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– Objetivos  

a) substituição da circulação, tramitação e distribuição de
documentos e processos em papel (não digitais) pelo
seu correspondente digital;

b) substituição da assinatura manual pela assinatura
digital dos documentos; e

c) desmaterialização de processos.

Projeto Papel Zero



Instrumentos de trabalho na ANA com o 
Papel Zero: sistema, certificado digital, telas 

duplas e televisor
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OBJETIVOS



Objetivos

Objetivos do Protocolo Eletrônico (e-protocolo)

I – substituir o envio de documentos em papel (não digitais) pelo
digital sendo dispensada a apresentação posterior dos documentos
originais ou fotocópias autenticadas em papel;

II – agilizar a remessa de documentos para a ANA; e

III – ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos.



Transparência

Acompanhamento da tramitação do e-protocolo do envio 
à tomada de decisão

O cidadão é informado sobre os encaminhamentos do e-protocolo:

I - por meio de push (cadastramento do e-mail do interessado na tela
de tramitação do registro de interesse); e

II – por meio de consultas ao documento pela página eletrônica da
ANA (www.ana.gov.br).

http://www.ana.gov.br/


Acompanhamento do
e-protocolo

Internet



Internet

Acompanhamento do
e-protocolo



Mensagem de aviso de tramitação 
encaminhada por e-mail

Alertas / Push



Como acessar o 
sistema?

www.ana.gov.br > E-protocolo

http://www.ana.gov.br/


Como  se cadastrar para utilizar o 
sistema com certificado digital?

Cadastro prévio



Concordância com a política de uso do e-protocolo

Como  se cadastrar para utilizar o 
sistema com certificado digital?



Opção por utilizar certificado digital

Como  se cadastrar para utilizar o 
sistema com certificado digital?



Seleção do certificado digital

Como  se cadastrar para utilizar o 
sistema com certificado digital?



Preenchimento dos dados do usuário

Como  se cadastrar para utilizar o 
sistema com certificado digital?



Acesso com o 
Certificado Digital

Acesso rápido, fácil e seguro



Como é o sistema?

Sistema para envio de e-protocolo para a ANA



O que preciso saber?

Tutorial



Passo a Passo para utilizar o
e-protocolo



O que é possível fazer 
via e-protocolo?

Funcionalidades do sistema de protocolo eletrônico



Protocolar Documento

O que é possível fazer 
via e-protocolo?



Consultar protocolo eletrônico (e-protocolo)

O que é possível fazer 
via e-protocolo?



Base legal



Resolução nº 500, de 11 de maio de 2015.

Dispõe sobre o recebimento de documentos eletrônicos a serem
protocolados junto à Agência Nacional de Águas – ANA.

Disponível em www.ana.gov.br >institucional>resoluções>2015

Base Legal



Perguntas/Respostas

1) Somente é possível protocolar documento digital na ANA?
R.: Não. O protocolo eletrônico de documento na ANA é facultativo.

2) É necessário apresentar o documento enviado pelo e-protocolo
em papel na ANA?
R.: Não. Ressalvada a hipótese de arguição de falsidade do
documento eletrônico.



Perguntas/Respostas

3) O que acontece com um documento protocolado em papel na ANA?
R.: Este é digitalizado, capturado no sistema e arquivado no Arquivo
Central de acordo com a Tabela de Temporalidade de Documentos
(Atividades-Meio e Fim). Somente o registro eletrônico é tramitado na
Agência.

4) Um e-protocolo pode ser recusado?
R.: Sim. Em caso de destinatário inexistente ou não localizado na ANA;
por diligência quando estiver faltando documento ou anexo citado como
enviado na correspondência; e quando o documento enviado contiver
informações com o intuito de expor terceiros ao ridículo, de caráter ilegal,
difamatório, obsceno ou imoral, que possa violar a moral e os bons
costumes, sob pena de o infrator arcar com as penalidades aplicáveis pela
legislação.



Perguntas/Respostas

5) O e-protocolo funciona 24 horas por dia?
R.: Sim. É mais ágil, seguro e dispensa a apresentação de
documentos em papel.

6) O uso indevido do e-protocolo fica sujeito à apuração de
responsabilidade penal, civil e administrativa?
R.: Sim. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

7) Quais instituições serviram de case para a implantação do e-
protocolo na ANA?
R.: STJ: petição eletrônica; TCU: Instrução Normativa-TCU nº 68, de
25 de outubro de 2011. “Dispõe sobre o recebimento de
documentos a serem protocolados junto ao Tribunal de Contas da
União”.



Matéria publicada na 
Intranet da ANA



Matéria publicada na página 
eletrônica da ANA na Internet



Artigo publicado na página 
eletrônica da Certisign como Case

https://www.certisign.com.br/solucoes-corporativas/casos-sucesso/agencia-nacional-
aguas

https://www.certisign.com.br/solucoes-corporativas/casos-sucesso/agencia-nacional-aguas


www.youtube.com/anagovbrwww.twitter.com/anagovbr
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