Manual | Protocolo Digital
Para protocolar um documento na ANEEL, acesse o endereço eletrônico, em
www.aneel.gov.br/processo-eletronico, opção “Protocolo Digital”.

O acesso à área restrita do site é realizado a partir de um login. O cadastro pode ser feito em
CRIAR CONTA . Após o cadastro, clique em “ACESSAR”

Faça o login, informe os dados solicitados.

O interessado poderá protocolar:
1. Documento nato-digital: é documento assinado com certificado digital emitido no
âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública – ICP-Brasil. Neste caso, o documento é
considerado original para todos os efeitos legais.
Utilize o assinador da ANEEL, disponível em www.aneel.gov.br/processo-eletronico,
opção “Assinador de Documentos Digitais” para assinar o documento no formato
estabelecido: padrão CADES, com o conteúdo anexado, extensão “.p7s”.
2. Documento digitalizado: Cópia simples obtida a partir do processo de digitalização. É
dispensado o envio posterior da versão original do documento, salvo quando a Aneel o
exigir. A responsabilidade pela guarda do original é do interessado.

COMO PROTOCOLAR UM DOCUMENTO NATO-DIGITAL
1. Na página do Protocolo Digital, selecione a opção “Documento nato-digital”

2. Inserir as informações solicitadas:

3. Ao preencher o CPF/CNPJ das “Partes Interessadas”, verifique se a informação
apresentada no campo “Nome/Empresa” está correta. Se for diferente, selecione a
opção “Marque esta opção caso o nome esteja incorreto” e informe o nome correto.
4. Utilize o Formulário de Protocolo ,modelo de carta de encaminhamento para Aneel,
arquivo disponível abaixo de “Documento Principal”;

5. Faça o download do Formulário de Protocolo, preencha os campos e salve na extensão
“.pdf”.
6. Para enviar o Formulário de Protocolo como um documento original, acesse o endereço
http://sicnet2.aneel.gov.br/assinadorexternoavulso e assine digitalmente o arquivo.

7. Para anexar o FORMULÁRIO assinado digitalmente (em extensão .p7s), clique em
“Escolher arquivo” na opção “Documento Principal”, selecione-o e clique em “Abrir”.

a. Caso o usuário selecione um arquivo em formato diferente daquele
estabelecido pela ANEEL, o sistema informará a seguinte mensagem:

8. Para enviar os anexos informados no Formulário, clique sobre a opção “Escolher arquivo”
na opção “Anexo”.

a. Os anexos podem ser enviados em qualquer extensão, com limite de
100MB.
9. Para finalizar, clique em “ENVIAR’.

10. Após enviar, o sistema abre uma mensagem de confirmação:

11. Ao finalizar a solicitação, o usuário receberá no e-mail cadastrado uma mensagem de
confirmação de envio de documento nato-digital

COMO PROTOCOLAR UM DOCUMENTO DIGITALIZADO
01. Na página do Protocolo Digital, selecione a opção “Documento digitalizado”

02. Inserir as informações solicitadas:

03. Ao preencher o CPF/CNPJ das “Partes Interessadas”, verifique se a informação
apresentada no campo “Nome/Empresa” está correta. Se for diferente, selecione a
opção “Marque esta opção caso o nome esteja incorreto” e informe o nome correto.

04. Utilize o Formulário de Protocolo ,modelo de carta de encaminhamento para Aneel,
arquivo disponível abaixo de “Documento Principal”;

05. Faça o download do Formulário de Protocolo, preencha os campos, imprima, assine,
digitalize e salve na extensão “.pdf”.

06. Para anexar o FORMULÁRIO digitalizado (em extensão .pdf), clique em “Escolher
arquivo” na opção “Documento Principal”, selecione-o e clique em “Abrir”.

a. Caso o usuário selecione um arquivo em um formato diferente do “.pdf”, o
sistema informará a seguinte mensagem:

07. Para enviar os anexos informados no Formulário, clique sobre a opção “Escolher
arquivo” na opção “Anexo”.

a. Os anexos podem ser enviados em qualquer extensão, com limite de
100MB.
08. Para finalizar, clique em “ENVIAR’.

09. Após enviar, o sistema abre uma mensagem de confirmação:

12. Ao finalizar a solicitação, o usuário receberá no e-mail cadastrado uma mensagem de
confirmação de envio de documento digitalizado

