DESDOBRAMENTO
Tela

PROTEOS

INÍCIO

1

Fazer busca para
localizar o processo
de cada interessado

Tirar cópia do
ofício e de seus
anexos para cada
interessado

Modelos
de termos

Grifar o nome do
interessado na cópia
do ofício que será
juntado ao processo

6

Registrar os termos
de desdobramento
no verso do original
e das cópias

Juntar original no
processo do primeiro
interessado da lista

Seguir módulo
Juntada/
Entranhamento

TERMO 6

DESDOBRAMENTO

Deverá constar no verso do ofício original um despacho conforme modelo abaixo, informando os processos que foram instruídos:

46

“Tiramos cópia do presente documento para fins de instrução dos seguintes processos:
(nº do processo) - (Interessado)
(nº do processo) - (Interessado)”
(Setor, data, assinatura/carimbo)
Deverá constar, no verso de cada cópia do ofício, um despacho conforme modelo abaixo:
“O original do presente ofício foi entranhado ao processo nº
..............”
(Setor, data, assinatura/carimbo)

TELA PROTEOS 1 - Busca

TELA PROTEOS 1.1 - Busca

DESDOBRAMENTO

TELA PROTEOS 1.2 - Busca
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TELA PROTEOS 7 - Juntada de documento

TELA PROTEOS 7.1

TELA PROTEOS 7.2 - Juntada de documento

DESDOBRAMENTO

TELA PROTEOS 7.3
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TELA PROTEOS 7.4 - Juntada de documento

TELA PROTEOS 7.5

TELA PROTEOS 5 - Saída

DESDOBRAMENTO

TELA PROTEOS 5.1
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NOTAS
	É�������������������������������������
necessário efetuar um desdobramento
quando um documento se refere a mais de um
interessado para a mesma vantagem ou providência solicitada no ofício/requerimento.

n

	O desdobramento de documentos só poderá
ser efetuado pelos setores de Protocolo das
Unidades.

n

	Tornar sem efeito a numeração anterior, com
um traço transversal em cima do número cancelado.

n

	Registrar, no verso da folha imediatamente anterior à juntada dos documentos desdobrados,
o respectivo termo de entranhamento:

n

“Entranhamos aos Autos documentos de
folhas.........(nº das folhas juntadas)....................,
ofício de número................(nº do ofício na forma
padrão).....................- original/cópia. “

	O original do documento será sempre juntado
ao processo do 1º interessado mencionado no
ofício.

n

n

Para os demais será providenciada cópia e
anexado ao processo de cada interessado de
acordo com o assunto solicitado.

	Registrar no documento original e nas cópias os
respectivos termos de desdobramento.

n

	Quando o desdobramento envolver um conjunto grande de documentos, referente a muitos
interessados solicitando a mesma providência
é necessário ter bom senso para efetuar o
desdobramento, devem ser selecionados para
cópia somente os documentos pertencentes a
cada interessado, de forma a evitar a inclusão
de folhas desnecessárias no processo.

(Órgão, data, assinatura/carimbo)
	Na última folha do processo efetuar despacho
documentando o entranhamento de documentos e a renumeração de folhas:

n

“Entranhamos aos Autos, em ordem cronológica, documentos de folhas......................(nº
de folhas juntadas)...................., tendo em vista
desdobramento de documentos com data de
....................(colocar data do documento desdobrado)........................, bem como providenciamos
a renumeração das folhas seguintes. “

n

n

Verificar as datas dos documentos a serem juntados no processo, que deverão seguir ORDEM
CRONOLÓGICA, POR ASSUNTO.

	Caso a documentação que está sendo desdobrada for antiga, tomar o devido cuidado para
que a juntada dos documentos não trunque
nenhum assunto já providenciado e encerrado.

n

n

DESDOBRAMENTO

n
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Analisado o processo e identificada a posição
correta do entranhamento das folhas, estas
devem ser anexadas, numeradas e rubricadas.
As folhas posteriores que já constavam do
processo, antes do entranhamento, devem ser
renumeradas e rubricadas na sequência.

(Órgão, data, assinatura/carimbo)
	Quando a juntada é feita no final do processo,
as folhas devem ser numeradas e rubricadas em
sequência a última folha existente nos Autos.

n

	Registrar, no verso da folha imediatamente
anterior à juntada dos papéis, o respectivo
despacho:

n

“Segue juntada de folhas de nº................
a...................., ofício número.................”
(Órgão, data, assinatura/carimbo)
	Registrar a juntada no Sistema Proteos, através
da transação “juntada doc”.

n

