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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº.  001/2008/GAB-SENS/SEJUSP 

 
 

Disciplina sobre o funcionamento e procedimentos do Sistema de 
Protocolo Geral da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e da 
Secretaria Executiva do Núcleo Segurança. 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO NÚCLEO SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a necessidade de orientar os órgãos e as unidades administrativas que compõem a Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública e o Núcleo Segurança; 
Considerando a necessidade de padronizar os processos e procedimentos relacionados à tramitação e 
acompanhamento através do Sistema de Protocolo Geral na Secretaria de Justiça e Segurança Pública e 
Núcleo Segurança; 
R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 
Das disposições Preliminares 

Art. 1.º Esta Instrução visa disciplinar as atividades relacionadas ao recebimento, registro, tramitação, 
controle e expedição de documentos na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de 
Mato Grosso – SEJUSP e da Secretaria Executiva do Núcleo Segurança - SENS. 

Art. 2.º Todos os documentos em circulação na SEJUSP e na SENS devem ser cadastrados no Sistema 
de Protocolo Geral, recebendo um número de identificação único, gerado automaticamente pelo sistema, cujo 
objetivo é possibilitar o fornecimento de informações rápidas e precisas sobre os documentos em tramitação, 
disponibilizando mecanismos para o cadastramento e controle de movimentação. 

Seção I 
Da localização e horário de funcionamento 

Art. 3.º O Protocolo Geral da SEJUSP e da SENS está localizado na sede da SEJUSP, térreo do prédio 
principal, e funcionará de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 18:00 horas. 

Seção II 
Das responsabilidades 

Art. 4.º O Protocolo Geral será responsável pelo registro e cadastramento de todos os documentos, 
processos e procedimentos da SEJUSP e da SENS, bem como pelo recebimento e expedição de documentos. 

Parágrafo único O Protocolo Geral se exime de qualquer responsabilidade por atos inflacionários que 
porventura sejam realizados pelas unidades e gestores. 

Art. 5.º  Aos Órgãos da SEJUSP e da SENS caberá promover a autuação dos documentos recebidos, 
por meio do Protocolo Geral, e a atualização da sua movimentação (andamento ou tramitação). 

Parágrafo único  É de inteira responsabilidade do Gestor, responder pelos procedimentos instruídos pelo 
Protocolo Geral, quando realizados na carga de sua respectiva unidade. 

Seção III 
Das conceituações 

Art. 6.º Para efeito desta Instrução, considera-se: 
I- processo: Conjunto de peças que instruem pedidos, solicitações, informações, dirigidas aos membros 

da SEJUSP e da SENS; 
II- autuação: Ato de reunir documentos, sempre que o conteúdo e a importância do assunto exigir a sua 

tramitação pela instituição, visando encaminhamento, manifestação ou decisão; 
III- apensação: Reunião de um processo ou procedimento a outro, quando aquele sirva de instrumento 

subsidiário ou complementar ao esclarecimento deste, tendo ambas as existências próprias e independentes; 
IV- desmembramento ou Reprodução: Condição de um processo ou procedimento que, em função de 

distribuição de competência ou em face do assunto ou matéria tratada, deva ser reproduzido para seguir 
encaminhamentos paralelos e simultâneos; 

V- diligência: Investigação, inquirição ou pesquisa que é realizada, interna ou externamente, para 
auxiliar decisões ou desfechos de determinado processo ou procedimento; 

VI- documento: Unidade de registro de informações produzidas por instituições públicas ou privadas, 
em decorrência do exercício de atividades específicas e que produz efeitos na comprovação de um fato, 
qualquer que seja o suporte utilizado ou a sua natureza; 

VII- expedição: Ação de remeter quaisquer documentos a diversos destinos externos; 
VIII- expediente: Documento isolado ou o conjunto formado pela reunião de dois ou mais papéis que, 

por sua natureza, não deva ser protocolado. São considerados expedientes: convites, folder, panfletos, 
prospectos, anúncios, folhetos e quaisquer informes publicitários, periódicos, cartões de visita e outros 
documentos de caráter particular; 

IX- juntada: Anexação de um papel a um processo ou procedimento, de forma a constituir um único 
volume; 

X- movimentação/Andamento/Tramitação: Circulação interna e externa de processos e 
procedimentos, assim como, as diligências, notificações e requisições que se façam necessárias, conforme as 
providências para a consecução de seu fim; 

XI- parte/Interessado: Cada uma das pessoas físicas ou jurídicas que pleiteiam, questionam ou estão 
envolvidas no assunto ou na matéria do processo ou procedimento; 

XII- procedimento: Sucessão de atos de natureza investigatória, inquisitorial, interveniente, declaratória 
e jurisdicional de atribuição do Ministério Público; 

XIII- processo administrativo: Atos e procedimentos ordenados que busquem a solução de um pleito, 



questão, controvérsia, assunto ou decisão de interesse da administração, seja ante a própria administração ou 
ante outro sujeito;  

XIV- processo judicial: Atos e procedimentos ordenados, originários do Poder Judiciário, que tramitam 
na SEJUSP e na SENS. 

CAPÍTULO II 
Das orientações gerais 

Art. 7.º Quanto à autuação: 
I- ao efetuar a abertura de um processo e for constatada a existência de processo anterior, sobre o 

mesmo assunto e mesma parte/interessado, os documentos não constituirão novos processos, devendo ser 
juntados aos já existentes; 

II- todo documento, quando da sua entrada na SEJUSP e na SENS, será autuado, mediante registro 
protocolar; 

III- Os documentos endereçados à SEJUSP e à SENS, relacionados a assuntos que requeiram sigilo, 
terão sua autuação efetuada pelo Gerente do Protocolo, o qual tramitará em mãos ao endereçado. 

Art. 8.º Quanto à organização dos papéis: 
I- o processo ou procedimento é organizado com numeração de todas as suas folhas, inclusive as de 

informações, em ordem crescente - contando com a capa e excetuando-se a contracapa - perfuradas e 
arrumadas com colchetes, retirados todos e quaisquer grampos; 

II- todo processo ou procedimento somente terá curso se estiver devidamente organizado, com suas 
folhas numeradas, tramitado no sistema, com despacho ao endereçado, CI ou Ofício de encaminhamento e 
cadastrado de acordo com o Sistema de Protocolo, cabendo ao recebedor se negar em receber, caso o 
processo não esteja devidamente organizado; 

III- a peça inicial do processo ou procedimento é aquela que caracterizar o seu principal assunto ou 
objeto. 

IV- todo documento de tamanho reduzido e que compuser o processo ou procedimento deverá ser 
afixado (colado) numa folha de papel tamanho A4. 

V- deverão ter capa, obrigatoriamente: 
a) os processos gerais; 
b) os processos administrativos referentes a pagamento, convênio, contrato, acordo ou ajustes de 

qualquer natureza; 
c) os processos administrativos disciplinares, relativos a sindicâncias, inquéritos administrativos ou 

quaisquer outros originários de grupo ou comissão; 
d) os processos administrativos e procedimentos que, por sua natureza, devem circular em diversos 

órgãos da SEJUSP; 
e) os processos administrativos e procedimentos, dado o seu volume; 
f) os processos originários ou que procederem de organizações ou instituições externas, não  

pertencentes ao executivo; 
g) os novos volumes, pois cada processo não poderá ter mais de 200 (duzentas) folhas excetuando-se a 

capa e contando com o Termo de Abertura e Termo de Encerramento, se for o caso, e assim sucessivamente.  
Art. 9.º Quanto à numeração protocolar: 
I- todos os documentos e papéis que devam ser autuados receberão, obrigatoriamente, registro e 

número de protocolo; 
II- os documentos e processos que derem entrada na SEJUSP e na SENS, com o número da sua Instituição de 
origem, receberão número do Sistema de Protocolo, para efeito de registro, sem, contudo, perder o número que 
lhes foi atribuído originariamente. A busca por meio do Sistema de Protocolo poderá ser feita por ambos os 
números, seja o de sua origem, seja o da SEJUSP ou da SENS. 

Art. 10 Quanto às apensações e juntadas: 
§ 1.º As apensações e juntadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Protocolo. 
I- as apensações deverão ser feitas da seguinte forma: 
a) o processo ou procedimento principal vem na frente do subsidiário; 
b) o processo ou procedimento apensado é preso à contracapa do processo ou procedimento principal; 
c) a apensação deverá ser declarada em Folha de Informação, em ambos os processos ou 

procedimentos, com os seguintes despachos:         
No processo/procedimento subsidiário: 

 
 

Processo/Procedimento_______apensado ao Processo/Procedimento nº.___ (indicar o 
número do processo/procedimento principal) 
Justificativa: 

 
 

Em / /  
 
 

______________________________________ 
Carimbo e assinatura do agente responsável” 

 
 

No processo/procedimento principal: 
 
 

Processo/Procedimento_____com apenso do Processo/Procedimento nº.___ (indicar o 
número do processo/procedimento subsidiário) 
Justificativa: 

 
 

Em / /  
_______________________________________ 

“Carimbo e assinatura do agente responsável” 
 



 

§ 2.º os documentos relacionados a processos ou procedimentos em tramitação devem receber etiqueta 
de protocolo, após o cadastramento no Sistema de Protocolo, para, em seguida, serem encaminhados aos 
órgãos destinatários que procederão à juntada, se for o caso. 

Art. 11 Quanto à movimentação: 
I- o andamento do processo e procedimento será realizado por meio da Guia de Tramitação e seu 

registro no Sistema de Protocolo deverá ser feito imediatamente após sua respectiva chegada e saída; 
II- os papéis considerados como expediente terão seus assuntos solucionados no seu respectivo 

destinatário. Nos casos em que, no curso das decisões e providências, precisarem transitar por outros órgãos 
ou unidades, deverá ser protocolado junto ao Protocolo Geral, de acordo com o SISTEMA DE PROTOCOLO. 

Art. 12 Quanto ao desmembramento ou reprodução de processos e procedimentos: 
I- os processos e procedimentos que devam ser reproduzidos terão suas cópias encaminhadas ao 

Protocolo Geral para receberem o registro de autuação do processo original e as respectivas etiquetas de 
protocolo; 

II- os processos e procedimentos que devam ser fotocopiados terão sua tramitação realizada por meio 
das Guias de Remessa. 

Art. 13 Quanto ao encerramento e a abertura de volume: 
§ 1.º   O encerramento do I volume se dará na página de nº. 199, acrescentando o Termo de 

Encerramento, que receberá a numeração 200. 
 

 

      TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 

            Conforme os termos do item 10.1.1. da Consolidação das Normas 
Gerais da Secretária Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso 
. 
       Encerra-se o _____ Volume dos autos de nº. __________/___ às 
________ (_______________________________) páginas. 
 
 

                         Cuiabá ____ de ________________ de 200___. 
 
 

_____________________________ 

Nome e assinatura do agente responsável 

 
 

§ 2.º   A abertura do II volume e sucessivos deverá ser feita da seguinte forma: 
I- coloca-se na capa nos demais documentos, com o Termo de Abertura na frente, que receberá a 

numeração seguinte da página final do volume anterior; sendo que a capa de volume criado não é contada, 
pois, ela apenas dá prosseguimento; 

II- envia o Processo ao Protocolo Geral, interligados por fita ou barbante, para o(s) volume(s) criado(s) 
receber(em) cópia da etiqueta contida no I volume. 

TERMO DE ABERTURA 

 
 

                    Conforme os termos do item 10.1.1. da Consolidação das Normas 
Gerais da Secretária Estadual de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso 
. 
               Inicia se o ____Volume dos autos de nº. __________/____ a partir de 
________ (________________________________) páginas. 
 
 

                         Cuiabá  ____ de ____________ de 200__. 
 
 

______________________________ 

Nome e assinatura do agente responsável 

 
 

CAPÍTULO III 
Dos procedimentos padrão 

Seção I 
Do procedimento padrão nos processos administrativos 

Art. 14 Incumbe ao Protocolo Geral: 
I- receber documento específico; 
II- cadastrar no Sistema de Protocolo o tema/matéria/objeto tratado; 
III- emitir e afixar etiqueta de protocolo no documento; 
IV- encaminhar documento autuado ao órgão competente por meio da Guia de Remessa. 
Art. 15 Incumbe aos órgãos competentes: 
I- receber documento devidamente autuado; 
II- proceder aos registros de recebimento do processo administrativo no Sistema de Protocolo. 

Seção II 
Procedimento padrão na movimentação de processos e procedimentos 

Art. 16  Incumbe ao órgão remetente: 
I- proceder ao registro de movimentação do processo ou procedimento por meio do Sistema de 

Protocolo, descrevendo o despacho no Sistema, bem como informar a existência de documentos anexados; 
II- encaminhar ao destinatário o processo/procedimento ou documento a ele relacionado. 
Art. 17 Incumbe ao órgão destinatário receber do órgão remetente o processo/procedimento ou 



documento a ele relacionado. 
Seção III 

Procedimento padrão na operação protocolar de apensação 

Art. 18 Incumbe aos órgãos responsáveis: 
I- proceder à apensação dos processos/procedimentos, de acordo com o item 10 desta Instrução; 
II- proceder aos registros de movimentação dos processos/procedimentos no Sistema de Protocolo. 

Seção IV 

Procedimento padrão na operação protocolar de desmembramento ou reprodução 

Art. 19 Incumbe aos órgãos responsáveis: 
I- providenciar cópia(s) do processo/procedimento objeto do desmembramento ou da reprodução; 
II- encaminhar ao Protocolo Geral os processos/procedimentos, original e cópia(s); 
III- receber do Protocolo Geral os processos/procedimentos original e cópia(s) devidamente autuados; 
IV- encaminhar cópia(s) do(s) processo(s) /procedimento(s) aos destinatários competentes, por meio de 

Guia de Remessa; 
V- proceder aos registros de movimentação dos processos/procedimentos no SISTEMA DE 

PROTOCOLO. 
Art. 20 Incumbe ao Protocolo Geral: 
I- receber processos/procedimentos, original e cópia(s); 
II- emitir e afixar cópia da etiqueta de protocolo na(s) cópia(s) do processo/procedimento; 
III- encaminhar processos/procedimentos original e cópia(s) autuada(s) ao órgão remetente responsável 

por meio de Guia de Remessa. 
Seção V 

Procedimento padrão na operação protocolar de juntada 

Art. 21 Incumbe ao órgão destinatário: 
I- receber documento referente ao processo ou procedimento em tramitação na Unidade; 
II- proceder à juntada do documento ao respectivo processo/procedimento, registrando no Sistema de 

Protocolo. 
Seção VI 

Procedimento padrão na operação protocolar de expedição 

Art. 22 Incumbe ao órgão remetente: 
I- emitir recibo de remessa, por meio do Sistema de Protocolo, relativa ao 

documento/processo/procedimento a ser expedido; 
II- encaminhar documento/processo/procedimento ao Protocolo Geral, juntamente com o recibo de 

remessa; 
III- receber e arquivar recibo de remessa assinada e o documento comprobatório do recebimento pelo 

destinatário se for o caso. 
Art. 23 Incumbe ao Protocolo Geral: 
I- receber do órgão remetente o documento/processo/procedimento a ser expedido, juntamente com a 

guia de tramitação; 
II- proceder à expedição do documento/processo/procedimento ao destinatário. 

Seção VII 
Regularização de processos e procedimentos 

Art. 24 As capas dos Processos não poderão ser carimbadas ou receber notas ou escritos a não ser os 
abaixo previstos: 

a) URGENTE; 
b) PRAZO; 
c) SIGILOSO; 
d) ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO.  
Art. 25 Os Processos e Expedientes com capas danificadas deverão ser encaminhados ao Protocolo 

Geral para que efetue a sua substituição. 
Art. 26 Os Processos ou Expedientes com indícios de mutilação, adulteração ou supressão não poderão 

tramitar, devendo ser remetidos à área jurídica da SEJUSP, para análise e providências que se fizerem 
necessárias. 

Art. 27 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2008. 
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