
EMPRÉSTIMO DE PROCESSOS 

Para realizar esta operação acesse SIPAC> Módulos> Protocolo> Aba Arquivo> Empréstimo de Processo 

Na Aba Arquivo, clique em Registrar Empréstimo, como demonstrado no exemplo abaixo. 

 

Figura 1: Registrar Empréstimo 

  

Lembre-se! 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 que deu origem ao mesmo. 

Antes de registrar o empréstimo de um processo, certifique-se de que ele já foi cadastrado no Módulo Protocolo do SIPAC. 

 



Na tela seguinte serão listados todos os processos que já foram arquivados pela sua unidade. Se desejar buscar por um processo específico, 

você pode utilizar o filtro Número do Processo. 

 

Figura 2: Consulta de Processos 

 

Na lista de processos exibida, basta selecionar o(s) processo(s) cujo empréstimo foi solicitado e clicar em Continuar, como mostrado no 

exemplo abaixo. 

 

Figura 3: Selecionar Processo(s) 



Na tela seguinte informe os dados do empréstimo preenchendo, pelo menos, os seguintes campos: Unidade Requisitante; Responsável; 

Data de Saída; Data de Devolução. 

Unidade Requisitante: trata-se do setor que solicitou o empréstimo; 

Responsável: servidor que ficará responsável pelo processo e, consequentemente, pela devolução do mesmo; 

Data de Saída: data em que o processo está sendo emprestado; 

Data de Devolução: data prevista para a entrega do processo. 

 

Se desejar, você tem ainda a opção de registar uma Observação acerca do empréstimo que está realizando, expondo, por exemplo, os 

motivos da solicitação. Após preencher esses campos, basta clicar em Registrar Empréstimo Processos na parte inferior da tela. Veja o 

exemplo: 

 

Figura 4: Informar Dados/Registrar Empréstimo 



Para acompanhar o andamento de processos emprestados, basta clicar em Acompanhar Empréstimos na Aba Arquivo.  

 

Figura 5: Acompanhar Empréstimos 

Na tela seguinte serão exibidos todos os processos emprestados pelo seu setor. Se preferir, você poderá utilizar os filtros disponibilizados 

pelo sistema para encontrar um ou mais processos específicos. 

 

Figura 6: Consulta de Empréstimos 

  



Na lista de processos, nessa mesma tela, é possível: 1) Modificar a Data de Devolução ou 2) Registrar a Devolução do Processo. 

1) Modificar a Data de Devolução: 

 

Figura 7: Modificar Data de Devolução 

2) Registrar a Devolução do Processo: 

 

Figura 8: Registrar Devolução 


