
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA

SECRETARIA ESTADUAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 2, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018.

Disciplina a rotina para o arquivamento de documentos/procedimentos no

Serviço de Arquivo Geral da PRRR.

O  SECRETÁRIO  ESTADUAL  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO

ESTADO DE RORAIMA, no uso das atribuições lhe conferidas pelo artigo 41, inciso XVIII, do

Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria   SG/MPF nº     382/2015),  

CONSIDERANDO  que  na  Procuradoria  da  República  em  Roraima  não  existe

manual  formalizado  do  processo  de  arquivamento  e  desarquivamento  de  documentos  e

procedimentos administrativos e extrajudiciais,

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  regulamentar  provisoriamente  o  envio  de

documentos  e  procedimentos  para  a  atual  sala  de  arquivo,  até  a  contratação  de  serviço  de

classificação de documentos e de organização de um local adequado e equipado para a guarda do

patrimônio documental,

RESOLVE:

Art.  1º.  Os documentos  e  procedimentos  físicos  localizados  nas  unidades

organizacionais (UO) desta procuradoria, que já cumpriram suas finalidades e prazos de tramitação,

deverão  ser  devidamente  arquivados  em  caixas  físicas  no  modelo  padrão  disponível  no

almoxarifado da unidade.

§ 1º – Tais documentos e procedimentos deverão ser arquivados no Sistema Único,

mediante a criação de caixa virtual própria, nos termos do manual do sistema, equivalente a cada

caixa  física  existente  na  UO.  Os  documentos  e  processos  deverão  permanecer  arquivados

provisoriamente na unidade organizacional por um período de 1(um) ano. 
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§ 2º – Finalizado o exercício, as unidades organizacionais poderão enviar os arquivos

ao Serviço de Arquivo Geral da unidade. Para tanto, a unidade deverá transferir os arquivos no

Sistema Único por meio da aba “Arquivo” - “Transferir Arquivo”, preenchendo o campo Destino

com “PRRR/SAG” e confirmar a transferência. 

§  3º  –  Em seguida,  deve-se  consultar  os  arquivos  transferidos  por  meio  da  aba

“Arquivo” - “Consultar Arquivos Transferidos” e imprimir a Guia de Transferência.

§  4º  –  A citada  guia  deverá  ser  impressa  em uma via  e  junto  à  caixa  física  ser

entregue ao Setor de Gestão Documental, que afixará a guia à caixa.

§ 5º – Cada caixa deverá ser identificada pela unidade organizacional com etiqueta

lateral, conforme modelo do Anexo I. 

§ 6º –  Será de responsabilidade da unidade interessada a movimentação do acervo

documental, através das caixas identificadas, ao Serviço de Arquivo Geral da PRRR.

Art.  2º.  Nos  termos  do  Regimento  Interno  Administrativo  do  Ministério  Público

Federal, cabe ao Setor de Gestão Documental desempenhar atividades de conservação, restauração

e guarda da documentação administrativa e extrajudicial na fase intermediária e permanente.

§ 1º – De posse da documentação enviada pelas unidades organizacionais, caberá ao

Setor de Gestão Documental a movimentação física da mesma para a sala destinada ao arquivo de

documentos e procedimentos.

§ 2º – O Setor de Gestão Documental deverá identificar cada caixa com etiqueta

específica  para  organização na  sala  de  Arquivo,  conforme modelo  do  Anexo II,  registrando as

informações de localização da caixa em controle próprio.

Art. 3º. Os documentos e procedimentos arquivados poderão ser consultados na Sala

de Arquivo, por servidor ou membro da unidade, através de solicitação e agendamento com a chefia

do Setor de Gestão Documental.

Art. 4º. A solicitação para desarquivamento de documentos e procedimentos deverá

ser  realizada  por  servidor  ou  membro  da  unidade,  através  de  e-mail  ao  endereço  PRRR-

SGD@mpf.mp.br,  ou  expediente  do  tipo  requerimento  ou  memorando,  contendo  número  da

etiqueta (Único) do documento ou número do processo a ser desarquivado, além do número da

caixa de arquivo, consultado no Sistema Único, com prazo de atendimento ordinário de 48 horas.

§  1º  –  O(s)  desarquivamento(s)  e  movimentação(ões)  do(s)  documento(s)  serão

realizados pelo Sistema Único, com despacho simplificado registrando o solicitante e a data da



solicitação.

§ 2º – A área de Gestão Documental juntará ao documento ou autos desarquivados o

e-mail enviado pelo requerente, salvo em formato PDF/A.

Art. 5º. Casos omissos ou dúvidas serão resolvidos pelo Secretário Estadual.

Art. 6º Esta instrução de serviço entra em vigor a partir de sua publicação no DMPF-

e, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Instrução de Serviço nº 001/2018/SE.

IGOR JOSÉ BARBOSA DUARTE LOPES

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 8 fev. 2018. Caderno Administrativo, 
p. 36.
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRRR/SE Nº 02, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

ANEXO I – MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RORAIMA
COORDENADORIA OU GABINETE
SETOR 

CONTÉM:

<PROCEDIMENTOS ou
DOCUMENTOS>

SETOR: 

ANO: N° DA CAIXA:

001



INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PRRR/SE Nº 02, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018
ANEXO II – MODELO DE ETIQUETA DE LOCALIZAÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ARQ/PR-RR-00000000/0000

Localização

Instalação Sala Corredor Estante Prateleira Posição

1 603 1 1 1 1


