
 

 

Web dúvidas 3 – Transcrição 

Juntar, Incluir Documento e Apensar 

Data de realização: 17/101 

Convidado: Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

FCAV: Bom dia a todos, vocês que estão conosco nessa manhã de quinta-feira, estamos dando 

início à terceira web dúvidas. A intenção hoje é conversar com vocês sobre três 

funcionalidades do sistema: a funcionalidade “juntar,” a funcionalidade “incluir documento” 

e a funcionalidade “apensar”. E para conversar conosco hoje, estamos aqui com a Aline 

Ribeiro do Arquivo e o Rogério Madeira, também do Arquivo. Vou passar a palavra para eles, 

para que possam dar bom dia a vocês! Por favor, meninas! 

APESP: Bom dia, pessoal, tudo bem?! 

APESP: Bom dia a todos! 

FCAV: Tá subindo aqui os nomes, então, é a Aline que tá com a gente, e o Rogério também. 

Vocês poderão interagir conosco, poderão encaminhar perguntas. Lembrando que as 

perguntas devem ser do tema… relacionadas ao tema dessa Web dúvidas, tá? Então, nós 

vamos falar sobre “juntar”, “incluir documentos” e “apensar”. Então, se vocês estão conosco 

e têm dúvidas relacionadas a esse tema e, por acaso, não foram ainda sanadas aqui na nossa 

conversa. Daqui a pouco, a gente vai disponibilizar um espaço para que vocês mandem essas 

perguntas, que nós teremos um espaço, um momento de resposta a essas perguntas.  

Então, vamos começar pela funcionalidade “juntar”. Vamos conversar um pouco sobre a 

juntada. Aline e Rogério, então vamos lá! Em que consiste a juntada? 
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APESP: Bom, a juntada no Sem Papel é a união definitiva de dois documentos com a mesma 

matéria e o mesmo interessado. 

APESP: Então é isso, documentos produzidos dentro do Sem Papel que já estão lá assinados, 

mas quando você constata que eles estão relacionados com o mesmo assunto ou mesmo 

interessado, eles não devem tramitar separadamente. Então, a gente faz a união definitiva 

desses documentos, sabe? Sempre respeitando... Em caso de documentos compostos, a 

gente reúne documentos compostos de mesma espécie, existem algumas regras, na verdade, 

na prática, o sistema não tem essa trava, mas oriento assim, processo com processo, 

expediente com expediente, expediente com processo ou um documento avulso a um 

documento composto, processo ou expediente. Não existe juntada de documento avulso a 

documento avulso, então acho que o mais importante é a gente chamar a atenção que as 

pessoas... a gente já percebeu que tenta pegar um ofício e juntar com ofício, um ofício com 

um memorando. Isso não existe, então, respeitando ou de um documento avulso para um 

documento composto, lembrando que os documentos compostos são quatro, né, as espécies: 

prontuário, dossiê, expediente e processo. 

FCAV: Tá certo, então a gente só pode realizar a juntada em documentos compostos, né? 

Quando tenho um avulso e junto a um documento composto. 

APESP: ou um composto a um composto. 

FCAV: a gente vai navegar um pouquinho, daqui a pouco, para eles entenderem e verificarem 

na prática o que a gente tá falando nesse momento. E uma juntada e uma incorporação, elas 

são a mesma coisa? 

APESP: É que assim... O termo “juntada” no Sem Papel é referente à incorporação no suporte 

papel, então, no manual de protocolos, incorporação é a união definitiva de dois documentos 

e no Sem Papel também é a união definitiva de dois documentos. 

FCAV: Para fazer, então, a incorporação no sistema Sem Papel, a gente usa essa operação 

“Juntar”. É isso? 



 

 

APESP: A operação “juntar”, isso mesmo. A gente tá propondo como melhoria e tá 

desenvolvendo, com a Prodesp, a adequação dos termos... Para ficar condizente ao manual 

de Protocolo. 

FCAV: Perfeito! É isso, Rogério, mais alguma coisa? Vou abrir aqui o sistema com vocês, vou 

compartilhar a tela para mostrar para vocês como a gente faz essa juntada no sistema, e aí 

gente vai continuando a conversa. Então, nós vamos desaparecer um pouquinho, e vocês vão 

verificar o sistema aqui na tela agora. Vamos lá… Compartilhar a tela com vocês... 

FCAV: Então, estamos logados aqui no Ambiente de Simulação com um usuário fictício... Nós 

já criamos dois documentos aqui para apresentar a vocês todos... Vamos apresentar 

inicialmente um memorando. Olha, nós criamos um “memorando de aquisição de teclados”, 

esse memorando já está assinado. Vocês observam que já não têm mais a operação “Assinar”, 

a assinatura já tá preta aqui, não tá mais vermelhinha, e observem que a única operação que 

eu posso fazer num documento avulso é a operação de “juntar”... Incorporar esse documento 

avulso num documento composto, é isso, Rogério, Aline? Clicando aqui em “Juntar”, eu posso 

escolher um documento interno ao sistema, um documento que já foi produzido, então, o 

que eu vou incorporar nesse documento, nesse memorando, já deve estar produzido no 

sistema... 

APESP: Naquela situação na sua “Mesa virtual”, na situação “Aguardando andamento”. Para 

fazer essa operação, ambos os documentos devem estar na posse da sua unidade... Nessa 

situação, “Aguardando andamento”, em outra situação, você não consegue realizar essa 

ação... 

FCAV: Ótimo! Então vamos lá, olha, vamos escolher aqui... nós temos vários documentos 

produzidos, eu vou lá numa das últimas páginas... foi um documento que eu produzi agora de 

manhã! Deixa eu puxar por aqui, deve estar… Fazer a busca, que é mais fácil! Situação: “Data 

do documento”; “Responsável pela assinatura” fui eu mesma, deixa eu por aqui a matrícula... 

vamos lá... SV… Aqui vai buscar todos os documentos. 



 

 

Então, escolhi o processo, que é um documento composto e OK. Vocês já vão observar aqui 

na lateral, que já foi feito o relacionamento, já foi feito a incorporação. O Processo 249 e o 

memorando. Então o memorando tá incorporado no processo. Então, quando vocês forem 

para ver o “Documento completo”, clicando no processo, clicando em “Ver documento 

completo”, vocês conseguem verificar novamente a incorporação, o processo e o 

memorando, bem na sequência do documento... 

APESP: Sim, só que vale lembrar que, no Sem Papel, ele não faz a incorporação de um 

processo a um processo, isso tá em desenvolvimento ainda... Isso está como uma melhoria 

futura. Então a tratativa de uma incorporação de um processo a outro processo, o sistema 

não realiza. 

APESP: Só para complementar o porquê que não faz... É porque, no físico, quando você une 

dois documentos compostos, você teria que renumerar as páginas daquele que é 

incorporado... então, as pessoas já viram que o Expediente não tem numeração, que o 

processo é numerado, então, se eu incorporasse um processo a outro, o sistema teria que 

trazer essa renumeração das páginas naquilo que foi incorporado... Eu acho que a Aline pode 

falar mais... Existe aí a solicitação de algumas secretarias que está em desenvolvimento... 

Então é um desenvolvimento futuro. Porque, na prática, ocorre muito disso, de você 

constatar. Vou dar um exemplo assim: O prefeito manda lá um ofício, uma demanda, lá é 

aberto um processo. Passada uma semana, ele manda um outro ofício reiterando, as pessoas 

não percebem, acabam abrindo novamente o processo. Ele não poderia estar tramitando... 

então seria um caso de incorporação. Acho que mais para frente a gente pode até falar nesse 

caso qual é a solução que a gente tá propondo, já que não pode incorporar processo com 

processo... Quando chegar no apensamento a gente pode tocar nesse assunto. Mas só para 

dar notícia que já foi identificado... É uma solicitação de melhoria do sistema, essa 

possibilidade do sistema renumerar as páginas, que a gente (o Arquivo) propondo requisito... 

Então é uma melhoria que provavelmente virá. 



 

 

FCAV: Perfeito! Eu vou abrir já para vocês, nesse momento, que vocês possam encaminhar as 

perguntas para que a gente possa, no bloco dois, no segundo bloco, responder às questões 

de vocês. Observem... Mantenham as perguntas relacionadas a esse tema. Perguntas que não 

sejam relacionadas a esse tema serão respondidas posteriormente, não ao vivo na Web. Para 

acessar às perguntas, vocês têm, no canto direito da tela de vocês, uma possibilidade de clicar 

ali e abrir esse espaço para encaminhamento de perguntas... 

Então, estamos aqui esperando as perguntas de vocês e continuando... Então, vamos falar um 

pouquinho sobre o “incluir documento”... Já falamos sobre a juntada, agora vamos falar sobre 

o “incluir documento”. A “juntada” é diferente de “incluir um documento”? 

APESP: É. O incluir corresponde ao que a gente faz no físico, à juntada. O incluir seria... mas a 

gente… Você criar um novo documento dentro de um documento composto... Então, assim, 

primeira coisa. Eu só consigo incluir documento dentro de documentos compostos: processo, 

expediente, prontuário ou dossiê. Este botão “incluir documento” só vai estar visível dentro 

desses documentos... Então, ele está na minha posse, vi, recebi o documento, vou me 

manifestar dentro dele... Então eu vou criar um novo documento, eu clico e vou criar... Segue 

todos os passos da criação de um novo documento... Mas eu já crio ele direto dentro daquele 

novo documento. Então, nesse caso, ele passa daquele estágio de estar temporário, onde eu 

posso editar e, ao finalizar, ao assinar, ele efetivamente é juntado. Então, é a gente criar um 

novo documento avulso, dentro de um composto. 

APESP: É um item documental dentro de um documento composto... Ele só vai ser criado, 

porque chegou um documento para você se manifestar. É basicamente esse o entendimento. 

FCAV: E, no “incluir documento”, é possível incluir um memorando, um ofício, um despacho, 

é possível incluir qualquer item documental? 

APESP: Sim, qualquer item documental disponível! 

FCAV: Tendo ele classificação ou não disponível no sistema, é isso? 

APESP: É, eu acho… é isso que eu ia falar, no menu incluir, sim. O que as pessoas vão observar 

é que têm documentos que eu consigo criar novo... está lá no menu “Criar novo”, que se 



 

 

repetem no menu incluir e têm outros não. Muitas pessoas falam: Ah, eu queria criar um 

despacho novo. Despacho é um documento que você nunca vai criar do zero, nunca vai 

aparecer no menu criar novo, só vai se despachar, se manifestar dentro de um documento 

composto, então, esse especificamente.... Acho que a Aline pode falar melhor... existem 

documentos que você só vai encontrar no menu incluir, que eles só existem dentro de um 

documento composto. 

APESP: Alguns exemplos são informação, despacho, instrução... São os que vocês conseguem 

visualizar no “Incluir documento”. 

FCAV: Seriam itens então, que você precisa de um documento já existente para fazer a 

manifestação? Não poderia nascer puro e simplesmente do nada. 

APESP: Um documento avulso é assim, ele nasce de uma manifestação própria, e ele tem um 

código atribuído no plano de classificação. Agora, um item como uma informação ou um 

despacho, ele não tem um código de classificação publicado, então, o prazo de guarda dele 

só é existente quando ele é atribuído dentro de um composto. 

FCAV: Ah, perfeito, perfeito! É, vamos navegar um pouquinho para mostrar para o pessoal... 

Para eles verem na prática no sistema como é que se comporta esse botão do “Incluir 

documento”. Vou compartilhar a tela com vocês… Estamos aqui novamente no sistema. Então 

vamos usar o mesmo processo que a gente já fez a juntada... Então, no que eu clico no 

processo, observe que eu não tenho o botão “juntar” num processo, num documento 

composto. Eu tenho, sim, o botão “Incluir documento”. Quando eu clico “Incluir documento”, 

ele abre a tela parecida ao criar novo... A relação de documentos selecionados que você pode 

selecionar aqui são diferentes do “Criar novo”, como o Rogério havia comentado conosco... 

Você tem uma possibilidade no “Criar novo”, e você tem um oura possibilidade no “Incluir 

documento”. Aí, vamos supor que você queira incluir um despacho, já está aqui por defaut, é 

só colocar as informações que você quer fazer nesse despacho e dar um OK... A inclusão foi 

realizada. Enquanto você não assinar esse documento que você incluiu, não há 

incorporação... Dá para observar pelo diagrama, ele mantém aqui uma linha correlacionada, 



 

 

então, eu vou assinar para vocês perceberem a diferença... olha, assinei, coloquei a minha 

senha, documento assinado. Percebam... Aqui já fez uma alteração, aqui na observação já 

tem uma linha tracejada com setinha... Isso significa que, de fato, a inclusão foi feita... 

APESP: A gente pode perceber nos atendimentos que a gente está realizando, as pessoas têm 

bastante dificuldade de entender essa relação, porque, eu coloco a pessoa como responsável 

pela assinatura do despacho, mas aí quem fez o processo ou o despacho, quem produziu vai 

assinar, tenta visualizar o documento completo, e ele não consegue visualizar o despacho, 

esse junção do despacho no processo, e aí a pessoa fica “ ah, não está incluído”... A inclusão 

só acontece depois da assinatura. 

FCAV: Mesmo com o documento finalizado, a inclusão ainda não se dá... Precisa ser assinado, 

para ser feita a inclusão. 

APESP: Para completar o que a Aline disse... A gente constatou, pelo atendimento, o que ela 

falou... Eu minuto um despacho e faço para o meu chefe, para ele assinar, mesmo quando 

ele... É assim... Ele não visualiza o que está acima... Então, o processo está comigo, eu estou 

fazendo o despacho, mas indiquei ele para assinar de outra unidade... O que é importante? 

Você marque essa pessoa que vai assinar, no caso, o seu diretor, como “gestor” do processo, 

para que ele consiga ver o todo... que as vezes você vai assinar um despacho... ele precisa ver 

antes de assinar o que se trata, para poder fazer... Mas as pessoas falam, “Ah, mas ele não 

está conseguindo visualizar o documento, ele só vê o despacho”, então, é muito comum essa 

prática: eu faço para o meu diretor, que está em outra unidade para assinar... Eu indico ele 

como “responsável pela assinatura”, então, nesses casos, a gente indica: Vá lá no processo, 

marque o seu diretor como “gestor”, aí, quando ele for assinar, ele consegue visualizar tudo. 

FCAV: Usa ali as operações do sistema, para que seja possível definir o acompanhamento. 

APESP: Vale lembrar que você deve definir o acompanhamento na Folha líder do processo ou 

expediente ou do documento composto em si, pois, se definir em outro item documental, só 

aparecer aquele item documental. 



 

 

FCAV: Perfeito, perfeito... Se a intenção é que ele veja o processo todo do documento 

composto, tem que definir no documento composto. 

APESP: Você vai assinar um documento... Você tem que ver todo o histórico, o que vem antes. 

FCAV: Vamos voltar lá no sistema, para fazer uma última observação... Vocês observam que 

agora tem aqui, na lateral, o relacionamento do processo com o despacho, mas a gente já 

tinha feito a incorporação do memorando. Isso pode ser visualizado dentro do processo aqui, 

embaixo, no grid. Vocês conseguem verificar tudo o que está incorporado e juntado, incluído 

nesse processo, e também no “Ver documento completo”... Tem aqui todos os documentos 

que foram juntados e incluídos no “processo de aquisição de teclados” que a gente acabou 

de fazer e vem na sequência numerado, como o Rogerio falou, com a gente havia comentado 

na outra Web 2, que foi sobre o número de páginas em processos... Vou voltar aqui, para 

nossa web, então, essas foram as orientações que nós tínhamos sobre o “Incluir documento”. 

Navegamos um pouquinho para vocês visualizarem como é feito no sistema.  

Vamos conversar um pouco sobre o “Apensar”. A gente já introduziu um pouquinho esse 

tema, essa operação no sistema, mas o que é o apensar, Rogério e Aline? 

APESP: Diferente do incorporar, que é uma união definitiva, o apensar é uma união 

temporária. O Rogério pode explicar um pouco melhor. 

APESP: Então, têm vários documentos que tratam do mesmo assunto, e eu estou 

encaminhando para uma pessoa analisar, então, na verdade, é uma maneira de facilitar... Ele 

não precisa analisar todos... Ele analisa um e provavelmente vai ser comum a todos. Ele reúne 

todos os documentos e encaminha, e eles ficam juntinhos ali.  

Outra situação: Eu tenho um documento e eu preciso de uma informação que vai me auxiliar 

em uma tomada de decisão, na produção de um item no outro, então, no físico, a gente 

encaminha junto, pois, eu consulto. No digital, a gente tem que analisar, pois se a pessoa tiver 

acesso ao outro documento pesquisando, a gente nem precisaria estar enviando, poderia 

acessar, mas, então, teria o acesso em duas situações... Um documento que tem alguma 

informação que vem me auxiliar na tomada de decisões na produção de informação de item, 



 

 

por exemplo, de um expediente no processo, e eu preciso de uma informação, ou eu tenho 

vários documentos que dependem de uma mesma decisão... Em vez de eu analisar todos, eu 

analiso um, só o principal, e depois a decisão, se eu tiver que fazer um despacho, eu vou 

incluir em cada um deles. 

FCAV: E se eu precisar incluir um documento, eu incluo nesse que a gente chama de principal 

ou outro, tem uma sequência? 

APESP: Cada caso... Essa decisão aí... Eu tomei a decisão, eu analisei, eu tenho que analisar 

cada caso. Se eu tiver que colocar um despacho, eu tenho que colocar um a um. 

Eu queria aproveitar o que a Aline falou... A gente não tem como proceder incorporação de 

processo em processo, pois o sistema não está preparado para essa ações... Então, 

eventualmente, temporariamente, se for constatada essa necessidade, a solução que a gente 

propõe agora é que você faça um apensamento, que você coloque uma informação, uma 

anotação, que são documentos que estão, na verdade, incorporados... É uma solução 

temporária para vocês... Se for constatado que têm dois processos com o mesmo assunto, 

eles não devem andar separados, o sistema não está permitido... Apensa, coloca uma 

anotação, coloca lá um termo de incorporação que foi incorporado em outro, é uma solução 

temporária. 

FCAV: Para poder indicar que aquilo está incorporado, que o apensamento foi indicado para 

incorporação. A gente tem falado que, apensar processo, apensar expediente... Expediente é 

possível apensar? Ou eu só apenso processo? 

APESP: Você pode apensar qualquer tipo de documento composto ou compostos, depende 

do que ele vai trabalhar, do assunto que ele está trabalhando. Então, se um avulso, vai 

contribuir na decisão do composto, ele pode ser apensado.  

APESP: É isso que ela falou, não é definitivo... Para subsidiar uma tomada de decisões que 

tratam de assuntos similar, mas é diferente de juntar, ele não está fazendo parte. 



 

 

FCAV: Quando eu apenso, é isso... A qualquer momento eu posso desfazer essa ação. 

Diferente de juntar, que eu tenho que ir lá e desentranhar, que tem um termo de 

desentranhamento. 

APESP: Documentos apensados, eu não consigo arquivar. Fiz, solucionada a demanda, 

desapenso, para poder arquivar. 

FCAV: Perfeito, perfeito... Vou navegar um pouquinho no sistema, para o pessoal ver no 

sistema como a gente faz o apensar... Vamos lá, estamos no Ambiente de Simulação, então, 

eu tenho o processo de aquisição de material permanente, e temos a opção de “Apensar”, no 

que eu clico em “apensar”, eu abro novamente uma tela para inclusão... Para seleção do 

documento que eu quero apensar. Eu estou meio atrapalhada aqui com esse mouse, gente. 

APESP: Quando você tem um documento... Visualizei o documento... Antes, eu posso grifar o 

número de identificação do documento, copiar... e aí, nessa tela de apensamento, você cola 

no documento.  

FCAV: Vamos pegar um processo... Vamos pôr nesse daqui.  

APESP: Exatamente. 

FCAV: Control C... Vamos voltar no nosso... A gente sempre aprendendo... “Apensar”, Control 

V. 

APESP: Dá um TAB. 

FCAV: Dá um TAB que ele vai preencher, prontinho. Obrigada, Aline! 

APESP: No físico, a gente deixa selecionado o respaldo, o que é apensado. Sistema digital é o 

contrário, primeiro você seleciona o documento secundário, para indicar onde vai ser 

apensado. 

FCAV: É como se a gente tivesse feito uma juntada... Eu seleciono o secundário e junto no 

documento principal. 

APESP: É diferente dos outros sistemas de controle... Geralmente se seleciona o principal, 

indica o que é apensado... No SP Sem Papel, a lógica é invertida... Primeiro, seleciona o 

secundário e indico onde vai ser apensado. 



 

 

FCAV: A gente costuma... Eu pego o primeiro documento, memorando, vou lá na minha 

pastinha e abro a minha pastinha e ponho o memorando lá dentro. A gente costuma fazer 

essa relação aqui, para atribuir sentido para essas operações no sistema. 

Nós estamos aqui recebendo muitas perguntas. Esse primeiro bloco está encerrado... O que 

a gente conversou sobre a juntada, incluir documento, apensar. Nós vamos dar um intervalo 

de mais ou menos 8 minutos, para que a gente selecione essas perguntas e retorne para 

respondê-las a vocês. Então, continuem aí conosco, vão mandando perguntas enquanto a 

gente está no intervalo, nós vamos fazer a seleção do que é relacionado ao tema de hoje pra 

esclarecer mais alguns pontos a vocês que estão conosco... Então, daqui a 8 minutos, a gente 

volta do intervalo para responder algumas perguntas. Até já! 

INTERVALO 

FCAV: Estamos de volta. Arrumamos um pouquinho aqui... O layout da sala... Agora está 

aparecendo todo mundo na tela. Nós recebemos muitas perguntas, aquelas que são 

relacionadas ao tema, nós vamos responder agora. O Rogério e a Aline fizeram uma seleção 

dessas perguntas... Eu gostaria de lembrar que as sugestões serão encaminhas para Prodesp, 

para o Arquivo, para a entidade que tiver como tratar aquela sugestão. Aquelas perguntas 

que não forem respondidas na Web, e que não se tratarem do tema dessa web, estarão 

disponíveis na videoteca assim que subirmos esse vídeo e aproximadamente 10 dias depois, 

vocês terão essas perguntas respondidas no Perguntas Frequentes, lá no Ambiente de 

Capacitação. Então, vamos responder a primeira pergunta, Aline e Rogério. Recebemos uma 

pergunta, que também quero saber, a montagem correta do processo. Primeiro 

requerimento do superior imediato, antes de abrir o processo? 

APESP: O processo... A própria legislação determinada quais as autoridades têm a 

competência para determinar a abertura do processo, então, assim, há duas opções, no caso 

do processo, diferente do físico, eu não preciso mais fazer o encaminhamento ao protocolo. 

A gente encaminhava o físico para ele dar uma forma, por a capinha, numerar as páginas... o 

sistema já faz tudo isso, não há necessidade de tramitar, se a autoridade está na minha área... 



 

 

Eu posso abrir o processo e indicar ele para assinatura. Aparece lá, na folha líder, e ele assina. 

Agora, é importante que sempre se tenha essa determinação, se não tiver na folha líder, que 

essa autoridade faça um requerimento, que ela faça um memorando para a pessoa... Nesse 

caso, eu recebi um memorando determinando a abertura de um processo, então, eu vou 

cadastrar esse processo... Se eu tenho esse memorando, eu não preciso indicar a autoridade 

para assinar a folha líder... Aí eu abro o processo, volto na Mesa virtual, pego esse 

memorando de requerimento e junto... Então, dentro desse processo, vai estar escrito que 

esse processo foi aberto por determinação de uma autoridade competência, pois vai evitar 

que, lá na frente, alguém alegue vício de competência, que faria a anulação do processo. 

Talvez, lá na frente, a Aline possa falar, mas todos os documentos têm uma competência de 

produção, mas, no caso específico do processo, existe uma legislação específica que 

determina que, até o nível de diretor de serviço ou quando houver a delegação em nome 

dela, não é qualquer funcionário que pode abrir processo. 

FCAV: Uma próxima pergunta é: Sempre que autuo, eu preciso criar um expediente dentro 

ou eu posso só colocar o ofício e o despacho? 

APESP: Então, exatamente. Se eu abri o processo e indiquei o diretor que tem competência 

para determinar a abertura como “responsável pela assinatura”, eu não preciso colocar 

nada... Agora, caso ele não assine, eu tenho que colocar o ofício, mas o expediente, eu não 

entendi direito... mas, agora o expediente, em determinada altura, está tramitando e pode 

dar origem um processo. O que eu faço? Eu tenho o expediente, ele tem uma folha líder, eu 

vou abrir um processo, ele vai gerar uma outra folha líder... Daí, eu volto no expediente e 

junto ao processo. Quando eu visualizo-o no formato PDF ou mesmo no HTML, eu vou ver 

duas folhas líderes, uma em sequência da outra, primeiro, a folha líder do processo e depois 

a folha líder do expediente... Algumas pessoas questionaram, acham estranho isso, que é 

comum mesmo na prática, mesmo no físico, não é indicado você tirar, é para você manter as 

duas... Então isso é o normal, se eu tiver um expediente que foi determinado que ele se 



 

 

transforme em processo, eu cadastro o processo... Na observação, tem uma folha líder atrás 

da outra. 

APESP: O Rogério comentou há pouco que existem dois tipos de processos de indicação da 

autoridade competente. Isso cabe ao órgão decidir o que é melhor dentro da sua rotina. Se 

órgão acha melhor na folha líder a autoridade competente, indica na folha líder. Se achar 

melhor do memorando, faz o memorando, depois, faz a juntada no processo. 

FCAV: Perfeito, meninos. Nós temos outra pergunta aqui: O ofício permite a inclusão de 

documento? Ele é entendido como documento composto? O ofício é um documento avulso? 

APESP: O ofício é um documento avulso... O que está acontecendo... Geralmente, o ofício 

encaminha outros documentos. Então, as pessoas consideram como anexo... Hoje, a gente 

está tendo algumas dificuldades com esse assunto aqui no sistema, pois, como você não pode 

anexar nada a um documento avulso, incluir nada no documento avulso, lembrando que o 

arquivo auxiliar não faz parte do processo e ou expediente, então como fazer isso? O Arquivo 

Público está conversando com a Prodesp, para desenvolver uma maneira de adequar essa 

necessidade de quando o ofício encaminha ouros documentos. A gente já teve algumas 

conversas, por exemplo, um ofício vai encaminhar um parecer técnico. Você coloca o hiperlink 

do parecer técnico, se ele foi produzido dentro do sistema, e aí, quando ele encaminhar, a 

pessoa que recebeu vai poder visualizar os dois documentos. E quanto aos documentos 

externos, a gente ainda está propondo uma solução. 

APESP: Só voltando a uma pergunta... Retomando, a gente fala do documento capturado, ele 

sempre tem que estar juntado a um processo/expediente. Se o meu protocolo recebe um 

documento, eu capturei e tramitei para unidade, a unidade obrigatoriamente tem que juntar. 

Esse documento não deve existir solto no sistema, o capturado sempre deve estar juntado a 

um documento composto. 

FCAV: E você pode gerar um novo e capturar o documento, ou você pode incluir um 

documento capturado? 



 

 

APESP: Eu posso capturar, se eu receber no Protocolo. A gente faz a captura, devolve o 

original para o cidadão, e tramita o capturado... A área tem que falar “isso vai gerar um novo 

processo/expediente”. Se constatar que não, que aquele documento já existe documento 

físico, eu teria que cancelar aquele capturado solto. Se ele não for juntado a outro processo, 

documento composto, ele deve ser cancelado.  

FCAV: Uma próxima pergunta: Quando eu recebo um memorando, eu elaboro um despacho 

e junto a ele, está certo? Não está, como a gente tinha comentado no início, a gente não 

consegue criar um despacho, produzir um despacho simples, um documento avulso chamado 

despacho, no sistema, tem que estar dentro de um documento composto, não é isso, 

Rogério? Quando eu recebo um memorando, eu não elaboro um despacho e junto no 

memorando, tem que ter um processo/expediente, para fazer a juntada. 

APESP: Se eu receber um memorando solicitando alguma coisa, eu vou abrir um expediente 

ou vou abrir um processo, vou juntar esse memorando no expediente/processo e, na 

sequência, eu seleciono o processo expediente, vou no “Incluir documento” e incluo o 

despacho na sequência do memorando... Mas o primeiro passo é abrir o 

processo/expediente, juntar o memorando... Depois, eu vou lá em cima, sempre o botão 

incluir vai estar lá na folha líder, aí eu vou incluir, na sequência do memorando, o despacho.  

APESP: Isso também é uma maneira, por exemplo, de encaminhar um ofício com os seus 

anexos. Por exemplo, eu tenho um ofício e vou encaminhar outros documentos em 

conjunto... Eu abro o expediente, faço a incorporação do ofício e vou incluindo os outros 

documentos, que são os anexos, depois eu dou sequência. 

FCAV: Uma pergunta aqui que parece muito interessante: Qual a diferença entre 

“desentranhar” e “desfazer a juntada”? Pois a gente comentou sobre o “desentranhar”. 

APESP: O “desfazer juntada” é uma opção que está disponível para você... Fiz a juntada, 

enquanto eu não sair daquela tela, eu posso desfazer o procedimento. O botão só está ali se 

manifestando enquanto eu estou naquela tela. Uma vez que eu saio daquela tela e volto para 

a “Mesa virtual”, se eu voltar naquele documento, não tem como desfazer aquela ação, seria 



 

 

como o Control Z, desfazer. Se, mais a frente, eu constatei esse erro, por algum motivo, aí eu 

tenho que desentranhar o documento.  

FCAV: Aí você tem que indicar, de fato, que você está tirando o item documental. 

APESP: Aí aparece o campo “Motivo”... Eu tenho que indicar o motivo pelo qual eu estou 

desentranhando, para ficar registrado no histórico. Mesma coisa, se eu desentranhar de um 

documento composto um item documental, ele fica registrado no histórico do documento.    

APESP: Vale lembrar que, se você precisar inserir um documento, por exemplo, em 

substituição àquele, ele só vai vir na ordem cronológica do documento composto, então ele 

não vai ser inserido no mesmo lugar, ele vai ser inserido na ordem cronológica. Então, se 

foram incluídos mais dez documentos em três meses, ele só vai vir posterior desses dez 

documentos em três meses. 

FCAV: Perfeito, Aline. Antes de continuar a responder as perguntas, eu gostaria de orientar 

vocês de que não se esqueçam que estamos com uma pesquisa disponível. O link está abaixo 

do vídeo, link da pesquisa, vocês podem clicar lá, vai abrir uma nova tela no navegador de 

vocês, e vocês participem da pesquisa. Se vocês preferirem, vocês podem digitar o endereço 

que está na tela em outra “abinha” do navegador, para que vocês participem É muito 

importante que vocês colaborem para que a gente possa evoluir, para que a gente possa 

melhorar a cada Web dúvidas. 

FCAV: Vamos à próxima pergunta. Documentos originais podem ser descartados, por 

exemplo, notas fiscais, após a incorporação em processo de prestação de contas? 

APESP: Não, os originais, se a nota vier no papel, têm que ser mantido. Agora, a gente trabalha 

com notas fiscais eletrônicas, como ela é uma nota fiscal eletrônica, sim, se ela chegou em 

papel... mas ela é eletrônica, você poderia descartar, o original é o sistema que a gerou. Agora 

o suporte papel, chegou um recibo para você... O original continua sendo esse recibo ou essa 

nota fiscal em papel. Fui ali na vendinha e comprei uma bala, ele vai me emitir uma nota fiscal 

daquela balinha que eu comprei, então, é uma nota fiscal em papel. 



 

 

APESP: É importante que esses documentos, notas fiscais, que têm na Tabela de 

Temporalidade, dependem da aprovação das contas do Tribunal. Uma vez capturado, 

digitalizado, se o tribunal constatar, houver alguma dúvida, ele tem o direito de pedir o 

original, aí, em caso de dúvidas, entra a captura e a digitalização. Houve alguma adulteração 

do documento, ele tem o direito e a obrigação... Eu preservo, até que sejam aprovadaa as 

contas, pelos mesmos prazos da Tabela de Temporalidade. Só depois que ele for encerrado, 

que ele puder ser eliminado do digital, o físico também poderá ser eliminado. 

FCAV: E quem guarda, Rogério? A unidade produtora, a unidade que encaminhou? Quem 

guarda esses documentos?  

APESP: É uma decisão interna dos órgãos, como a Aline falou... A questão de abertura de 

processos de guarda de documentos físicos, cada órgão está disciplinando de uma maneira, 

então, o Arquivo orienta: tem de guardar, a unidade produtora. Quem captura? Também é 

outra questão... Em alguns locais, é o protocolo, outros locais, é a própria unidade, quem 

guarda isso é uma coisa interna. 

FCAV: Perfeito, perfeito. Eram essas as dúvidas que a gente selecionou para orientar vocês. 

Algumas pessoas informaram que perderam um pedaço da transmissão. Lembrando que essa 

transmissão, essa Web dúvidas vai subir na Midiateca. Vocês terão a oportunidade de rever 

essa Web dúvidas. Se vocês permaneceram com alguma dúvida relacionada a juntar, incluir 

documento ou apensar, consultem o curso de tutoriais. Vocês encontram tutoriais sobre 

essas três informações no sistema e sobre todas outras que estão disponíveis, que vocês têm 

a possibilidade de usar e fazer o uso de Documentos Digitais.  

Nós estamos nos despedindo por aqui. Peço, por gentileza, respondam a pesquisa para que a 

gente possa evoluir o trabalho, evoluir as orientações a serem dadas a vocês. Vou passar para 

o Rogério e para Aline, para que eles possam despedir, e a gente se vê na próxima! 

APESP: Eu agradeço pela oportunidade, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com as 

CADAs, e se as CADAs não conseguirem resolver os problemas, elas vão entrar em contato 

com o Arquivo Público, e o Arquivo Público vai ajudar em contato com vocês. 



 

 

APESP: E lembrar que lá no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, vocês encontram os 

tópicos elaborados pelo Arquivo Público, com as orientações de cada um dos procedimentos. 

Façam o curso, quem não fez ainda, e leiam os procedimentos e as orientações do Arquivo 

Público do Estado.  

FCAV: Eu agradeço, Aline e Rogério, foi muito bom, obrigada a todos, e até a próxima Web 

duvidas!  

 

 


