
 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLIO FEDERAL 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013. 

 

Revogada pela Instrução Normativa SG/MPF nº 11, de 19 de setembro de 2018 

 

 

Estabelece normas e procedimentos para avaliação e destinação 

de documentos e processos do Ministério Público Federal. 

 

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas no art. 23, incisos I e XV, da Portaria PGR/MPF nº 

591, de 20/11/2008, e considerando o disposto no art. 2º da Portaria PGR/MPF nº 19, de 

23/1/2013, resolve: 

Art. 1º Estabelecer as normas e procedimentos para avaliação e destinação de 

documentos e processos do Ministério Público Federal - MPF. 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, consideram-se: 

I - avaliação: processo de análise e seleção de documentos de arquivo que 

estabelece os prazos de guarda e a destinação final, de acordo com os valores que lhes são 

atribuídos; 

II - Comissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental - GPAD: 

comissão vinculada à Secretaria Geral do MPF, com a finalidade de orientar e realizar o 

processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada, visando 

estabelecer prazos de guarda e destinação final do acervo de documentos arquivísticos do 

MPF; 

III - destinação: decisão, com base na avaliação documental, quanto ao 

encaminhamento da documentação arquivística para guarda permanente ou eliminação 

(descarte);  

IV - eliminação: fragmentação, mecânica ou manual, de documentos que foram 

considerados sem valor permanente na avaliação; também denominada de expurgo de 

documentos; 
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V - Plano de Classificação de Documentos: instrumento utilizado com o 

objetivo de agrupar os documentos produzidos e recebidos pela instituição sob um mesmo 

tema. Define a organização física dos documentos arquivados, constituindo-se em referencial 

básico para sua recuperação; 

VI - prazos de guarda: período definido na Tabela de Temporalidade, baseado 

em prazos prescricionais e precaucionais, em que documentos e processos deverão ser 

mantidos no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, ao fim do qual a destinação é 

efetivada; 

VII - recolhimento: operação pela qual um conjunto de documentos passa do 

arquivo intermediário para o arquivo permanente; 

VIII - Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental - SUB-

GPAD: subcomissão instituída pelas Procuradorias Regionais da República e pelas 

Procuradorias da República nos Estados, responsável pelo processo de seleção, classificação, 

avaliação e destinação dos documentos de arquivo produzidos e recebidos em seu âmbito de 

atuação; 

IX - Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos: instrumento de 

destinação que contempla os conjuntos de documentos produzidos e recebidos pelo MPF no 

exercício de suas atividades, determinando prazos de guarda nas fases corrente e 

intermediária, bem como a destinação final (eliminação ou guarda permanente); e 

   X - transferência: passagem de documentos do arquivo corrente para o 

arquivo intermediário. 

Art. 3º Às SUB-GPADs competem:  

I - conduzir o procedimento de avaliação e destinação dos documentos 

arquivísticos, em seu âmbito de atuação, coordenando a identificação e seleção da 

documentação destinada à eliminação ou a ser recolhida para a guarda permanente, conforme 

inciso III do art. 2º da Portaria SG/MPF nº 568, de 6/5/2011; e 

II - orientar a realização do processo de análise, seleção, classificação, 

avaliação e destinação dos documentos produzidos e recebidos pelas Procuradorias da 

República nos Municípios, conforme § 7º do art. 1º da Portaria SG/MPF nº 568/2011. 

§ 1º A critério do Presidente da SUB-GPAD, poderá ser proposto ao respectivo 

chefe da unidade do MPF a constituição de grupo de trabalho constituído por servidores das 

áreas responsáveis pelos documentos, com conhecimento de suas atividades geradoras, com 

propósito de aplicação do Plano de Classificação de Documentos e da Tabela de 

Temporalidade e Destinação nos acervos acumulados de sua competência. 



 

 

 

§ 2º No desenvolvimento dos trabalhos, as reuniões deverão ser registradas em 

atas e assinadas pelos membros das SUB-GPADs. 

Art. 4º Os acervos arquivísticos das unidades do MPF deverão ser classificados 

no momento da produção pelas áreas produtoras/acumuladoras dos documentos, com a 

orientação e supervisão da respectiva SUB-GPAD. 

Art. 5º Para efetivar a eliminação de acervos arquivísticos, as unidades do MPF 

deverão publicar o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos no Diário Oficial da 

União e no Boletim de Serviço do MPF ou em outro instrumento eletrônico de publicação do 

MPF, com vistas a dar publicidade à sociedade sobre o ato de descarte da documentação sob a 

sua guarda. 

Parágrafo único. O Edital de Ciência de Eliminação de Documentos consignará 

prazo de 45 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às partes 

interessadas requererem, a suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de 

peças de processos, por meio de petição formalizada ao respectivo chefe da unidade do MPF. 

 

Art. 6º A eliminação de documentos e processos pelas unidades do MPF 

ocorrerá após concluído o procedimento de avaliação e destinação conduzido pela respectiva 

SUB-GPAD, e será efetivada mediante processo administrativo autuado para esse fim. 

§ 1º O pedido de abertura do processo administrativo deverá ser feito pelo 

Presidente da SUB-GPAD, mediante despacho para essa finalidade, no qual deverá ser 

anexada a portaria de constituição da respectiva SUB-GPAD. 

§ 2º O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por 

meio da Listagem de Eliminação de Documentos e do Termo de Eliminação de Documentos. 

§ 3º A Listagem de Eliminação de Documentos, constante do Anexo I, tem por 

objetivo registrar informações pertinentes aos documentos a serem eliminados. 

§ 4º O Termo de Eliminação de Documentos, constante do Anexo III, tem por 

objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação, e deverá ser publicado no 

Boletim de Serviço do MPF. 

Art. 7º Após a elaboração da Listagem de Eliminação de Documentos pelas 

unidades responsáveis pelos acervos acumulados de sua competência, sob supervisão da 

SUB-GPAD, o volume principal do processo administrativo deverá ser encaminhado, em 

formato digital, à GPAD para que seja avaliado tecnicamente quanto aos aspectos materiais, 

formais e circunstancias, com vistas à homologação técnica. 

 



 

 

§ 1º Homologado o processo administrativo, a GPAD deverá emitir Termo de 

Homologação Técnica a ser enviado à SUB-GPAD demandante a qual, em seguida, 

providenciará a publicação do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, constante do 

Anexo II. 

§ 2º A documentação identificada para eliminação deverá permanecer em 

ordem, e arquivada no local de origem, até que seja concluído o procedimento de avaliação e 

destinação e autorizado o descarte pela chefia da unidade do MPF. 

Art. 8º A autorização para desfazimento dos acervos documentais das unidades 

do MPF será dada pelo respectivo Procurador-chefe, por meio do Termo de Eliminação de 

Documentos. 

Art. 9º O processo administrativo para avaliação e destinação de documentos 

arquivísticos deverá seguir, essencialmente, a seguinte formação processual: 

I - volume principal: despacho solicitando a protocolização do processo 

administrativo; atas de reuniões realizadas pela SUB-GPAD; expedientes recebidos e 

expedidos sobre o desenvolvimento dos trabalhos pela SUB-GPAD; Listagem de Eliminação 

de Documentos; despacho do chefe da unidade do MPF encaminhando o processo para 

homologação técnica pela GPAD. Após a homologação pela GPAD: Termo de Homologação 

Técnica expedido pela GPAD, Edital de Ciência de Eliminação de Documentos; Termo de 

Eliminação de Documentos; e expediente de encaminhamento do material a ser eliminado 

para a área responsável pelo desfazimento; e 

II - apenso: relação dos processos e documentos objeto de eliminação, se for o 

caso. 

Parágrafo único. O processo administrativo de avaliação e destinação de 

documentos será autuado pelas unidades do MPF e destinado à guarda permanente, devido a 

seu valor probatório e informativo. 

Art. 10. A eliminação de documentos nas unidades do MPF será efetuada por 

meio de fragmentação, preferencialmente mecânica, com a supervisão e acompanhamento de 

membro da SUB-GPAD, designado por seu Presidente, para esse fim. 

Art. 11. As dúvidas relacionadas ao procedimento de avaliação e destinação de 

documentos do MPF poderão ser formalizadas ao Presidente da GPAD. 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral do MPF. 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LAURO PINTO CARDOSO NETO 

 

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF, p. 13, 1. quinzena fevereiro 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/25406
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/25406


 

 

Anexo I da Instrução Normativa SG/MPF nº ______/2013. 

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

UNIDADE MPF: 

 

UNIDADE/SETOR: 

LISTAGEM Nº (sequencial da 
unidade do MPF) ______ 

 

FOLHA Nº:______________ 

CÓDIGO OU 

Nº DO ITEM 

ASSUNTO 

SÉRIE 

DATAS-LIMITE 

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES/ 

JUSTIFICATIVA 

QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

LOCAL/DATA 

 

 

______________________, ____/____/_____. 

ASSINATURA 

 

 

______________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO 

LOCAL/DATA 

 

 

______________________, ____/____/_____. 

ASSINATURA 

 

 

_______________________________________ 

MEMBRO DA SUB-GPAD - SUPERVISOR 

LOCAL/DATA 

 

 

______________________, ____/____/_____. 

APROVO: 

 

 

______________________________________ 

PRESIDENTE DA SUB-GPAD 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II da Instrução Normativa SG/MPF nº ______/2013. 

 

 

 

(NOME DA UNIDADE DO MPF ) 

 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº _____/_______. 

 

 

O Presidente da Subcomissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental - SUB-GPAD da 
Procuradoria (indicar a unidade do MPF), designado pela Portaria nº ______, de ____/____/_____, 
publicada no (indicar o Boletim de Serviço), de ____/____/_____, de acordo com o processo 
administrativo de avaliação e destinação de documentos (indicar número), faz saber a quem possa 
interessar que a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia subseqüente da data de publicação deste 
Edital no (indicar o periódico oficial), se não houver oposição, a (indicar a unidade do MPF 
responsável pela eliminação) eliminará os documentos relativos a (indicar os conjuntos documentais a 
serem eliminados), do período (indicar as datas-limite). 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o 
desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição contendo a 
respectiva qualificação, dirigida ao Procurador-chefe da (indicar a unidade do MPF). 

 

(LOCAL E DATA) 

 

(NOME E ASSINATURA DO PRESIDENTE DA SUB-GPAD) 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo III da Instrução Normativa SG/MPF nº ______/2013. 

 

 

 

(NOME DA UNIDADE DO MPF ) 

 

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _________, de acordo com o que consta do 
processo administrativo de avaliação e destinação de documentos (indicar número) e do Edital de 
Ciência de Eliminação de Documentos (indicar número), publicado no (indicar o periódico oficial), de 
(indicar a data de publicação do edital), procedeu-se à eliminação de (indicar a 
quantificação/mensuração) documentos relativos a (referência aos conjuntos documentais 
eliminados), integrantes do acervo da (indicar a unidade do MPF), do período (indicar as datas-limite 
dos documentos eliminados). 

 

 

(NOME DO CHEFE DA UNIDADE GESTORA) 

 

 

 


