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1 Apresentação 
O eDoc é um sistema informatizado de gestão de documentos e processos administrativos da Câmara dos Deputados. O sistema 

facilita o acesso dos usuários a formulários, consultas, tramitações e arquivamentos de documentos e processos com agilidade, 

transparência e segurança.  
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2 Acesso ao Sistema eDoc  

 Você pode acessar pela aba 

Serviços de Informação – Gestão 

de documentos (eDoc) ou pelo 

campo Sistemas. 
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 Para acessar, digitar Ponto 

e Senha. 

 Ramal da Central de Atendimento, para 

suporte ajuda ao usuário. 

Ao clicar em qualquer dos 

ícones você tem acesso a 

atalhos com informações 

sobre o sistema; 
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3 Página inicial do eDoc 

Na página inicial do sistema eDoc, você 

tem acesso: 

 Unidades Tramitadoras, nas quais 

esteja credenciado, além da pasta 

pessoal (identificada pelo o nome do 

usuário); 

 Pasta “Compartilhados comigo”; 

 E-mail pessoal; 

 Tarefas e Minhas tarefas;  

 Arquivo; 

 Pesquisa de protocolo com nº/ano,  

 Pesquisa Rápida/Outras pesquisas. 
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Ao selecionar a área de trabalho de uma 

Unidade Tramitadora, o sistema 

apresenta todas as minutas, documentos 

e processos criados na UT, como também, 

permite: 

 Criação de um novo documento; 

 Arquivar documentos e processos; 

 Tramitar, assinar e autenticar em lote; 
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4 Criação de documentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A criação de um documento 

inicia-se sempre a partir da área 

de trabalho de uma Unidade 

Tramitadora ou Pasta pessoal; 
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Na área de trabalho, você encontra o combo “Novo”, 

com quatro opções de criação de documentos: 

 “Criar usando modelo...”; 

 “Criar usando arquivo do computador...”; 

 “Cadastrar documento físico...”; 

 Dossiê – “Criar...” 
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 Selecione o tipo de documento que você 

deseja criar; 

 A opção Dossiê só é permitida em 

algumas Unidades Tramitadoras. 
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4.1 Criar usando modelo 
  

 Ao clicar na opção “Criar usando 

modelo...” o sistema apresenta as 

pastas de cada setor, contendo os 

formulários, e a pasta “Modelos – 

Manual de Redação”; 
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 Ao selecionar uma pasta, o 

sistema apresenta os formulários 

dos serviços fornecidos pelo setor; 

 

 Caso você queira retornar à 

área de trabalho, basta clicar 

na botão “Cancelar”; 

 Você pode fazer a busca do 

formulário digitando, no campo 

em branco, o assunto, em 

seguida, clicar em “Filtrar”; 
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 Clicar na imagem que representa o 

formulário; 

 Acrescentar informações ao título 

que facilite a busca do documento na 

área de trabalho da UT; 

 Em seguida, preencher o campo 

“Interessados” ou “Interessados 

externos”; 

 Para finalizar, clicar no botão 

“Criar documento”.  
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 Clicar no botão “Editar” para 

preencher o formulário; 
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 Em seguida, clicar na 

opção “Salvar”; 

 

 Após preenchimento, fechar 

o documento; 
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 Espere o sistema atualizar o 

documento. 
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4.2. Criar documento usando arquivo do computador 

 Você pode capturar um documento já existente no arquivo do computador: 

  

 

 Preencher o campo “Título”; 

 Em seguida, clicar em “Selecionar” 

arquivo do computador – é importante 

que o Arquivo esteja salvo em Doc.x 

ou PDF; 

 Ir no campo “Classificação” e clicar 

na “lupa” para selecionar a 

classificação; 

 Preencher o campo “Interessado” 

ou “Interessado externo”; 

 Para finalizar, clicar em “Salvar”. 
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 Os documentos que são capturados do arquivo do computado devem ser classificados: 

 Ir em “Classificação” e clicar na “lupa”; 

 Selecionar uma das opções listadas pelo sistema, a mais adequada ao documento e, clicar em “OK”; 

 Para finalizar, clicar em “Salvar”. 

  O usuário pode entrar em contato com a Seção de Classificação e Avaliação – SECAV, nos ramais 6-5630 

e 6-5632, em caso de dúvidas quanto à classificação do documento.  
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4.3. Cadastrar documento físico  

  

  

 

A opção “Cadastrar documento físico” é usada 

para documentos de procedência externa e 

interna como: notas fiscais recebidas. 

 Preencher todos os campos obrigatórios: 

“Título, Procedência”, “Autores”, Nível de 

“Classificação”, “Interessado” ou “Interessado 

externo”, em seguida, “Confirmar”. 
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 Clicar em “Associar cópia 

digital” para selecionar o 

arquivo do computador, 

em seguida, clicar no botão 

“Finalizar”; 

 

 Após finalizar a criação do 

documento físico, clicar na aba 

“Autenticar”; 

 Selecionar “Utilizando ponto e 

senha”. 
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 Caso você queira cancelar autenticação, 

basta clicar no botão “Cancelar”; 

  

 Caso queira incluir o documento 

físico em um processo é necessário 

gerar uma cópia (somente a cópia 

de um documento físico pode ser 

incluída em um processo). 
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5 Mover Minuta 
A opção “Mover” está disponível somente para minutas. Caso o usuário queira mover um documento assinado e não tramitado, 

tem que cancelar a assinatura. O usuário move somente minutas criadas por ele. A opção “Mover” está disponível na pasta pessoal 

e nas unidades tramitadoras, nas quais, esteja credenciado, não sendo permitido a opção “Mover” entre usuários. 

 Você pode mover uma minuta 

entre as unidades nas quais 

esteja credenciado, basta 

clicar no botão “Mover”; 
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 Após selecionar o destino do 

documento, clicar em “OK”. A minuta 

é movida para área de trabalho da 

unidade de destino; 

 

 Para finalizar, clicar em 

“Mover”. 
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6 Link Permanente  

Com o botão “Link permanente”, você pode criar acesso a este documento em outros processos:  

 Para criar o link, clicar na tecla 

“Link permanente”; 

 O sistema abre janela com o 

endereço, clicar em “Copiar 

link”; 

 Após copiar o link, clicar em 

“Fechar”; 
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 Selecionar o documento ou 

processo que dará acesso ao 

“Link permanente”; 

 Clicar no título do item 

documental para abrir seu 

conteúdo; 
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 Clicar em “Editar”, após alguns 

segundos, o sistema abre o 

documento; 

 



25 
 

 

  

 Clicar em “INSERIR”; 
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 Após inserir o documento, 

clicar em “Hiperlink”; 

 O sistema abre uma janela 

para você nomear o link que 

será inserido no documento; 

 No espaço Endereço, digite 

o nome que servirá como 

ícone de acesso; 

 Para finalizar, clicar na 

tecla “OK” 
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 Após atualizar o documento, é possível 

visualizar o ícone de acesso ao documento 

inicial.  
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7 Compartilhamento de Documento 

Na aba “Compartilhamento” você pode trabalhar na elaboração de um documento junto com outros usuários de outras unidades 

tramitadoras: 

 

 

 

       

 Para compartilhar um documento não 

tramitado ou uma minuta, clicar na aba 

“Compartilhamento”; 
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 Digitar, no espaço em branco, o ponto ou o 

nome do usuário com quem deseja 

compartilhar o documento.  

 Marcar o indicativo de ação, em seguida, 

clicar no botão “Compartilhar”; 
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 Na aba “Compartilhamento” são listados 

os usuários com quem o documento está 

compartilhado, caso queira desfazer o 

compartilhamento, basta selecionar o 

usuário com quem foi compartilhado e 

clicar em “Desfazer compartilhamento”. 
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 Ao clicar na pasta “Compartilhados comigo”, 

o sistema lista todos os documentos que foram 

compartilhados. 
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7.1 Assinar documento Compartilhado  

 Na pasta “Compartilhados comigo”, clicar no 

título do documento para acessá-lo; 

 Selecionar “Manter o compartilhamento” ou 

“Desfazer o compartilhamento”, para finalizar 

o processo, clicar em “OK”; 

 Mesmo selecionando a opção “Manter o 

compartilhamento”, o documento ao ser 

tramitado, perderá seu compartilhamento 

automaticamente; 

  Para finalizar a edição, o usuário que efetuou 

o compartilhamento e o usuário com quem o 

documento foi compartilhado podem acessar o 

comando “Assinatura” para assinar o 

documento.    
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 Após o compartilhamento, o usuário que 

efetuou o compartilhamento e o usuário com 

quem o documento foi compartilhado podem 

trabalhar de forma colaborativa na edição do 

documento. Os botões “Bloquear edição” e 

“Desbloquear edição” são utilizados para 

controlar as permissões de edição do 

documento; 

 Quando um usuário bloqueia a 

edição do documento, os demais 

usuários são impedidos de alterá-lo. 

Com o desbloqueio, todos os usuários 

podem modificar e assinar o 

documento. 
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8 Assinatura em lote 

  

 Na “Área de trabalho” 

da unidade tramitadora, 

você deve clicar na 

opção “Assinar”; 

 Em seguida, clicar em 

“Selecionar documento para 

assinar”; 
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 Marcar as minutas e documentos para 

assinatura; 

 Em seguida, clicar no combo “Assinar”; 
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8.1 Criar lote para assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Digitar, no espaço em branco, o nome 

do lote que será criado; 

 Clicar em “Selecionar documentos 

para assinar”, o sistema lista todos os 

documentos pendentes de assinaturas; 

 Selecionar os documentos e clicar 

no botão “Criar”, para concluir o 

processo de assinatura. 
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Escolha as opções de filtro de 

documentos:  

 Pendente, assinado parcial 

ou assinado, para selecionar o 

lote que foi criado; 

 Selecionar o lote onde estão 

os documentos pendentes de 

assinatura; 
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 Selecionar as minutas que 

serão assinadas; 

 Clicar em “Assinar”; 

 Em seguida informar ponto e 

senha;  

 Para finalizar clicar em 

“OK”. 
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8.2 Assinara em lote,usando a Aba “Assinatura” no conteúdo do processo 
 

  

 Para assinar em lote os itens 

documentais incluídos no processo, 

basta clicar na aba “Assinatura”; 
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 Clicar em “Assinar/Autenticar selecionados”;  

 Preencher o campo “Ponto” e “Senha”; 

 Em seguida, clicar em “Assinar/Autenticar”; 

 O sistema assina todos os itens documentais do 

processo pendente de assinatura; 
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 Após confirmação da assinatura, o sistema 

apresenta a mensagem: “Os itens selecionados 

foram assinados/autenticados”. 
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9 Tramitar Documento 

Podem ser tramitados somente documentos 

físicos, cópias digitais e processos sem nenhum 

item documental com status de minuta. Não é 

possível tramitar, separadamente, itens 

documentais de processos: 

 Após o documento assinado, clicar na opção 

“Tramitar”; 

 No espaço em branco digite 

as siglas da UT para onde será 

enviado o documento; 

 Em seguida, clicar em 

“Enviar”. 
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 Na pasta “Enviados” da Unidade 

tramitadora, você tem acesso aos documentos 

tramitados 

 Caso o recebimento ou a recusa de 

recebimento não seja realizado, o sistema 

apresenta a opção “Desfazer envio”; 

 O sistema permite gerar “Guia de 

tramitação” para documentos físicos. 
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10 Distribuir Tarefas 
 

 

 Permite realizar a distribuição de uma 

tarefa associada a um documento ou 

processo disponível na área de trabalho da 

unidade. 

 Uma tarefa associada a um documento ou 

processo pode ser distribuída para qualquer 

usuário credenciado na unidade em que se 

encontra o documento. Qualquer documento 

ou processo pode ser associado a uma tarefa, 

independente do meio físico ou digital e do 

status minuta. A distribuição de uma tarefa, 

associada a um documento ou processo, não 

inibe qualquer ação sobre ele na unidade em 

que esteja localizado.  
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 Clicar sobre a unidade que 

deseja distribuir a tarefa; 

 

 Clicar em “Nova tarefa”; 
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 Selecionar a pessoa para quem deseja 

distribuir a tarefa (uma tarefa é distribuída 

somente para o usuário credenciado na 

unidade na qual se encontra a tarefa); 

 Incluir as orientações e informar o prazo 

para conclusão; 

 Selecionar o documento ou processo; 

 Para finalizar, clicar em “Distribuir”. 
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 Ao clicar na tarefa, o sistema 

apresenta todas as informações, 

como também, a possibilidade de 

alterar ou excluir a tarefa 

distribuída. 
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 Clicar sobre o título do documento 

para ter acesso ao seu conteúdo; 

 Você pode alterar a distribuição, 

alterar orientações, alterar prazo 

para conclusão e a situação; 

 Após as alterações o usuário deve 

clicar na tecla “Salvar”. 
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11 Restrições  

 

 

 

 

 

 

Na aba “Restrição”, o usuário tem três 

opções para aplicar restrições em um 

documento: 

 Restrição de acesso ao “Detentor da 

carga”; 

 Aplicação de “Sigilo legal”; e 

 Classificação de “Grau de sigilo”. 
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11.1 Restrição de acesso ao “Detentor da carga” 
 

 

 

  

 O sistema permite que todos os usuários 

credenciados em uma unidade onde se 

localizam documentos, processos ou 

dossiês possam atribuir restrição ao 

detentor da carga. O processo restrito ao 

detentor da carga somente pode ser 

visualizado pelos usuários cadastrados na 

UT em que o processo se encontra: 

 Clicar na aba “Restrição”, em seguida 

clicar na opção “Detentor da carga” e 

“Restringir acesso”; 

 

 Preencher o campo obrigatório; 

 Clicar em “Restringir acesso” 

para finalizar (após confirmar a 

Restrição, o sistema apresenta a 

mensagem de documento restrito 

e o histórico de restrição). 
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 O sistema cria um “Histórico de restrição 

de acesso ao detentor da carga”, 

informando quem atribuiu o sigilo, a 

unidade e a data. 
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11.2 Aplicar Sigilo Legal 

 

 

 

 

O gestor pode registrar ou retirar o sigilo 

legal de documento, processo ou dossiê 

que estejam disponíveis em uma área de 

trabalho. Minutas e documentos físicos que 

não estejam pendentes de autenticação e 

que não possuam cópias, podem ter 

registro de sigilo legal; 

 Clicar em “Aplicara sigilo legal” 
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 Preencher os campos obrigatórios, em 

seguida, clica na tecla “Aplicar sigilo 

legal”; 

 Na tecla “Nova permissão”, você dá permissão 

de acesso para outro usuário, que não pertença a 

UT, visualizar o documento. 

  Em Sigilo legal, o sistema cria também, 

também, cria um histórico classificação de sigilo. 

 

 Para retirar sigilo legal, o usuário 

deve clicar em “Retirar” sigilo. 
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11.3 Grau de Sigilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clicar em “Aplicar grau de 

sigilo”; 

 

 Somente o gestor de Grau de Sigilo pode classificar, reclassificar ou desclassificar o grau 

de sigilo de documentos, processos ou dossiês, que estejam disponíveis em uma área de 

trabalho. Documentos físicos que não estejam pendentes de autenticação e que não possuam 

cópias, podem ter registro de Grau de sigilo: 
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 Preencher todos os campos 

obrigatórios e confirmar a operação 

para finalizar;  

 Clicar em “Aplicar grau de sigilo”. 
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 Após aplicar o grau de sigilo, o gestor 

pode alterar, retirar, como também, 

permitir a um usuário um novo acesso 

ao documento. A nova permissão deve 

ser usada para dar acesso a qualquer 

usuário, seja da unidade ou não. 
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12 Pesquisa de Protocolo  
 

 
 
 

 Na “Pesquisa de protocolo” é necessário que você tenha o número de protocolo do 

documento ou processo: 

 Digitar, no espaço em branco, o número do documento ou processo; 

 Clicar na “lupa”, em seguida, o sistema apresenta a localização do documento. 

 

 Ao clicar no título do documento 

ou processo, o sistema apresenta o 

seu conteúdo. 



58 
 

12.1 Pesquisa Rápida 
 

  

 Na “Pesquisa Rápida” o usuário digita o 

número de protocolo do documento ou 

processo no campo “Filtro”; 

 

 Em seguida, clicar em “Pesquisar”. 
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12.2  Outras pesquisas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao clicar na aba “Outras 

pesquisas”, o sistema abre as 

opções de pesquisas mais 

detalhadas; 
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 Na pesquisa “Detalhada”, o 

usuário consegue alcançar um 

melhor resultado na pesquisa;   
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 Não é necessário preencher todos os 

campos, mas, para obter um melhor 

resultado na pesquisa, quanto mais 

informações sobre o documento ou 

processo tiver, mais completo será o 

resultado. 
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 Para finalizar a pesquisa clicar em 

“Pesquisar”. 
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13 Comando “Filtro”  
Na opção “Filtro”, o sistema permite que o usuário consiga capturar um documento que esteja na área de trabalho da unidade 

tramitadora ou da pasta pessoal, por meio de parâmetros existentes no documento. 

 

 

 

 

 

 

 Clicar em “Exibir 

Filtros”; 
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 Preencher os campos de “Buscar por” e/ou “Data de 

Criação”; 

 Selecionar o “Tipo” de documento, as “Etiquetas” e os 

“Indicadores”; 

 Para finalizar clicar em “Aplicar filtros”; 

 A pesquisa traz todos os documentos com os parâmetros 

que foram selecionados no campo de pesquisa. 
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13.2 Indicadores 
 

 

 

 

 

 

  

 Os indicadores são pendências e ações atribuída ao 

documento, como por exemplo: documentos compartilhados 

(C), com Tarefas (T) abertas, pertencentes a lotes de 

assinatura/autenticação que não foram assinados/autenticados 

(A) ou minutas pendentes de assinatura, Restrições (R) e 

Prioridade alta (P); 

 Resultado da pesquisa 

com os indicadores que 

foram selecionados.  
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13.3 Etiquetas 

As etiquetas são marcadores de uma unidade. O sistema permite cadastrar tipos de marcadores (etiquetas) para classificar um documento, 

processo ou dossiê disponível em uma unidade tramitadora.  

  

 

 Após marcar as “Etiquetas” 

que corresponda a pesquisa, 

clicar em “Aplicar filtro”; 

 O sistema apresenta os 

documentos com as etiquetas 

selecionadas. 
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13.3.1  Como criar etiquetas  

Somente os gestores da unidade podem criar os marcadores (etiquetas), nas unidades na qual ele pertença.  

 

 Área de trabalho da unidade, clicar em 

configurações; 

 Em seguida, em “Etiquetas; 

 O sistema abre a área de criação de 

etiquetas; 

 No espaço em branco, digitar o nome 

da unidade onde será criada a etiqueta; 

 Em seguida, clicar em “Selecionar”; 
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 Digitar no espaço em branco o 

nome da nova etiqueta que será 

incluída, em seguida clicar em 

“Criar etiqueta”; 

 O sistema valida e efetiva a 

criação. 
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13.3.2  Como atribuir etiquetas ao documento 

Na área de trabalho na coluna “Ações/+”, o usuário tem a opção de incluir e excluir etiquetas: 

 
 

 

 

 Clicar sobre a etiqueta que deseja 

atribuir ao processo; 

 

 Ao clicar na tecla “+”, o sistema abre janela 

com as opões de “Distribuir tarefas” e “Etiquetas”; 

 Selecione a opção “Etiquetas”, o sistema lista 

todas as etiquetas disponíveis na unidade de 

trabalho; 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ação é a mesma para incluir e 

excluir etiquetas atribuídas a 

documentos, processos e dossiês 

 Clicar sobre a etiqueta que 

deseja excluir do processo. 
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13.4 Filtrar por Etiquetas 

 

 

 

 

 Na área de trabalho, em “Filtrar”, marcar 

as etiquetas que foram atribuídas ao 

documento; 

 Em seguida, clicar em “Aplicar filtros”. 
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 O sistema apresenta os documentos que 

possuem as etiquetas que foram 

selecionadas; 

 Para uma nova pesquisa ou voltar à área de 

trabalho, é necessário clicar na tecla 

“Limpar”. 
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14 Sair do sistema   
 

 Para sair do sistema é importante que 

o usuário use a opção “Sair” existente 

na “Área de trabalho”. 

 


