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INÍCIO

Solicitar abertura
de novo volume

Recebimento do
último volume

PROTEOS
dar entrada no 
último volume

PROTEOS
Abrir volume, 
digitar no do 

processo principal

PROTEOS
emite mensagem 

informando no do novo
volume e no do 

processo vinculado

Gerar e imprimir
termo de 

encerramento
de volume

Preencher 
manualmente 

o termo

Numerar, carimbar e rubricar 
o termo, preencher o espaço 
em branco com número da
folha que inicia o novo 
volume, identificando setor, 
data e responsável pelo 
encerramento

Anexar o termo 
de encerramento 

no volume anterior

Imprimir nova 
folha de identificação 

do processo 
do novo volume

PROTEOS
dar saída 

nos volumes

Seguir
MONTAGEM dE 

PROCESSO

Tela
PROTEOS

Tela
PROTEOS

Tela
PROTEOS 6.3

6.2

6 Tela
PROTEOS 4

Tela
PROTEOS 5
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TELA prOTEOS 4 - Entrada

TELA prOTEOS 4.1

TELA prOTEOS 6 - Abertura de volume

TELA prOTEOS 6.1
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TELA prOTEOS 5 - Saída

TELA prOTEOS 5.1

TELA prOTEOS 6.3

TELA prOTEOS 6.2



28

ÂmBito de APlicAção:
ABertUrA de noVo VolUme deVe, 
semPre qUe PossíVel, ser eFetUAdA 
Pelo Protocolo dA UnidAde de 
ProcedênciA do Processo

n  o volume constitui-se em nova pasta aberta,ume constitui-se em nova pasta aberta, 
em continuidade a um determinado processo.

n  ocorre quando o processo tiver atingido a 
média de trezentas folhas.

n  A abertura de volume de um processo só pode 
ser efetuada com o encerramento simultâneo 
do volume anterior, mediante despacho que 
expresse o fato e indique o nº do novo volume 
e o nº do novo processo.

n  A partir do despacho de encerramento do 
volume anterior, nenhuma outra juntada ou 
despacho poderá ser nele efetuado, nem 
mesmo os referentes às saídas de arquivo para 
consulta. todas as novas juntadas e despachos 
deverão ser feitas no último volume.

n  montar o novo processo na seguinte ordem:

-   capa com janela
-   folha de identificação
-   documentos em ordem cronológica

n  o novo volume terá sua numeração de folhas 
em seqüência à numeração finalizada no 
volume anterior (capa e folha de rosto não são 
numeradas).

n  As folhas devem ser numeradas e rubricadas 
no canto superior direito.

NOTAS
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n  Anotar o número do novo processo no primei-
ro documento dos autos.

n   concluída a abertura do novo volume, liberar 
os processos para trâmite registrando o setor 
de destino através da transação “saída”. 

n  os dados de identificação do processo: interes-
sado, código de classificação e detalhamento 
permanecem exatamente os mesmos em 
todos os volumes, diferenciando-se apenas:

-   toda vez que é aberto um volume ele recebe 
um número diferente do processo principal

- no campo “doc base” a identificação do núme-
ro do volume referente ao processo principal

- data de abertura de cada volume

n  correção/alteração nos dados do processo 
principal (interessado, código de classificação 
e detalhamento) as folhas de identificação de-
verão ser trocadas em todos os volumes para 
que permaneçam iguais. registrar um termo 
de alteração na última folha do último volume.

n  de forma conjunta ou independente o trâmite 
de processos poderá ocorrer de acordo com a 
necessidade:

-   para consulta pode tramitar todo o conjunto 
de volumes

-  para juntada de documentos deve tramitar 
somente o último volume


