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INTRODUÇÃO
Procedimento é definido como o conjunto de formalidades a serem observadas na prática de atos administrativos. Equivale ao rito, à forma de proceder, e se desenvolve dentro de
um processo administrativo.
Como qualquer procedimento judicial, o administrativo, de sua vez, documenta a prática
de atos (solicitações, pareceres, apresentação e juntada de documentos, informações, certificações relativas ao exercício de atos externos ou à existência de documentos em procedimentos
diversos) ao longo de sua tramitação, até decisão final e arquivamento.
Por conseguinte, toda a documentação recebida há que ser registrada na secretaria/setor,
via sistema eletrônico, e inserida lógica e cronologicamente, de conformidade com o iter ou
andamento procedimental.
O processo (também denominado de expediente na esfera administrativa) principia pela
autuação e cadastramento, mediante inclusão do assunto e demais dados necessários no sistema eletrônico, oportunidade em que recebe um número, dando-se início à tramitação do processo. Cada documento inserido deve respeitar uma seqüência lógica, com registro de todos
os atos e incidentes ocorridos durante seu curso.
É importante nunca esquecer da necessidade de zelar pela manutenção dos equipamentos, mobiliários e objetos destinados ao exercício da função, bem como de se evitar o desperdício no cumprimento das tarefas, com aproveitamento integral do material utilizado e, também,
seu reaproveitamento, na medida do possível, ao efeito de redução de despesas e preservação do meio ambiente (por exemplo: envelopes, pastas, folhas de papel, etc.), atitudes que somente vem a demonstrar o aprimoramento cultural do servidor e do ente público.
Enfim, a síntese adiante elaborada, tem a finalidade de auxiliar, da melhor forma, as
unidades administrativas do Tribunal de Justiça, fornecendo-lhes algumas regras básicas de
procedimento, informações e modelos de atos a serem praticados no andamento do processo,
ao efeito de evitar falhas, assegurando um bom nível de acerto no trabalho a ser realizado.

PROCEDIMENTOS
1. TERMO DE REMESSA

Sempre que um setor encaminhar os autos a outro, deve registrar o ato apondo o Termo
de Remessa com data, assinatura do remetente, identificação do setor e de quem remete
(nome legível e matrícula), não esquecendo de informar no sistema. Devem ser aproveitados
ao máximo os espaços, evitando o desperdício com a aposição do carimbo (ou no redigir o
termo) de maneira a inutilizar a folha com espaços em branco. Sem o termo de remessa, o
setor destinatário não deve receber o processo.
Nota: Os exemplos práticos de procedimento que seguem foram formatados com recursos da informática, método não-obrigatório, podendo ser feita, a informação, com a utilização
de carimbos, ou por qualquer outro meio, desde que reste clara e eficiente.
Exemplo:
REMESSA
Faço remessa dos presentes autos ao Dep. de
Comunicações Administrativas.
Em 20/12/1874.
Maria da Rosa – ESTINF - DRH

2. TERMO DE RECEBIMENTO
No momento em que é recebido o expediente pelo destinatário, também deve ser dada notícia
formal do fato, mediante Termo de Recebimento, ou manifestação semelhante, que contenha data,
assinatura e identificação da unidade recebedora e de quem recebe (nome legível e matrícula). Também, aqui, procure não deixar espaços em branco entre a remessa e o recebimento.
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Esta formalidade serve para registrar o tempo em que o processo permanece no setor
destinatário. Poderá ser dispensada se houver manifestação deste último, contemporânea à
data do recebimento. Por exemplo: quando, no mesmo dia em que é remetido o expediente, o
destinatário presta informação, profere despacho, etc., com a mesma data.
Exemplo:

TERMO DE RECEBIMENTO
Recebi os presentes autos nesta data.
Em 20/12/1880.
José Severo – Cadastro - CGJ

3. JUNTADA DE DOCUMENTOS,
NUMERAÇÃO DE FOLHAS,
PEDIDOS POR “FAX”
Documentos novos poderão vir a fazer parte de um processo preexistente (para saber
da preexistência é necessário sempre pesquisar junto ao sistema). Nele serão juntados
mediante um Termo de Juntada.
Na hipótese de se tratar de assunto importante e sem precedentes, a questão deverá,
por força de despacho, dar origem a um novo processo administrativo (com protocolização e
autuação) para facilitar e registrar sua tramitação.
Não há necessidade de proceder-se à autuação quando a questão é corriqueira, de rápida e fácil solução, como, por exemplo, consultas de partes sobre andamento de processos
em geral, pedidos de informações que exijam providências e/ou respostas imediatas.
O Termo de Juntada deverá preceder os documentos a serem acostados. Ou seja, primeiro é feita a informação de juntada e depois se acostam os documentos. Esse termo, assim
como os de remessa e recebimento, deve ser datado e assinado, contendo a identificação do
servidor e respectivo setor.
Após, é imprescindível a numeração das folhas pelo setor onde estiver tramitando o
expediente (por seu Diretor, Coordenador, Chefe, ou funcionário responsável). Proceder sempre
à numeração de todas as folhas do processo, não o fazendo nas subseqüentes sem que as
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anteriores estejam devidamente numeradas. No caso de restar alguma página sem número, o
servidor deve, ele próprio, providenciar na devida renumeração, informando o fato nos autos. É
importante repetir que não devem restar páginas em branco ao longo do processo, por medida
de segurança, bem como de racionamento de material.
É vedado juntar documentos antes que se tenha anunciado a prática, por meio do Termo de Juntada. É incorreto, portanto, colocar informação posterior à juntada de documentos,
mesmo que sejam mencionadas as folhas a que se referem. Do mesmo modo, se a prática do
ato de juntar for anunciada por e-mail, a cópia deste deve preceder os documentos referidos.
As postulações recebidas via fax devem ser juntadas ao processo. O original, no prazo
de cinco dias, deverá ser encaminhado e também juntado. Nunca deixar o documento original
na contracapa do processo.
Também, nesta oportunidade, é de bom alvitre revisar os autos para verificar eventual
existência de erros a serem corrigidos, inclusive quanto à numeração das folhas. Se houver
necessidade, procede-se à renumeração, mediante termo que expresse exatamente os motivos
da retificação, como antes referido.
Importante frisar que nenhum pedido pode ser juntado aos autos sem que esteja
devidamente protocolizado pelo Departamento de Comunicações Administrativas, exceto
as postulações de reconsideração ou recurso que podem ser entregues diretamente no setor
que detém os autos, cuja autoridade recorrida há que se manifestar antes de dar seguimento
ao que foi requerido.
JUNTADA
Nesta data, faço juntada a estes autos do documento das fls. ....... (ou da petição tal).
Em 20/12/2080.
Sérgio Raia – REGPESS - DRH

CERTIDÃO
Certifico que nesta data renumerei os presentes
autos, a partir da fl......., inclusive, por ter constatado incorreção.
Em 20/12/2080.
Sérgio Raia – REGPESS - DRH

10 – subad@tj.rs.gov.br

4. RECOMENDAÇÕES

A numeração errada não deve ser apagada; apenas numera-se novamente e rubrica-se a folha, riscando-se de leve o número anterior. Jamais utilizar o famoso corretor líquido
branco para fazer qualquer correção. É melhor ressalvar e informar. Isso se justifica por
uma razão muito simples: quando há no expediente um parecer, uma decisão ou um despacho, citando determinada folha do mesmo, objetivando indicar o seu conteúdo, e, ao ser
renumerada a página, o número anterior for apagado ou prejudicado, de tal forma que não se
possa ler, aparentemente, presumir-se-á que houve equívoco na citação daquela página.
Toda a numeração de folhas de um processo deve iniciar pela de número 2 (dois), pois
se considera a capa como a de número 1(um).
Ao juntarem-se documentos por cópia, deve-se escrever a palavra cópia no anverso da
folha ou colocar o carimbo com esta referência, ao efeito de dissipação de qualquer dúvida.
Quando o documento a ser juntado for muito pequeno (p. e. um AR dos Correios), recomenda-se seja colado em uma folha em branco para não se perder. Nesse caso, a numeração
deve ser feita no documento (apesar de diminuto), e não na folha que serve de suporte.
Ao perfurar as folhas para inseri-las no processo, cuidar para que a margem esquerda
não fique encoberta, obrigando o utente a desmanchar o processo, a fim de ler o conteúdo de
um documento.

5. TERMO DE APENSAÇÃO
OU DESAPENSAÇÃO
Assim como na juntada de documentos, quando se faz necessário apensar um ou mais
expedientes, é preciso noticiar em ambos, mediante Termo de Apensação ou Desapensação,
conforme o caso.
Para apensar ou desapensar processos é necessário despacho neste sentido, proferido por
autoridade competente (por exemplo: Presidente, Vices, Corregedor-Geral, Diretor-Geral, etc.).
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Quando juntamos algum documento no processo, ele passa a fazer parte integrante dos
autos (autos: é o conjunto de peças que formam o processo). No caso de existência de dois
ou mais processos em tramitação, tratando de um mesmo objeto, deve ser providenciado o
apensamento dos mesmos (penduram-se os acessórios mais novos no principal, ou seja, o
expediente mais recente no mais antigo, aquele que precede os demais).
Assim feito, os autos, ou qualquer documento apensado, continua fisicamente fora do
processo principal e dele podem ser apartados a qualquer momento. Ao apensarmos processos, restam eles conexos, vinculados entre si, mas preservando a autonomia física de cada
um, devendo, a tramitação, prosseguir apenas no principal, até o final arquivamento do conjunto, ou até segunda ordem, por exemplo, de desapensamento.
Em qualquer hipótese, torna-se imprescindível que a apensação ou desapensação, além
de ser certificada nos autos, deve ser REGISTRADA no sistema pelo setor responsável pela
providência.
Exemplo de certidão a ser exarada no(s) processo(s) acessório(s):

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, efetuei a apensação
destes autos ao processo de nº...............
Em 20/12/2004.
Marco Garcia – SUBAD

Exemplo de certidão a ser exarada no processo principal:

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, foram apensados a estes autos o de nº...............
Em 20/12/2004.
Marco Garcia – SUBAD

Idem quanto ao ato de desapensar.
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6. DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS
Após despacho da autoridade competente, autorizando o desentranhamento de peças do
processo, deve ficar assentada nos autos certidão sobre o número das folhas que foram retiradas, e, na hipótese de haver necessidade, por um motivo qualquer, deixar cópia autenticada
no processo das peças desentranhadas. A seguir, renumeram-se as folhas.
Exemplo:
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, em cumprimento ao
despacho das fls........, desentranhei destes autos
as peças das fls....... e que procedi a renumeração dos mesmos a partir da fl...... .
Em 29/02/1990.
Nara Nei – DOF - PAGADORIA

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, em cumprimento ao
despacho das fls........, desentranhei destes autos
as peças das fls......., juntando, a seguir, cópia
autenticada das mesmas. Que, ainda, procedi a
renumeração do processo a partir da fl...... .
Em 29/02/1990.
Nara Nei – DOF - PAGADORIA
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7. FORMAÇÃO DE NOVO VOLUME
De acordo com a característica de cada processo, considerando o tema objeto de estudo ou discussão, pode haver necessidade de abertura de um ou mais volumes, além do primeiro, no decorrer do feito. Isso ocorre naqueles expedientes em que é preciso juntar farta documentação como, por exemplo, nos relativos à construção de prédios de Foro, cujo procedimento licitatório, pela participação de diversos concorrentes, exige, naturalmente, o aporte de
subsídios imprescindíveis para a decisão final. Recomenda-se que os volumes sejam formados
com, no máximo, 200 folhas.
Ao abrir novo volume, lançar certidão de encerramento na última folha do primeiro e
certidão de abertura na primeira folha (na verdade a segunda, considerada a capa) do subseqüente, informando na ordem rigorosamente cronológica. Não esquecer de informar na capa de
ambos, em números romanos, qual o volume a que se refere.
Comunicar sempre à Unidade de Comunicações do DCA, por intermédio do e-mail
Ucom@tj.rs.gov.br, e, quando for expedida guia de andamento, fazer referência ao número de
volumes do processo.
Exemplo:
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, encerei o presente volume que fica constituído das fls....... a ......, inclusive, para formar novo volume a partir da fl...... .
Em ......./......./........
Soraia Neves – DMOJ

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, procedi à abertura do
volume II do processo nº ........, numerado a partir da fl...... .
Em ......./......./........
Soraia Neves – DMOJ
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8. OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
— Manter a cronologia de datas (especialmente quando utilizado o carimbo).
— Nas retificações procedidas, lançar sempre o termo correspondente ao ato praticado
(informação ou certidão).
— Sempre que for constatado erro, retificar. Nunca retirar peças dos autos com a finalidade de consertar o equívoco. Não apagar, não riscar e nem passar o corretor líquido. Apenas
ressalvar.
— Não deixar folhas sem numerar, passando a incluir o número, quando do recebimento dos autos, a partir das folhas seguintes, mesmo que o outro setor não tenha executado a
tarefa.
— Maior cuidado com relação aos documentos remetidos via e-mail, porque, devido ao
layout apresentado, a ordem cronológica de apresentação das mensagens é inversa, ou seja,
a mais recente sempre aparece em primeiro plano. Nestes casos, a juntada dos documentos a
determinado processo deve obedecer a essa cronologia, ao efeito de evitar o exame de informações desatualizadas.
— Nunca esquecer de registrar no sistema todas as movimentações de documentos e
de processos.
— Não trocar a ordem das folhas de um expediente, nem subtrair.

9. CITAÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES
Citação, em síntese, é o ato pelo qual uma pessoa é chamada a juízo para responder
sobre determinado objeto indicado na ação.
É o primeiro chamamento de alguém para ter notícia da existência de um processo e
ter oportunidade de falar a respeito. Ela pode ser por Edital (quando ignorado, desconhecido,
incerto ou inacessível o lugar onde se encontre a pessoa), pessoal (feita somente na pessoa
do citando), por mandado judicial (por ordem do magistrado da jurisdição territorial), etc.
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Sob pena de nulidade do ato e dos que lhe forem subseqüentes, não se faz citação por
telefone, mesmo que o ato seja certificado nos autos.
Sendo omissa a legislação estatutária própria, seguem-se as regras adotadas para o
processo judicial.
Uma vez concretizada a citação, lavra-se a certidão correspondente.
Nas citações em expedientes administrativos, não se costuma obedecer aos mesmos requisitos exigidos para a validade do ato, a exemplo das efetuadas em processo judicial (leitura
do mandado, entrega de contra-fé, porte por fé na certificação, etc.). Porém, para evitar a alegação de qualquer nulidade, convém seguir o referido modelo.
Magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria e Procuradoria do Estado devem ser citados pessoalmente.
Exemplo:
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que, na data abaixo, na Secretaria deste Conselho da Magistratura, às .......horas,
CITEI, pessoalmente, Fulano de Tal de todo o conteúdo da decisão das fls..... que leu e ficou bem
ciente, recebendo a contra-fé (ou cópia da mesma) – (ou recusando-se a receber), exarou, (ou
não quis, ou não pôde exarar) a nota de ciente.
Em ......./......./........
ARNO SILVA – Sec. Conselho da Magistratura

A notificação segue os preceitos da citação. É notícia para que o notificado faça ou
deixe de fazer alguma coisa no processo.
Sua aplicação na esfera administrativa, na prática, foi subsumida pela intimação.
Intimação é o ato pelo qual se dá notícia ou ciência a quem é parte ou tenha interesse em
conhecer de algum despacho em determinado processo. Pode ser feita pessoalmente, às partes,
(ou a seu representante legal, ou procurador habilitado), por Oficial de Justiça, pelo(a) funcionário(a)
da respectiva Secretaria e por intermédio de nota de expediente publicada no Diário da Justiça.
Esta tem sido a forma mais utilizada nas comunicações em expedientes administrativos.
Da nota de expediente deve constar o nome das partes interessadas e de seus advogados, quando houver (mencionar o nome do advogado que assinar a petição, sendo prudente
relacionar outro nome, no mínimo, que constar da procuração, mesmo que não tenha assinado
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o pedido); o conteúdo do despacho ou decisão; a indicação da autoridade que o (a) proferiu; a
data; o prazo para reconsideração ou recurso; o local onde deve ser apresentada; e a assinatura (identificação) de quem expede a nota.
As intimações de Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria e da Procuradoria-Geral do Estado, são feitas sempre pessoalmente.
Exemplo:

10. NOTA DE EXPEDIENTE Nº...../2005-SDGA
O Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente (ou 1º ou 2º Vice) do Tribunal de
Justiça despachou os processos abaixo relacionados, com as seguintes decisões:
Proc. nº .....- Candelária – Pagamento de vantagens. Nome do interessado (Bel. Fulano
de Tal, advogado). Despacho: “Acolho o parecer......”
Proc. nº .......- Pelotas – Incorporação de função. Despacho: “...indefiro o pedido...”
.....................
Os pedidos de reconsideração, ou recursos, deverão ser encaminhados ao Tribunal de
Justiça, por intermédio da Subdireção-Geral Administrativa (Av. Borges de Medeiros, nº 1565,
13º andar) no prazo de 3 (três) dias a contar da data da publicação da presente Nota de Expediente.
Secretaria do Tribunal de Justiça, em .... de ....... de ......... .
Sicrano de Tal – Subdiretor-Geral Administrativo.
Depois de feita a Nota de Expediente e publicada, decorrido o prazo legal, deve-se certificar nos autos. Vejam-se os modelos abaixo a título de exemplo:

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, foi expedida a Nota de
Expediente nº ......../2005 – SDGA, para publicação no Diário da Justiça.
Em ......./......./........
Severino Mendes – SUBAD
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CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, a Nota de Expediente
nº ......../2005 – SDGA foi publicada no Diário da
Justiça do dia ....../...../..... .
Em ......./......./........
Severino Mendes – SUBAD

CERTIDÃO
Certifico que transitou em julgado a decisão da
fl......., sem que tenha ingressado até a presente
data, nesta Secretaria, recurso ou pedido de
reconsideração (ou que no dia ..... foi recebido
pedido de reconsideração ou de recurso interposto por ..... contra a decisão da fl. ....).
Em ......./......./........
Severino Mendes – SUBAD

Quando a intimação for pessoal, na Secretaria, a certidão é um pouco diferente, conforme exemplo a seguir:
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, na Secretaria Tal, às
...... horas, intimei Fulano de Tal de todo o conteúdo da decisão da fl......., que leu e ficou ciente, recebendo cópia da mesma (ou recusando-se
a receber, exarando ou não a nota de ciente, ou
não pôde assinar).
Em ......./......./........
Antônio Vieira – Secretaria da Presidência

Na hipótese de recusa em receber ou assinar, ou não poder assinar, além de mencionar o fato na certidão, é prudente praticar o ato na presença de duas testemunhas.
Somente certifique aquilo que constar de registros, de assentamentos ou de processo.
Conseqüentemente, em vez de certificar, por exemplo, que “...o processo foi entregue em
mãos de...”, apenas faça uma informação.
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11. VISTA DOS AUTOS
Quanto aos processos administrativos, por serem de difícil restauração, ou por tratarem
matéria sigilosa, a exemplo dos que contêm assentamentos funcionais e os de inquéritos administrativos, é permitida a vista dos respectivos autos na repartição, podendo as partes interessadas e seus advogados (munidos de procuração) requererem cópias autenticadas (art. 175 da
Lei Complementar nº 10.098/94).

12. PRAZOS ADMINISTRATIVOS
Uma questão importante em referência aos prazos, e que se deve observar, é a que
trata da forma de contar o termo inicial e final.
Os prazos legais, via de regra, são computados em dias corridos e, conforme disposto
no art. 264 da Lei Complementar nº 10.098/94, assim como acontece no direito civil, exclui-se
o dia do começo e inclui-se o do vencimento.
Quando o dia do vencimento recair em feriado, ou que não haja expediente, fica prorrogado o prazo para o primeiro dia útil seguinte.
Da mesma forma, sendo o dia do começo uma sexta-feira ou antecedente a feriado, o
primeiro dia do prazo será o dia útil imediato ao feriado ou final de semana.
Exemplificando:
a) se uma intimação (por nota de expediente ou pessoal) for realizada na sexta-feira,
que é o dia do começo, teremos de iniciar a contagem a partir de segunda-feira (desde que
não seja feriado);
b) recaindo o último dia do prazo em sábado, domingo, ou feriado, prorroga-se o prazo
para segunda-feira, ou o dia útil imediato ao feriado, conforme o caso.
Nas citações e intimações, quando forem feitas separadamente ao advogado e à parte
interessada que o constituir, o prazo para recorrer, ou pedir reconsideração, começa a fluir da
última intimação ou citação efetuada.
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A contagem do prazo também tem início com a juntada do aviso de recebimento (AR) aos
autos, quando a citação ou intimação for feita pela via postal. Na hipótese de processos com vários
interessados (ou réus), da juntada do último aviso de recebimento (AR) devidamente cumprido.
O novo Código Civil, em seu art. 132, traz normas que prestam esclarecimentos importantes.
O § 2º do referido artigo diz que se considera meado, em qualquer mês, o seu décimo
quinto dia.
Esclarece, no § 3º, que os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número
do de início, ou no imediato, se faltar correspondência.
No § 4º, informa que os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto.
Todas estas normas são bastante úteis ao direito administrativo, que não dispõe de
regramento semelhante.
Em direito administrativo existem as mais variadas espécies de prazos. Apenas para mencionar alguns que se costuma utilizar com freqüência, adiante seguem informações sucintas a respeito.

12.1. Posse
O prazo para tomar posse em determinado cargo, decorrente de nomeação, é de 15
dias contados da publicação do ato no Diário da Justiça (Lei nº 5.256/66, art. 680, e Lei Complementar nº 10.098/94, art. 18).
Este prazo pode ser prorrogado por 15 dias, a critério da autoridade competente para
dar posse (Lei nº 5.256/66, art. 680, § 1º, e LC nº 10.098/94, art. 18).

12.2. Exercício
Segundo o art. 681 da Lei nº 5.256/66, o empossado tem até 15 dias para entrar no
exercício efetivo do cargo. A Lei Complementar nº 10.098/94, no art. 22, estabelece até 30
dias. Esta regra tem sido seguida por atender melhor ao interesse da Administração em situações especiais. Geralmente, quem assume um cargo já inicia a trabalhar no mesmo dia.
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12.3. Trânsito
Quando um servidor é removido, tem direito ao período de 15 dias de trânsito, considerado de efetivo exercício (art. 686 da Lei nº 5.256/66).
O prazo inicia-se no dia seguinte ao da publicação. Na hipótese de que o término dos
15 primeiros dias recaia na sexta-feira, a prorrogação torna-se ininterrupta, ou seja, começa a
contar o novo período no sábado.
Outra situação que pode ocorrer, por exemplo, quando o favorecido pela remoção
agendou férias para o mês de fevereiro e o ato de remoção foi publicado em 20 de janeiro.
Ele utiliza 10 dias de trânsito; a partir de 1º de fevereiro passa a usufruir férias. Ao retornar,
utiliza os 5 dias restantes do trânsito.
No caso de estar em gozo das férias e o ato de remoção vier a ser publicado, o período do trânsito começa a partir do primeiro dia útil ao término das mesmas.
Servidor que escalou férias para fevereiro em uma comarca e vem a ser removido para
outra no mês de janeiro, basta informar ao magistrado da comarca-destino.
As mesmas regras valem para as hipóteses de licença-prêmio, licença-saúde, etc.

12.4. Recursos
Das decisões disciplinares dos Juízes de 1º grau cabe recurso ao Corregedor-Geral ou
aos Juízes-Corregedores no prazo de 5 dias (art. 762, § 3º, combinado ao 792, § 1º, da Lei
nº 5.256/66).
Das decisões do Corregedor-Geral cabe recurso ao Conselho da Magistratura no prazo
de 5 dias (art. 45, COJE/80).
Da aplicação de penalidades, em decisões originárias, é cabível recurso à autoridade
imediatamente superior, no prazo de 5 dias (art. 792, § 1º, da Lei nº 5.256/66).
O § 3º do art. 792 da Lei nº 5.256/66 prevê o juízo de retratação, podendo a decisão
atacada ser revista pela autoridade que a proferir.
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12.5. Reconsideração
Dos demais atos administrativos, nas decisões originárias, cabe também o pedido de
reconsideração dirigido à própria autoridade que proferir a decisão.
Prazo: 3 dias (art. 795, parágrafo único, da Lei nº 5.256/66).

13. PRESCRIÇÃO
Na legislação aplicada aos servidores do Poder Judiciário não existem regras relativas à
prescrição.
Assim, aplica-se, subsidiariamente, na omissão da lei específica, a Lei Complementar nº
10.098/94 e as leis processuais civil e penal, no que couberem.
Convém ressaltar dois dispositivos da Lei Complementar citada, sobre direito de requerer (art. 172) e ação disciplinar (art. 197).

13.1. Prescrição do direito de requerer

a) prescreve em 5 anos nos casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesses patrimoniais e créditos das relações de trabalho;
b) prescreve em 120 dias nos demais casos.
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13.2. Prescrição da ação disciplinar
a)
b)
c)
d)

6 meses – pena de repreensão;
12 meses – pena de suspensão ou multa;
18 meses – abandono de cargo ou faltas sucessivas;
24 meses – cassação de aposentadoria, ou disponibilidade, e demissão.

O prazo começa a fluir da data em que a autoridade superior, competente para aplicar
a pena, tiver conhecimento do fato.
Se a falta constituir, ao mesmo tempo, crime ou contravenção penal, o prazo
prescricional obedece às regras da lei penal.

CONCLUSÃO

Este trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema relativo à prática de todos os
atos e termos que envolvem o procedimento administrativo. Busca, sim, orientar e fornecer
subsídios, da forma mais completa possível, a todos os servidores que labutam na área administrativa, além de servir como ponto de partida ao ingresso de novas sugestões que tenham
por desiderato promover seu aprimoramento.
O escopo deste trabalho, por conseguinte, foi simplificar e facilitar as tarefas inerentes
às questões administrativas, indicando o caminho mais rápido e seguro à execução das mesmas, evitando, com isso, repetições que, ao fim e ao cabo, somente vêm a desfavorecer a
qualidade e a presteza dos serviços administrativos.
Porto Alegre, Secretaria do Tribunal de Justiça, em 17 de janeiro de 2005.
Francisco Paulo Gasparoni
Subdiretor-Geral Administrativo
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