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PASSO A PASSO 
REQUERIMENTO DE RECURSO DE MULTA / CONSULTAR 
AUTO DE MULTA E RELATÓRIO/PARECER TÉCNICO. 

☐ Acesse o portal Processo Digital (www.processodigital.es.gov.br) e faça o login, se necessário. 

☐ Uma página como a imagem abaixo será apresentada: 

 
 

☐ No menu selecione a opção Processos > Aplicações > Requerimento de Recursos de Multa, 
conforme imagem abaixo: 
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☐ Uma página conforme a imagem abaixo será apresentada: 

 
 

☐ Siga uma das opções abaixo preenchendo os respectivos campos: 

 Caso queira apenas consultar/baixar o auto de multa, bem como o despacho / parecer / 
relatório técnico que deu origem à multa insira:  

i) Nº do Processo (encontra-se logo abaixo do número do auto de multa, acima do nome 
da pessoa jurídica/pessoa física – normalmente são 05 dígitos, recomenda-se colocar 
um “0” (zero) antes para completar o campo com 06 numerais;  

ii) Nº do auto de multa que deverá ser preenchido da seguinte forma: XXX-D/20XX 
(número do auto de multa, traço “-” D, barra “/” o ano da multa, 2019, 2018, 2017.... 
ATENÇÃO: As duas informações “número do processo” e “número do auto de 
multa” precisam ser inseridas simultaneamente, pois do contrário o sistema não 
avança.  

 Caso queira enviar defesa/recurso ou complementação de documentos: Inicialmente, 
deverão ser seguidos os mesmos passos acima, além de escolher o tipo de envio:  

o (   ) recurso (também serve para defesa)  ou;  

o (   ) complementação.  

Após inserir os dados cadastrais e documentos pertinentes a cada situação. Depois que 
preencher e inserir os arquivos clicar em “ENVIAR RECURSO”. 

ATENÇÃO: Dependendo da quantidade de documentos o carregamento pode demorar. No 
entanto, basta aguardar após clicar em enviar recurso que aparecerá no meio da tela o número 
de protocolo do envio. 

 

☐  Após o envio do recurso/defesa não será possível acompanhar o andamento de forma digital. 
Sendo assim, deverá aguardar o recebimento de notificação (decisão de primeira e/ou segunda 
instância).  

 


