
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 1, DE 2 DE AGOSTO DE 2017.

Determina  procedimento  de  inventário  e  ajustes  dos  registros  de
localização  dos  documentos  e  processos  administrativos  e
extrajudiciais na Procuradoria da República no Estado de Roraima.

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO EVENTUAL da PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA (PR-RR), no uso de suas atribuições legais, conferidas
pela  Portaria PR-RR nº 69, de 22 de junho de 2017, bem como pelo artigo 33, II, do Regimento
Interno Administrativo do Ministério Público Federal – MPF (Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de
maio de 2015),

CONSIDERANDO o que dispõe a  Portaria  PGR/MPF nº  350,  de 28 de abril  de
2017, que trata da utilização e do funcionamento do Sistema Único do Ministério Público Federal
como meio eletrônico de prática de atos administrativos, procedimentais e processuais e de registro,
distribuição, tramitação, instrução e controle de documentos, procedimentos e processos, doravante
denominado "Único Digital", “Sistema Único” ou simplesmente "Único",

CONSIDERANDO os procedimentos instruídos por meio do Informativo SEJUD nº
03/2017, editado pela Secretaria Jurídica e de Documentação do MPF, disponível na intranet desta
Instituição  em
<https://colabora.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/folderEntry/32746/8a5c84ad5843eb21015b24739b8b353
e/1490102869000/lastView/Informativo_3_2017.pdf>, doravante denominado “Informativo”,

CONSIDERANDO a necessidade de saneamento dos registros de localização dos
documentos de trâmite interno nesta unidade do MPF, com vistas a dar viabilidade à implantação e
à utilização consistente, plena e eficaz do sistema Único Digital, de gestão documental eletrônica, e

CONSIDERANDO o cronograma de implantação do Único Digital e a decisão do
colegiado de Procuradores da República em Roraima, de início da obrigatoriedade do trâmite de
documentação extrajudicial exclusivamente em meio eletrônico a partir do dia 1º de setembro de
2017, assim como toda a documentação de ordem administrativa, 

RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a realização de inventário de documentos e de autos de gestão

administrativa e  extrajudiciais  no âmbito da PR-RR, com a atualização e  os  ajustes que forem
necessários nos respectivos registros de localização, por unidade de trâmite, nos termos e prazos
estabelecidos nesta Instrução de Serviço.

Art.  2º O  chefe  de  cada  unidade  da  estrutura  administrativa  formal  da  PR-RR
(gabinete, assessoria, secretaria, coordenadoria, núcleo, supervisão, seção ou setor) é o responsável
por organizar, coordenar, comandar e relatar a realização do inventário e dos registros pertinentes
aos autos e documentos localizados nas dependências de sua unidade de trâmite, o que deve ser
operacionalizado com o pessoal e com os meios disponíveis na respectiva área.
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Parágrafo único –  Nos gabinetes de procuradores da República, a incumbência de
que trata o caput pode ser atribuída a Assessor lotado na respectiva unidade, a critério do membro
do MPF.

Art.  3º  Devem ser  observados  e  seguidos  os  procedimentos,  padrões,  requisitos,
referências e demais instruções expressos no Informativo, no que couber, em três etapas:

I) até o dia 10 de agosto de 2017 – conferir todos os autos e documentos físicos na
unidade e efetuar  o devido registro e/ou movimentação no sistema Único,  conforme cada caso
(tópico 2 do Informativo);

II até o dia 25 de agosto de 2017 – após o levantamento inicial, de que trata o inciso
anterior, verificar se remanesceram na unidade:

a) autos ou documentos físicos que não constem no sistema Único – fazer o devido
registro e a movimentação que for necessária;

b)  autos  e  expedientes  que  constem,  no  sistema  Único,  como  pendentes  de
recebimento pela unidade, mas fisicamente não localizados: b1) criar no Único, em cada um dos
módulos gerenciadores “Procedimento” e “Documento”, um marcador denominado “Inventário –
Pendente”; b2) a partir do filtro predefinido “A receber”, marcar todos os autos e expedientes que
estão na situação descrita, antes de recebê-los no sistema; b3) receber estes documentos no sistema
Único; b4) criar uma pasta de arquivo eletrônico neste sistema, denominada “Inventário 2017 –
Pendentes de verificação”; b5) em cada módulo “Procedimento” e “Documento”, dentre aqueles
autos  e  documentos  registrados  como  “Localizados  no  setor”  e  com  marcador  “Inventário  –
Pendente”, efetuar o registro de arquivamento de cada um na pasta “Inventário 2017 – Pendentes de
verificação”,  inserindo  a  observação  “Documento  não  localizado,  pendente  de  verificação  em
inventário. Registro provisório de arquivamento, para fins de implantação do sistema Único Digital,
conforme determinado por esta Instrução de Serviço”;

III até  o  dia  1º  de  março  de  2018 –  diligenciar  de  acordo com o procedimento
descrito nos tópicos 3.2, 3.3 e 3.4 do Informativo, quanto aos autos e documentos de que trata o
inciso anterior, com os devidos registros e movimentações.

§  1º  –  Nas  etapas  definidas  nos  incisos  I  e  II  deste  artigo,  o  inventário  será
acompanhado e orientado pela comissão designada pela  Portaria PR-RR nº 57, de 24 de maio de
2017, para a implantação e divulgação do Único Digital na PR-RR.

§  2º  –  A partir  da  etapa  definida  no  inciso  III  deste  artigo,  o  inventário  será
acompanhado  e  orientado  pelo  Setor  de  Gestão  Documental  (SGD)  desta  Procuradoria  da
República.

Art.  4º Esta  Instrução  Normativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando as disposições em contrário.

ALISSON FABIANO ESTRELA BONFIM

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 4 ago. 2017. Caderno Administrativo,
p. 33.
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