
GERAR ETIQUETAS PROTOCOLADORAS 

 

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Etiquetas Protocoladoras → Gerar Etiquetas 

Essa funcionalidade permite a geração de etiquetas protocoladoras que reservam sequência de números de protocolo para posterior cadastro 

de dados no sistema. 

 

 

 

 

O sistema mostrará a tela abaixo, onde você deve selecionar no campo Radical, identificado em vermelho, o número do radical que corresponde 

a sua unidade. Ao selecionar uma das unidades, o sistema mostrará o último número de protocolo gerado na referida unidade. Posteriormente, 

você deve informar, no campo Quantidade de Etiquetas, o número de etiquetas que deseja criar. Preenchidos os campos solicitados, basta 

clicar no botão Continuar, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2. 

ATENÇÃO! Essa operação só deve ser utilizada em função de contratempos que impeçam o registro de algum ato processual no 

sistema, como no caso de indisponibilidade do sistema.  

 



 
Figura 1: Etiquetas Protocoladoras – Gerar Etiquetas 



 
Figura 2: Gerar Etiquetas Protocoladoras 

 

Na tela seguinte, basta conferir os dados preenchidos e clicar em Confirmar, como no exemplo da Figura 2. 

 
Figura 2: Gerar Etiquetas Protocoladoras – Confirmar 

 



Em seguida o sistema apresentará a seguinte mensagem: “Operação realizada com sucesso!”. Nessa mesma tela é possível fazer a impressão 

das etiquetas geradas a partir do botão Imprimir Etiquetas, indicado em vermelho na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Imprimir Etiquetas 

 
Nesse momento o sistema gerará e fará automaticamente o download de um arquivo em formato .pdf correspondente aos números de protocolo 

gerados. Como é possível observar na Figura 4, essas etiquetas são geradas em duas vias, onde uma deve ser colada no processo recebido e 

a outra deve ser entregue ao interessado para que este possa, com o número de protocolo em mãos, acompanhar o andamento de seu processo. 



 

Figura 4: Página de Impressão de Etiquetas 

 

Depois de geradas as etiquetas protocoladoras, você pode começar a cadastrar os processos pendentes através da opção Registrar Dados 

do Processo. 

 

  



REGISTRAR DADOS DO PROCESSO 

Para realizar esta operação, acesse SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Cadastro → Registrar Dados do Processo 

 

 
Figura 5: Registrar Dados do Processo 

 

  



A seguir, o sistema apresentará uma lista com todos os números de protocolo disponíveis para cadastro. Se preferir, você pode utilizar um dos 

filtros disponibilizados pelo sistema para encontrar a(s) etiqueta(s) que desejar. Ao encontrar o número de protocolo desejado, basta selecionar 

a etiqueta através do botão Selecionar Etiqueta, na seta verde indicada na Figura 6. 

 

 
Figura 6: Selecionar Etiqueta 

  



Na tela seguinte, o número de processo selecionado vai ser mostrado. Basta preencher os demais campos como se estivesse cadastrando um 

processo antigo, como demonstrado na Figura 7. 

 

 
Figura 7: Registrar Dados do Processo – Dados Gerais do Processo 


