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Modalidade da Apresentação: Comunicação Oral 

Resumo: O expediente administrativo tem a função de fazer o encaminhamento do documento chegar 

ao seu destino, o Setor de Protocolo geralmente está subordinado a um Departamento ou Divisão de 

Administração ou de Comunicações. Este setor muitas vezes é considerado de pouco importância em 

relação a outros setores administrativos. Todavia, um Setor de Protocolo bem organizado passa a ter o 

respeito e a confiabilidade de todos os outros setores, pois, sua eficiência ou ineficiência é notada através 

dos serviços prestados. Na área administrativa, a gestão documental inicia-se no Protocolo, que é o 

serviço encarregado de fazer o controle da tramitação e expedição de documentos, o registro, a 

classificação e o encaminhamento de documentos à autoridade competente conforme o assunto ou o 

endereçamento. O objetivo do trabalho é conhecer as atividades da gestão de documentos realizadas no 

Protocolo junto à Seção Técnica de Comunicações da Universidade Estadual Paulista - Unesp Campus 

de Marília/SP. A metodologia caracteriza-se como pesquisa quantitativa e bibliográfica. O resultado da 

pesquisa foi o levantamento do último triênio de 2016, 2017 e 2018, da quantidade de protocolos 

recebidos na Seção. Conclui-se que a gestão de documentos é de extrema importância para o bom 

funcionamento da Universidade e de todo o trâmite documental 
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THE IMPORTANCE OF THE PROTOCOL IN DOCUMENT MANAGEMENT 

 

 
Abstract: The administrative work has the function of forwarding the document to its destination, the 

Protocol Sector is usually subordinate to a Department or Division of Administration or 

Communications. This sector is often considered of little importance compared to other administrative 

sectors. However, a well-organized Protocol Sector now has the respect and reliability of all other 

sectors, as its efficiency or inefficiency is noted through the services provided. In the administrative 

area, document management begins with the Protocol, which is the service responsible for controlling 

the processing and dispatch of documents, the registration, classification and forwarding of documents 

to the competent authority according to the subject or the address. The objective of this work is to know 

the document management activities carried out in the Protocol with the Technical Communications 

Section of the Paulista State University - Unesp Campus de Marília / SP. The methodology is 

characterized as quantitative and bibliographical research. The result of the survey was the survey of the 

last three years of 2016, 2017 and 2018, the number of protocols received in the Section. It is concluded 

that document management is extremely important for the proper functioning of the University and the 

entire documentary process. 

 

Keywords: Protocol; Document management; University. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os documentos são componentes primordiais na gestão de qualquer instituição, 

independente da área de atuação e, são produzidos de maneira sucessiva num transcurso de 

causa e efeito. As informações que carregam fundamentarão a tomada de decisões, pois todo 

documento, processo ou correspondência que chegar à administração deve obrigatoriamente 

passar pelo protocolo, para que se procedam os devidos registros legais.  

“A etimologia do expediente administrativo procede do verbo latino “expedire”, 

infinitivo que forma o particípio presente “expediens, expedientes:” o que resolve, ou que está 

encaminhando para ser resolvido.” (CRUZ; MONDET, 1994, p. 151). 

O Setor e/ou Área de Protocolo não julga se a solicitação é válida ou não, sua função é 

receber o documento, efetuar o registro no sistema de informação e encaminhá-lo à autoridade 

competente. As verificações dos documentos recebidos por este setor devem ser cuidadosas e 

minuciosas para que não os receba incompletos, sem identificação ou apócrifo1. 

 

 

 

 
1 Documento de autenticidade não reconhecida (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 
 



2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROTOCOLO 

 

Segundo Amorim (2002, p. 32) “PROTOCOLAR” significa apor, no documento que 

está entrando, um carimbo, ou bater um relógio datador, para que se registre a data, a hora do 

recebimento e o número de “protocolo” (ou registro) dado ao documento. 

Portanto, compete ao protocolo receber, registrar, classificar e encaminhar os 

documentos ou processos à autoridade competente conforme o assunto ou o endereçamento. 

Somente a autoridade competente, a quem está dirigido o documento, cabe julgar sobre o 

deferimento ou indeferimento do pedido e/ou solicitação. 

Na tramitação, os documentos são distintos entre si em razão dos diferentes assuntos a 

que dizem respeito. A gestão documental deve se valer de critérios que assegurem que os 

procedimentos administrativos sejam efetivos e garantam a fidedignidade dos documentos e de 

todo o trâmite documental, bem como compete as instituições assegurar o tratamento, o 

armazenamento, o acesso, a disponibilidade e a recuperação da sua produção documental.  

Enfocaremos, neste trabalho, a área de Protocolo da Faculdade de Filosofia e Ciências 

da UNESP – Campus de Marília. 

 

2.1 Protocolo e Recebimento de Documentos 

 

PROTOCOLO é o serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, 

distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos (ARQUIVO NACIONAL, 

2005). 

No Estado de São Paulo o protocolo é definido pelo Decreto nº 60.334, de 03 de abril 

de 2014, uma vez que neste momento inicia-se a gestão documental, de acordo com os 

procedimentos legais.  

 
 

 

O protocolo demarca o início da gestão documental, no âmbito administrativo, 

de forma a garantir o cumprimento legal das ações para as quais os 

documentos foram produzidos. Todo documento, externo e/ou interno à 

Universidade, deve dar entrada pelo protocolo para análise e definição do 

correto encaminhamento à autoridade a qual é endereçado. (MADIO et al., 

2015, p. 15). 

 



Portanto, o Protocolo consiste em um sistema de apoio à gestão documental, o qual 

contempla o controle de produção, desde a recepção, o registro, a classificação e tramitação de 

documentos produzidos e/ou recebidos. 

Realizando uma pesquisa “in loco”, na Seção Técnica de Comunicações da  UNESP – 

Campus de Marília, que é a unidade administrativa responsável pela gestão de documentos da 

referida faculdade, constatou-se que, o protocolo é realizado no momento do recebimento do 

documento, após as devidas verificações, com aposição de chancela no canto lateral inferior 

direito da primeira folha, que contemplará as seguintes informações: número sequencial, data, 

horário e nome da instituição e após esse procedimento, registra-se no Sistema Informatizado 

de Gestão Arquivística de Documentos  (SIGAD).  

O quadro abaixo demonstra a expressiva quantidade de protocolos efetuados pela Seção 

Técnica de Comunicações, da UNESP – Campus de Marília, no último triênio de 2016, 2017 e 

2018: 

 

Quadro 1 – Protocolos realizados 

 

Ano 2016 2017 2018 

Quantidade de 

Protocolos (unidade) 

 

6.358 

 

7.261 

 

6.671 

Fonte: Sistema de gestão arquivística de documentos (UNESP, 2019)  

 

2.2 Autuação de Processos e Expediente 

 

De acordo com o Manual de Protocolo e Normas Processuais da Unesp (2015, p. 50) a 

definição de Autuação de Processo é o “ato de autuar, reunir e numerar em série contínua numa 

só pasta, para trâmite generalizado, a coleção inicial de documentos e registros de atos e fatos 

de natureza administrativa/jurídica relacionados a um mesmo assunto.” 

A definição de Autuação de Expediente é o “ato de autuar, reunir e numerar em série 

contínua numa só pasta, para trâmite generalizado, a coleção inicial de documentos e registros 

de atos e fatos de natureza administrativa/jurídica relacionados a um processo já existente” 

(MADIO et al, 2015, p. 50).  

São procedimentos da autuação: a) observar as informações contidas, se diz respeito ao 

mesmo assunto, assinatura, identificação do interessado e se está endereçado de modo correto; 

b) reunir em ordem de apresentação os documentos recebidos para autuação; c) fixar etiqueta 



na capa, com identificação do número do processo, ano, nome do interessado e o resumo do 

assunto; d) a juntada dos documentos recebidos em processo já constituído, deve-se fazer o 

termo de juntada; e) a numeração das folhas deverá ser feito à tinta, no canto superior direito 

de cada folha, considerando a capa como folha 1 e a primeira folha interna como 2 procedendo 

sequencialmente, o número do processo e a rubrica do funcionário.  

O setor de protocolo deverá observar alguns procedimentos, anteriormente a autuação 

de processos, os quais não são permitidos: a) reautuação de processo, exceto em casos 

excepcionais; b) autuação provisória; c) formação de um segundo processo com o mesmo 

interessado, sobre o mesmo assunto; d) autuação em cópia de documento.  A juntada ou 

Entranhamento, consiste na incorporação de documentos originais ou cópias, que são 

pertinentes ao assunto de que trata o processo. 

 

2.3 Trâmite de Processos e Expedientes 

 

Depois de protocolado o processo ou o documento avulso será despachado para a área a 

qual está dirigido, iniciando-se o trâmite documental até ser encaminhado para o arquivo, 

portanto, o “caminho” percorrido pelo processo é chamado na linguagem técnica do protocolo 

de pontos de tramitação. Não é admitido em nenhuma hipótese a tramitação de processos e 

documentos “em mãos”, o encaminhamento do processo deverá ser registrado de imediato no 

sistema de informação.  

O trâmite de processo/expediente de um órgão para outro deve ser feito mediante despacho 

efetuado na última folha do último volume, onde fique explícito o órgão a que se destina e a providência 

por ele esperada. Pode ser efetuado por qualquer funcionário ou órgão envolvido em decisões sobre o 

assunto do processo/expediente. (MADIO et al., 2015, p. 36). 

O protocolo deverá encaminhar os processos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, a contar do recebimento e, para que não ocorram prejuízos, quer seja para a Instituição 

ou para o requerente, há processos que precisam tramitar com maior rapidez, devido ao teor 

contido no mesmo ou para o cumprimento de prazos, etc., nestas situações recebem a nota 

“urgente” no canto superior direito do processo.  

O protocolo cuidará para que os processos não tramitem com as capas em má estado de 

conservação, providenciando a sua substituição. Importante observar que quando o processo 

atingir a quantia, em média, de 250 folhas é aconselhável a abertura de novos volumes. Nesse 

caso, na última folha do processo deverá conter o Termo de Encerramento de Volume, e no 

início do seguinte, o Termo de Abertura de Volume, o número das folhas não sofrerá alteração. 



Ressalta-se que caso ocorra o extravio de processo, deverá ser feita uma cópia parcial 

ou total dos documentos, esse procedimento recebe o nome de Restauração de Processo. A 

restauração será feita mediante determinação do diretor ou supervisor da Seção de Protocolo, o 

Termo de Restauração deverá anteceder a primeira folha, constando o número de folha, quando 

foi feita e a ocorrência. 

 

2.4 Arquivamento e Eliminação de Documentos 

 

 O ciclo de vida dos documentos é importante para a eficiência da gestão documental, 

visto que o arquivo serve para assessorar a administração geral em relação à disponibilização e 

acesso aos documentos, quer seja para responder ou comprovar questões administrativas, 

apresentar defesa em juízo ou documentar e manter a história da Instituição; portanto os 

documentos produzidos e/ou recebidos passam pelas três fases administrativas:  

Primeira fase - Arquivo Corrente: são os arquivos das seções e/ou órgãos das Unidades 

onde devem ficar custodiados os documentos que ainda servem regularmente à administração.  

Segunda fase - Arquivo Intermediário: é o arquivo da Instituição, no qual devem ficar 

custodiados os documentos que são utilizados ocasionalmente pelas seções.  

Terceira fase - Arquivo Permanente: é o arquivo da Instituição, onde devem ficar 

custodiados e preservados os documentos de guarda permanente, são uteis para a administração, 

em razão de seu valor histórico, testemunhal, legal, probatório e científico-cultural. Como fonte 

de pesquisa são liberados para consulta, sendo permitido o acesso ao público em geral. 

O processo de avaliação documental analisa o documento de arquivo desde a sua 

produção até sua destinação final – guarda permanente ou eliminação (descarte), portanto, 

percebe-se a importância de compreender todo o ciclo de vida dos documentos.  

Para eliminação de documentos que ocorrerá conforme os prazos de guarda fixados pela 

Tabela de Temporalidade de Documentos – Atividade Meio e Atividade Fim da Unesp, cabe a 

Seção Técnica de Comunicações efetuar o levantamento dos mesmos, apontando quais 

permanecerão como guarda permanente, para posterior envio e aprovação da Comissão de 

Avaliação de Documentos e Acesso (CADA). 

Toda instituição pública ou privada é produtora de documentos, e caberá as mesmas 

constituir uma Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA), que norteará quanto 

aos procedimentos de organização, conservação, preservação e eliminação de documentos, 

mediante orientações, diretrizes, treinamentos e acompanhamento.  



3 Considerações Finais  

 

A pesquisa realizada na Seção Técnica de Comunicações da Unesp – Campus de 

Marília, área responsável pelo Protocolo, certificou que a gestão documental começa no 

momento em que se chancela o número de Protocolo no documento.  

As atividades desenvolvidas na Seção exigem competência e tecnicidade na execução 

dos procedimentos e no acompanhamento de todo o ciclo de vida dos documentos. Cabe a ela 

todo o trabalho de avaliação documental, das séries documentais que serão eliminadas ou 

ficarão para guarda permanente. Processo fundamental para a eficiência da gestão 

administrativa em relação ao espaço físico, agilidade de acesso e preservação do patrimônio 

documental.  

O levantamento da quantidade de protocolos efetuados pela Seção, demonstra a 

importância e a necessidade da gestão de documentos dentro da Universidade para garantir 

maior confiabilidade na organização, preservação e acesso às informações. 
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