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APRESENTAÇÃO

A Cartilha de Orientação de Autuação e Tramitação de Processos
elaborada pela Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores, por meio da Secretaria-Adjunta de Gestão, Modernização e
Patrimônio/SAMOP, tem por finalidade informar e orientar os órgãos do
Poder Executivo quanto aos procedimentos relativos à formação e
tramitação de processos, através da utilização de numeração única de
processo.

Esta cartilha visa orientar os servidores, facilitar a tomada de decisões
e conferir maior agilidade e celeridade ao andamento processual. Desta
forma, busca-se, por meio deste instrumento, desenvolver uma Gestão de
Protocolo e Comunicação mais dinâmica, eficaz e padronizada que seja
capaz de assegurar a autenticidade e veracidade das informações contidas
nos processos.

Pedro Carvalho Chagas
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos
Servidores

AUTUAÇÃO
OU
FORMAÇÃO
DE
PROCESSO
-----------------------------------

Conceitos e Definições

Autuação ou Formação
de Processo



AUTUAÇÃO OU FORMAÇÃO DE PROCESSO: É o termo que caracteriza a
abertura do processo.



DESAPENSAÇÃO: É a separação física de processos apensados.



DESMEMBRAMENTO: É a separação de parte da documentação de um ou

mais processos para formação de novo processo.


JUNTADA POR ANEXAÇÃO: É a união definitiva e irreversível de um ou
mais processo(s)/documento(s), a um outro processo (considerado principal),
desde que pertencentes a um mesmo interessado e que contenham o mesmo
assunto.



DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS: É a retirada de peças de um processo,
que poderá ocorrer quando houver interesse da Administração ou a pedido do
interessado.



JUNTADA: É a união de um processo a outro, ou de um documento a um
processo por Anexação ou Apensação.



JUNTADA POR APENSAÇÃO: É a união provisória de um ou mais processos
a um processo mais antigo, destinada ao estudo e à uniformidade de tratamento
em matérias semelhantes, com o mesmo interessado ou não.

Para autuar um
processo, siga os 10
passos abaixo:

1.

Prender a capa, juntamente com toda a documentação, com colchetes,
obedecendo a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente;

2.

Apor, na capa do processo, a etiqueta com o respectivo número de protocolo;

3.

Apor, na primeira folha do processo, carimbo numerador-datador (órgão,
número da folha, número do processo, rubrica e matrícula;

4.

Numerar as folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão, número da folha e
rubrica do servidor que estiver numerando o processo);

5.

A numeração das peças do processo é iniciada no Serviço de Protocolo. As
peças subsequentes serão numeradas pelas unidades que as adicionarem;

6.

Ler o documento, a fim de extrair o assunto, de forma sucinta, clara e
objetiva;

7.

Identificar, na capa, a unidade para a qual o processo será encaminhado;

8.

Registrar, em sistema próprio, identificando as principais características do
documento, a fim de permitir sua recuperação;

9.

Conferir o registro e a numeração das folhas;

10. Encaminhar, fisicamente, o processo autuado e registrado para a unidade
específica correspondente, do órgão ou entidade.

O que PODE e o que
NÃO PODE em uma
autuação de processo?

 PODE:
1. O processo pode ser autuado de cópia de documento, considerando-se que
o servidor tem a fé pública para autenticar documentos e fazer
reconhecimento de firmas;
2. Dar prioridade na autuação e movimentação de processos caracterizados
como urgentes.
 NÃO PODE:
Autuar processo com:
1. Mensagens e documentos resultantes de transmissão via fax;
2. Convites para festividades, comunicação de posse, remessa para
publicação, pedido de cópia de processo, desarquivamento de processo e
outros que, por sua natureza, não devam constituir processo;
3. Envelope encaminhado com a correspondência como peça do processo.
Deve-se descartar e anotar as informações necessárias, referentes ao
endereço do remetente.

SERVIDOR(A),
FIQUE
ATENTO A
ESSES
DETALHES!
PONTOS DE ATENÇÃO:

 As folhas dos processos serão numeradas em ordem crescente,
sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo próprio para
colocação do número, aposto no canto superior direito da página,
recebendo, a primeira folha, o número 1;
 O documento não encadernado receberá numeração em sequência
cronológica e individual para cada peça que o constituir;
 Nenhum processo poderá ter duas peças com a mesma
numeração, não sendo admitido diferenciar pelas letras “A” e
“B”, nem rasurar;
 Nos casos em que a peça do processo estiver em tamanho
reduzido, será colada em folha de papel branco, apondo-se o
carimbo da numeração de peças de tal forma que o canto superior
direito do documento seja atingido pelo referido carimbo;

SERVIDOR(A),
FIQUE
ATENTO A
ESSES
DETALHES!
PONTOS DE ATENÇÃO:

 Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será
feita por intermédio de despacho no próprio documento ou, caso
seja possível, em folha de despacho, a ser incluída ao final do
processo, utilizando-se tantas folhas quanto necessário;
 Utilizar somente a frente da folha de despacho, não permitindo-se
a inclusão de novas folhas até seu total aproveitamento. No caso
de inserção de novos documentos no processo, inutilizar o espaço
em branco da última folha de despacho, apondo o carimbo “Em
branco”;
 Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da
correção de numeração de qualquer folha dos autos, inutilizar a
anterior, apondo um “X” sobre o carimbo a inutilizar,
renumerando as folhas seguintes, sem rasuras, certificando-se da
ocorrência.

JUNTADA DE
PROCESSO
----------------------------------Metodologias

JUNTADA POR
ANEXAÇÃO

A metodologia adotada para juntada por anexação é:

1. Colocar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo

principal;
2. Retirar a capa do processo acessório, sobrepondo-a à capa
do processo principal e manter os processos sobre as duas
capas, formando um único conjunto;
3. Renumerar e rubricar as peças do processo acessório,
obedecendo a numeração já existente no principal;
4. Lavrar o TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO na
última folha do processo mais antigo;
5. Anotar, na capa do processo principal, o número do
processo acessório que foi juntado;
6. Registrar, em sistema próprio, a juntada por anexação.

JUNTADA POR
APENSAÇÃO

A metodologia adotada para juntada por apensação é:

1. Manter superposto um processo ao outro, presos por

colchetes ou barbante, conforme o número de páginas,
ficando em segundo lugar o processo que contenha o pedido
de juntada;
2. Manter as folhas de cada processo com sua numeração
original;
3. Lavrar o TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO na
última folha do processo mais antigo, o qual, no ato da
apensação, ficará em primeiro lugar;
4. Anotar na capa do processo que ficar em primeiro lugar o
número do processo apensado;
5. Registrar, em sistema próprio, a juntada por apensação.

DESAPENSAÇÃO,
DESENTRANHAMENTO
E DESMEMBRAMENTO
-------------------------------------

Metodologia

DESAPENSAÇÃO

A metodologia adotada para a desapensação será:

1. Manter superposto um processo ao outro, presos por colchetes

ou barbante, conforme o número de páginas, ficando em
segundo lugar o processo que contenha o pedido de juntada;
2. Manter as folhas de cada processo com sua numeração
original;
3. Lavrar o TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO na
última folha do processo mais antigo, o qual, no ato da
apensação, ficará em primeiro lugar;
4. Anotar na capa do processo que ficar em primeiro lugar o
número do processo apensado;
5. Registrar, em sistema próprio, a juntada por apensação.

DESENTRANHAMENTO
DE PEÇAS

1. A retirada de folhas ou peças ocorrerá onde se encontrar o
processo, mediante despacho prévio da autoridade competente.
2. Sempre que houver retirada de folhas ou peças, lavrar, após o

último despacho, o TERMO DE DESENTRANHAMENTO.
3. Quando a retirada de folhas ou peças for a pedido de terceiros,
usar o carimbo de desentranhamento de peça, onde consta o
recibo da parte interessada.
4. O processo que tiver folha ou peça retirada conservará a

numeração original de suas folhas ou peças, permanecendo
vago

o

número

de

folha(s)

correspondente(s)

ao

desentranhamento, apondo-se o carimbo de desentranhamento.
5. É vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo.

DESMEBRAMENTO
DE PEÇAS

A separação de parte da documentação de um processo, para
formar

outro,

competente,

ocorrerá

mediante

utilizando-se

despacho
o

da

autoridade

TERMO

DE

DESMEMBRAMENTO, conforme metodologia a seguir:

1. Retirar os documentos que constituirão outro processo;
2. Apor o “TERMO DE DESMEMBRAMENTO” no local onde
foram retirados os documentos;

3. Proceder à autuação dos documentos retirados, conforme esta
norma, renumerando suas páginas.

ENCERRAMENTO DE
PROCESSO
E ABERTURA DE
VOLUME
SUBSEQUENTE
------------------------------------Metodologia

ENCERRAMENTO
DE PROCESSO

O encerramento dos processos será:

1. Por indeferimento do pleito;
2. Pelo

atendimento

da

solicitação

e

cumprimento

dos

compromissos arbitrados ou dela decorrentes;
3. Pela expressa desistência do interessado;
4. Quando seu desenvolvimento for interrompido por período
superior a um ano, por omissão da parte interessada.
5. Os autos não deverão exceder a 200 folhas em cada volume, e
a fixação dos colchetes observará a distância, na margem
esquerda, de cerca de 2cm.

6. Quando a peça processual contiver número de folhas excedente
ao limite fixado nesta norma, a partir do próximo número,
formar-se-ão outros volumes.

ENCERRAMENTO
DE PROCESSO

7. Não é permitido desmembrar documento, e se ocorrer a
inclusão de um documento que exceda às 200 folhas, esse
documento abrirá um novo volume;

8. O encerramento e a abertura de novos volumes serão efetuados
mediante a lavratura dos respectivos termos em folhas
suplementares, prosseguindo a numeração, sem solução de
continuidade, no volume subsequente.

ABERTURA DO
VOLUME
SUBSEQUENTE

A abertura do volume subsequente será informada no volume
anterior e no novo volume, da seguinte forma:

1. No volume anterior, após a última folha do processo, incluirse-á “TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME”,
devidamente numerado e no novo volume;
2. No novo volume, logo após a capa, incluir-se-á “TERMO DE
ABERTURA

DE

VOLUME”

devidamente

obedecendo-se à sequência do volume anterior.

numerado,
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