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GESTÃO DOCUMENTAL

 1° dia:  Procedimentos de Protocolo;

 2° dia:  Conceitos- Legislação- Gestão de documentos arquivísticos 
digitais- Digitalização- Classificação de Documentos e atividades.

 3° dia:  Avaliação-  Arquivamento- Eliminação-  Guarda Permanente- 
Instituição de Arquivo Público Municipal- Microfilmagem e atividades.
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DINÂMICA DE GRUPO 
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GESTÃO DOCUMENTAL APLICADA  

OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os servidores da do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim no que se refere à gestão 

documental, procedimentos básicos de protocolo, 

em cumprimento as normas do Conselho Nacional 

de Arquivos- CONARQ e Legislação Arquivística 

Estadual e Federal vigentes.
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PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE 
PROTOCOLO
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

  A gestão documental é uma atividade indispensável à eficácia da política de 
gestão pública, pois assegura o efetivo controle dos documentos desde a sua 
origem. Assim, deve-se ter consciência da importância dessa atividade;

 As atividades relativas a protocolo são fundamentais para a excelência da gestão 
de documentos;

 Considera-se crime contra a Administração Pública extraviar livro oficial ou 
qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou 
inutilizá-lo, total ou parcialmente com pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos (Art. 314, do Código Penal Brasileiro, Decreto Lei 2848 de 07 de dezembro 
de 1940)
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PROTOCOLO

 Receber, classificar, registrar, autuar e numerar as páginas dos processos por 
ele autuados. 

 Organizar, executar e controlar os procedimentos relativos à movimentação de 
mensageria/malote entre órgãos.

 Zelar para que a solicitação de processo e documentos entre órgãos, via de 
regra, seja realizada entre setores de protocolo.
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DE TODOS OS SETORES

 Propor a atualização das técnicas de Protocolo; 

 Manusear processos, zelando pela manutenção da ordem das folhas e integridade do conteúdo;

  Prestar informações sobre localização de processos e documentos;

 Não retirar documentos de um processo sem formalizar a retirada das folhas por meio de despacho, 
caso contrário a retirada deverá ser objeto de inquérito administrativo, para apuração de 
responsabilidade;

 Numerar todas as folhas juntadas ao processo;

 Elaborar obrigatoriamente despachos nas tramitações;

 Providenciar a substituição das capas dilaceradas sempre que necessário, evitando tramitação de 
processos em mal estado de conservação;
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Principais atividades executadas:

 Recebimento de documentos e processos;

 Triagem de documentos e processos;

 Autuação de documentos no sistema eletrônico de protocolo(se houver);

 Classificação de documentos para autuação;

 Instruções para montagem de processos;

 Rotinas para colagem de documentos; 

 Montagem de volumes para processo;

 Numeração das folhas dos processos; 

 Encaminhamento/tramitação de documentos e processos; 

 Normas gerais para despachos;

 Juntada (entranhamento) de documentos;

 Disjunção de documentos; 

 Apensamento de processos; 

 Desapensamento de processos; 

 Anexação de processos; 

 Desanexação de processos; 

 Reconstituição de processos. 
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Numeração das folhas dos processos 

 Para que haja padronização, organização e maior segurança na tramitação dos processos 
e documentos do Governo, o servidor deve atentar para os seguintes procedimentos:

 A capa será considerada apenas como “elemento de proteção” do processo, por não ser 
um elemento apropriado para armazenar informações com segurança, uma vez que é 
passível de substituição e sobremaneira suscetível a danos físicos. Portanto, não será 
numerada, nem contada. 

 As folhas do processo deverão seguir uma única sequência cardinal iniciada e contada a 
partir da primeira folha do processo, no canto superior direito, devendo ser exarada em 
outra posição para evitar sobrescrever alguma informação. 

 Todas as folhas do processo deverão estar devidamente numeradas, rubricadas e ter 
inserido o número do processo em cada folha (Ver item 2 – PARTE V). 

 Não é permitido partição de números, como 10-A, 10-B, 10-C, 10-1, 10-2, 10-3, nem 
qualquer outra forma de partição de numeração. 
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Numeração das folhas dos processos 

 A numeração de folhas, assim como o número do processo não poderão ser exarados a lápis ou 
similares;

 Documentos oficiais como Certidões, Certificados ou outros de conteúdo autônomo, deverão ser 
numerados com extremo zelo para que informações do seu conteúdo não sejam sobrescritas. 

 A numeração de páginas dos documentos recebidos para autuação no SEP será de responsabilidade 
da unidade protocolizadora. No caso de juntadas (entranhamentos) posteriores e abertura de volumes, 
a numeração será de responsabilidade de todos os setores. 

 Todos os setores/unidades são responsáveis pela numeração das folhas que porventura juntar ao 
processo. Se o setor/unidade identificar que o processo recebido foi encaminhado sem que as folhas 
estejam devidamente numeradas, será facultada ao servidor a opção de numerá-las ou devolver à 
origem para que seja providenciado o acerto da numeração. 

 Toda correção de numeração deverá ser justificada quanto à sua motivação, por meio de despacho 
datado e assinado pelo autor da alteração
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Numeração das folhas dos processos 

 A correção da numeração deverá ser feita com a utilização de um simples e único traço sobre a 
numeração anterior, mantendo plenamente visível e identificável o número que foi substituído, 
mantendo, dessa forma, a memória dos atos no processo. Nunca se deve anular a informação anterior 
com corretivos, bolinhas ou outras formas que dificultem a identificação da numeração que está sendo 
substituída. Após a inutilização da numeração equivocada deve ser inserido um NOVO carimbo, com 
os dados correspondentes ao agente que efetuará a correção (setor/rubrica), mantendo-se assim a 
memória processual;

 Todos os setores são responsáveis por conferir as folhas do processo antes do seu encaminhamento;

 Caberá a todos os setores incluir o carimbo de numeração conferida na última folha do processo;

 Não será admitida apor carimbos na capa do processo.
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Numeração das folhas dos processos 
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Juntada (entranhamento) de documentos:

 É o ato de incorporar documentos (juntar num só corpo, dar unidade) a um processo; 

 Os documentos deverão ser inseridos pelas próprias unidades que estiverem de posse do 
documento, sempre que a informação neles contida seja fundamental para o 
encaminhamento de ações ou para a tomada de decisões necessárias à resolução da 
demanda;

 O documento que foi incorporado receberá numeração de folha sequencial à do processo e 
deverá também conter o número dele;

 Qualquer unidade executará a juntada (entranhamento) de documentos, devendo a referida 
juntada (entranhamento) ser mencionada em despacho; 

 Sempre que houver necessidade de acréscimo de documento ao processo, este será 
registrado no despacho, que sucederá à (s) folha (s) acrescentada (s), onde deverá ser 
citada a numeração da folha que o (s) documento (s) recebeu.
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Disjunção de documentos:

 É o ato de desincorporar documentos do processo.;

 A disjunção poderá ser executada em qualquer unidade, desde que coloque o Termo de 
Disjunção;

 Quando a disjunção ocorrer por ter sido feito uma incorporação equivocada, no lugar do 
documento retirado deverá ser colocado o Termo de Disjunção, numerando-o com o 
número da folha que foi retirada. 

 Quando a disjunção ocorrer por ter sido feito uma incorporação equivocada de mais de 
uma folha sequencial no lugar dos documentos retirados deverá ser colocado o Termo 
de Disjunção, numerando-o com o primeiro número da folha que foi retirada, e as 
demais deverão ser renumeradas. 
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Disjunção de documentos:

Quando a disjunção ocorrer por entrega de documento ao interessado:

 O documento a ser retirado deverá ser copiado, autenticado pelo servidor que for 

efetuar a retirada e colocado no lugar do documento original;

 No final do processo deverá ser colocado o Termo de Disjunção e o recebedor do 

documento desincorporado, deverá datar e assinar abaixo do termo de disjunção. 

 Nos processos que estiverem com questionamento jurídico, somente a Procuradoria 

Geral do Estado, ou jurídico da própria entidade, poderá autorizar a disjunção de 

documentos, ou por determinação judicial.  
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Apensamento de processos

 É o ato de sobrepor (pôr em cima) um ou mais processos, autuados mantendo cada um 
em suas capas e grampos trilhos plásticos individuais, acondicionando os mesmos 
unidos por amarração ou meio similar;

 O apensamento ocorrerá quando surgir à necessidade de consultar informações 
complementares contidas em outro processo, dessa forma, laudas técnicas, despachos 
deverão ser juntados ao processo objeto da análise;

 O processo objeto da análise deverá permanecer acima dos demais e deverão estar 
unidos por meio de barbante, para que se possa identificar todos os processos;

 Todas as folhas juntadas (entranhamentos) devem ser inseridas no processo objeto da 
análise nunca devendo ocorrer nos demais apensados;

 Deverá ser executado em todo setor, obedecendo às normas estabelecidas pelo órgão 
ou Programa de Gestão de Documentos.
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Apensamento de processos

 É uma operação de caráter provisório, devendo ao final da análise ser 

desapensado preservando o histórico processual;

 Não se fará apensamento quando desse ato resultar prejuízo ao andamento 

dos processos ou quando a juntada (entranhamento) de cópia de suas peças 

for suficiente para esclarecimento do assunto em estudo;
 Em todos os processos apensados deverão conter o Temo de Apensamento 

exarado por carimbo ou à tinta e conter: data, assinatura, identificação do 
declarante e o(s) número(s) do(s) processo(s) a ele apensado;
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Apensamento de processos
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Desapensamento de processos

 É o ato de separar um ou mais processos que foram previamente submetidos 
ao apensamento, devendo ser executado ao final da análise, ou quando 
devidamente justificado;

 Deverá ser executado em todo setor, obedecendo às normas editadas neste 
manual;

 Antes da separação física dos processos apensados, os setores deverão 
consultar o SEP para verificar se porventura o processo encontra-se anexado 
no sistema, e caso positivo, o setor deverá solicitar orientações ao Protocolo, 
antes de efetivar a separação física dos processos;

 O “Termo de Desapensamento”, deverá ser exarado por carimbo ou à tinta em 
todos os processos desapensados e conter: data, assinatura, identificação do 
declarante e o(s) número(s) do(s) processo(s) a ele desapensado;

 O “Temo de Anexação”, deverá ser exarado na última folha de todos os 
processos que estão sendo anexados.
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Anexação de processos

 É o ato de incorporar, física e eletronicamente, ou seja, sob capa única, processos 
referente ao mesmo interessado;

 A anexação deverá preferencialmente ser executada entre processos do mesmo 
interessado, que tratem do mesmo assunto observando-se a ordem cronológica, 
podendo ocorrer com nome e assunto diverso, caso estejam correlacionados entre si. A 
anexação é em regra uma operação de caráter permanente, ressalvadas os casos 
em que for executada efetivamente de forma equivocada;

 A anexação de processos deverá ser solicitada ao Setor de Protocolo, por meio de 
despacho, que é o setor competente para realizar esta tarefa.;

 A anexação de processos deverá ser solicitada ao Setor de Protocolo, por meio de 
despacho, que é o setor competente para realizar esta tarefa;

  O “Temo de Anexação”, deverá ser exarado na última folha de todos os processos que 
estão sendo anexados.



25

ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Anexação de processos

 O Setor de Protocolo, manterá a capa e o conteúdo do processo principal (o 
mais antigo), dispensando-se a capa do(s) processo(s) secundário(s) e 
colocando-se o conteúdo do(s) demais processos após a última peça do 
processo principal, que já deverá estar com o termo de anexação;

 O processo anexado receberá numeração de folhas sequencial, devendo ser 
efetuada a renumeração da documentação que foi inserida. A correção da 
numeração deverá ser feita com a utilização de um simples e único traço 
sobre a numeração anterior, mantendo plenamente visível e identificável o 
número que foi substituído. 
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Anexação de processos
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ROTINAS DE PROTOCOLO: PRODUÇÃO E 
TRAMITAÇÃO

Desanexação de processos

 É o ato de desincorporar física e eletronicamente processos que foram 
anexados de forma equivocada. Apesar da anexação em regra ser operação 
de caráter permanente, a previsão desta operação é necessária para a 
correção de erros na execução daquela operação;

 A desanexação de processos deverá ser solicitada ao Setor de Protocolo, por 
meio de despacho, que é o único setor competente para realizar esta tarefa;

 O Termo de Desanexação”, será lavrado na última folha de todos os 
processos envolvidos;

 Os processos desanexados deverão ser renumerados mantendo sua ordem 
cronológica, alterando-se o número do processo que consta em cada folha, 
quando o mesmo não corresponder à etiqueta da capa.
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1) Cada aluno deverá trazer amanhã  
documentos( avulsos ou capa de processos 
juntamente com as duas primeiras folhas) 
de preferência das atividades meio ou  
produzidos no setor onde está lotado. 
Podem formar duplas ou trios para 
apresentarem os documentos de modo que 
cada membro traga algum.

2) Baixar no smartphone os arquivos enviados 
pela Escola do Servidor. 

ATIVIDADES
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OBRIGADO A TODOS

ATÉ AMANHÃ.
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