
ARQUIVAR PROCESSO/DESARQUIVAR PROCESSO

 Para Arquivar um Processo

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Arquivo/Cancelamento/Diligência → Arquivar Processo.

O arquivamento do processo é uma ação no sistema para informar que o processo foi arquivado e não terá mais movimentação. Significa,
portanto,  que  sua  tramitação  cessou,  e  se  caracteriza  pelo  fim  da  ação  administrativa  que  determinou  a  produção  do  documento.  O
arquivamento de processo ocorrerá diante das seguintes situações:

a) por deferimento ou indeferimento do pleito;
b) pela expressa desistência ou renúncia do interessado; ou
c) por decisão motivada de autoridade competente.

Após selecionar a opção de  Arquivar Processo, o sistema listará automaticamente todos os processos que estão em sua unidade e que,
portanto, podem ser arquivados. No entanto, se preferir, você pode utilizar um dos filtros disponibilizados para refinar a sua busca e encontrar
o processo desejado. Para refinar a busca basta selecionar o filtro desejado (Assunto Detalhado, Interessado etc) e, posteriormente, clicar no
botão Consultar, como indicado na Figura 1.

Figura 1: Consulta de Processos



Na  Lista de Processos exibida, ao encontrar o(s) processo(s) que você deseja arquivar,  basta selecioná-lo(s) através da(s) caixa(s) de
seleção correspondente(s), conforme indicado na Figura 2, e depois clicar em Incluir Processos.

Figura 2: Lista de Processos

Posteriormente, o sistema exibirá na parte superior da tela uma mensagem informando que o processo foi incluído com sucesso. Na parte
inferior  da tela  você poderá conferir  os  Processos Informados para Arquivamento.  Encontrando algum equívoco poderá  Remover  o
Processo da Lista clicando no botão , indicado no lado direito da tela conforme indicado na Figura 3.

Figura 3: Remover Processo da Lista



Se estiver de acordo, basta clicar em Confirmar Arquivamento na parte inferior da tela, como indicado na Figura 4.

Figura 4: Processos Informados para Arquivamento

Na tela seguinte, como exemplificado na Figura 5, você pode informar a localização física do processo que está arquivando. Além disso, pode
também inserir uma Observação a respeito dele. No entanto, nenhum destes campos é de preenchimento obrigatório. Assim, basta clicar em
Confirmar. O sistema exigirá uma segunda confirmação na parte superior da tela, clique em  ‘Ok’ e verifique a mensagem de “Operação
realizada com sucesso!”.

Figura 5: Confirmar Arquivamento



 Para Desarquivar um Processo

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Arquivo/Cancelamento/Diligência → Desarquivar Processo.

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o desarquivamento de processos. Um processo só deverá ser desarquivado para sofrer
alterações, ou seja, diante da necessidade de continuidade da ação administrativa que lhe deu origem. 

IMPORTANTE!  O  empréstimo de  processos não  se  caracteriza  como  desarquivamento,  pois  ocorre  para  fins  de  referência,  consulta,
reprodução, pesquisa ou exposição, não significando a retomada e a consequente continuidade da ação do documento. Quando do empréstimo,
se  for  constatada  a  necessidade  de  continuidade  de  análise  da  matéria  e,  consequentemente,  de  retomada  da  tramitação,  a  unidade
administrativa que solicitou o empréstimo deverá solicitar o seu desarquivamento.



Após selecionar a opção de  Desarquivar Processo, o sistema listará automaticamente todos os processos que foram arquivados em sua
unidade. No entanto, se preferir, você pode utilizar um dos filtros disponibilizados para refinar a sua busca e encontrar o processo que deseja
desarquivar. Para refinar sua busca basta selecionar o filtro desejado (Assunto Detalhado, Interessado etc) e, posteriormente, clicar no botão
Buscar, como indicado na Figura 6.

Figura 6: Consulta de Processos – Processos na Unidade



Na Lista de Processos exibida, ao encontrar o(s) processo(s) que deseja desarquivar, basta selecioná-lo(s) através da(s) caixa(s) de seleção
correspondente(s) e depois clicar em Desarquivar, conforme indicado na Figura 7.

Figura 7: Processos na Unidade – Desarquivar

Na tela seguinte, como exemplificado na Figura 8, você pode inserir uma Observação a respeito do processo que está desarquivando. No
entanto,  este  campo  não  é  de  preenchimento  obrigatório.  Dessa  forma,  basta  clicar  em  Confirmar.  O  sistema  exigirá  uma  segunda
confirmação na parte superior da tela, clique em ‘Ok’ e verifique a mensagem de “Operação realizada com sucesso!”.

Figura 8: Processos Selecionados para Desarquivamento


