
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 22, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, 

no uso das atribuições previstas no art. 33, incisos I a V, do Regimento Interno Administrativo do 

Ministério Público Federal, aprovado pela  Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 2015, com 

fundamento  na  Portaria  nº  160,  de  18  de  julho  de  2019,  e  tendo  em  vista  o  que  consta  do 

Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.18.000.001089/2019-50, resolve:

Art.  1º  Aprovar  o  manual  de  normas  e  procedimentos  do  processo  de  trabalho: 

Classificação, avaliação e destinação de documentos e autos, inserido no Macroprocesso  de Apoio 

–  Gestão  Processual  e  Documental,  Tema  –  Gestão  Documental,  disponível  no  endereço: 

http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais.

Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 1 out. 2020, Caderno Administrativo, 
p. 54.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/26764/PT_SG_MPF_2015_382.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/210226/DMPF_ADM_20201001%20.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/210226/DMPF_ADM_20201001%20.pdf
http://intranet.mpf.mp.br/intranets/go/servicos/manuais
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf
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Apresentação 
 

No contexto da modernização do Ministério Público Federal, a Procuradoria da 
República em Goiás elegeu como uma de suas prioridades a implementação de uma 
abordagem dinâmica e participativa da gestão dos seus processos de trabalho. 

A iniciativa, implantada por meio da Portaria PR/GO nº 160, de 18 de julho de 2019, 
teve como fundamento a necessidade de se criarem ferramentas gerenciais que favoreçam o 
aperfeiçoamento da gestão do conhecimento e da comunicação interna na execução das 
atividades administrativas, visando proporcionar aos clientes internos e externos serviços de 
excelência. 

Como premissa, buscou também, diante dos desafios impostos pela Emenda 
Constitucional nº 95/2016 no orçamento do Ministério Público Federal, instituir mecanismos 
para a otimização das rotinas de trabalho e o aperfeiçoamento contínuo da gestão, visando o 
alcance de melhores resultados, com o mínimo de recursos. 

O presente manual, elaborado pelo Escritório de Processos Organizacionais em 
conjunto com a Coordenadoria Jurídica e de Documentação (COJUD) e o Serviço de 
Arquivo Geral (SAG), trata dos procedimentos operacionais adotados na classificação, 
avaliação e destinação de documentos e autos físicos, digitalizados e eletrônicos, da PR/GO, 
a fim de prover a gestão documental com excelência. 

As funções de classificação e avaliação representam o conjunto de atividades às quais 
os documentos são submetidos à aplicação da gestão documental, em conformidade com o 
disposto na Política de Gestão do Patrimônio Documental do MPF. 

O documento arquivístico é o objeto do trabalho desenvolvido no SAG e pode ser 
conceituado como aquele que possui informação registrada em decorrência das atividades 
do MPF/GO. 

Aplicando a classificação à rotina de trabalho no SAG, pode-se considerar que os 
documentos são produzidos e recebidos diariamente. Somente com a classificação dos 
documentos é que a gestão documental pode se desenvolver e, a partir dela, outras 
importantes funções, como a avaliação e a destinação documentais. Segundo a Comissão 
Permanente de Gestão do Patrimônio Documental do Ministério Público Federal - 
GPAD/PGR/MPF, classificação é a atividade desenvolvida com a aplicação do Plano de 
Classificação de Documentos que pode ser conceituado como instrumento arquivístico de 
gestão que agrupa os documentos produzidos, recebidos e acumulados pelo Ministério 
Público Federal, no exercício de suas atividades, sob critérios pré-estabelecidos. 

A avaliação documental, fase posterior à classificação, cumpre a função da 
arquivologia permitindo a análise quanto à valoração dos tipos documentais, bem como a 
definição dos prazos de guarda e da destinação final dos documentos arquivísticos.   

A destinação é a fase na qual se definem os procedimentos para implantar as 
propostas de eliminação de documentos, que envolvem as atividades de identificação e 
descrição das séries documentais; avaliação das séries de valor permanente para os arquivos; 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/183663/PT_PRGO_2019_160.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Normativos pertinentes: Constituição da República Federativa do Brasil; Decreto 4.073/2002; Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. (Lei de acesso à informação); Portaria PGR nº 204, de 23 de abril de 2013; 
Resolução CNMP n° 123, de 12 de maio de 2015; Resolução CNMP n° 158, de 31 de janeiro de 2017; Portaria 
PGR n° 119, de 5 de abril de 2010; Portaria PGR/MPF n° 860, de 20 de setembro de 2018; Portaria PGR /MPF 
n° 184, de 21 de março de 2016 e Portaria PGR/MPF 350/2017. 

eliminação periódica dos documentos sem valor de guarda permanente; transferências e 
recolhimentos. (Fonte: https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-
tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica). 

Com base nos instrumentos arquivísticos aprovados pela PGR, a documentação 
abrange as áreas finalística e meio da instituição. Documento de arquivo é conceituado na 
Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Em seu art. 2º, prevê: “Consideram-se arquivos, para 

os fins desta Lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 

atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da 

informação ou a natureza dos documentos". 

A atividade-meio produz documentos relativos às atividades de apoio, mas que não 
têm relação direta com a atividade principal do MPF. Por exemplo, documentos da área de 
gestão de pessoas, área de orçamento e finanças, gestão de materiais, entre outras. Os 
documentos da atividade-meio são basicamente os expedientes (documentos avulsos como 
memorando, ofícios etc.) que contêm assuntos relacionados às áreas citadas acima e aos 
Procedimentos de Gestão Administrativa (PGEA) e Procedimentos Correicionais. (Fonte: 
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica)  

A atividade-fim produz documentos que caracterizam a missão institucional, o 
objetivo principal do MPF. A atuação ministerial ocorre por meio da atividade extrajudicial 
e judicial. A extrajudicial refere-se à atuação dos procuradores no âmbito da missão do MPF: 
Promover a realização da Justiça, a bem da sociedade e em defesa do estado democrático de 
direito. Essa missão se materializa por meio de expedientes (documentos avulsos como 
memorandos, ofícios etc.) que contêm assuntos relativos à atividade-fim e procedimentos 
extrajudiciais, que possuem várias classes. (Fonte: https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-
tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica). A atuação judicial ocorre por meio de 
manifestações dos Membros do MPF em autos judiciais. 

O manual em apreço, está dividido em três capítulos para a melhor organização das 
informações, bem como para facilitar a compreensão dos usuários. Tem como finalidade, 
além de oferecer, de forma documentada, informação de “como fazer”, compartilhar com os 
responsáveis e interessados um roteiro para a execução padronizada, segura e ágil do 
processo, garantindo que os requisitos dos clientes e os previstos nos normativos pertinentes 
sejam entendidos e atendidos consistentemente.

 
 

  

https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
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CAPÍTULO I – DA CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do capítulo I 

 

Somente com a classificação dos documentos é que a gestão documental pode se 

desenvolver e, a partir dela, outras importantes funções, como a avaliação e a destinação 

documentais. Segundo Bernardes (2008), pode-se citar como objetivos e benefícios da 

classificação: Organização lógica e correto arquivamento de documentos;  Recuperação da 

informação ou do documento; Recuperação do contexto original de produção dos 

documentos; Visibilidade às funções, sub funções e atividades do organismo produtor; 

Padronização da denominação das funções, atividades e tipos/séries documentais; Controle 

do trâmite; Atribuição de códigos numéricos; Subsídios para o trabalho de avaliação e 

aplicação da Tabela de Temporalidade. (Fonte: Curso EAD/MPF - Gestão de 

Documentos/2019). 

1. Acessa o Sistema Único 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos 

Descrição: Acessa o Sistema Único (Operacional) e recebe o documento 

arquivístico. 

Inclui-se aqui os expedientes encaminhados ao SAG por todos os setores da unidade 

e pelos gabinetes, abrangendo a documentação produzida ou recebida inerente às atividades 

fim e meio da instituição. 
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Pode-se elencar os procedimentos físicos (PGEAs, NFs, PPs, ICs, PICs, IPLs), as 

manifestações físicas, as guias de movimentação internas e externas e outros documentos 

físicos, como ofícios, intimações etc. 

2. Classifica o documento recebido 

Responsável: servidor (a) lotada no Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 30 minutos 

Descrição: Deve-se ler e classificar o documento, com vistas a identificar se o 

assunto tratado se refere à atividade meio (Para documentos e procedimentos da área 

administrativa (PGEA), observar os termos da Portaria PGR/MPF n° 860/2018 ou à 

atividade finalística (Para documentos e procedimentos da área finalística (extrajudicial e 

judicial), observar os termos da Portaria PGR/MPF n° 184/2016). Assim, o servidor deve 

verificar, após a classificação, em qual vaga/caixa o documento será arquivado: 

I. Classifica expedientes pertencentes à área finalística 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 30 minutos 

Descrição: Para a classificação dos expedientes pertencentes à área finalística 

o servidor deverá observar os seguintes instrumentos arquivísticos: Atividade que 

reflete a classe do procedimento/documento  +  Tabela de Temporalidade de 

Assuntos (Anexo III da Port. PGR/MPF nº 184/2016)  + Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos (Anexo II da Port. PGR/MPF nº 184/2016). 

No Sistema Único é possível verificar a classe na aba Assunto CNMP/Tema. 

No exemplo abaixo, o documento está na classe DIREITO ELEITORAL e o 

assunto é REQUERIMENTO (área finalística).  

Consultando o assunto REQUERIMENTO>DIREITO ELEITORAL na 

Tabela de Temporalidade de Assuntos (Anexo III da Port. PGR/MPF nº 184/2016), 

verifica-se que a temporalidade do assunto é de 10 anos. 
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Figura 1: Documento classificado na Tabela Auxiliar de Temporalidade de Assuntos (anexo III da PT PGR/MPF 

n. 184/2016). (Fonte: https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-

arquivistica) – Adaptado. 

Com a temporalidade indicada no Anexo III, da PT PGR/MPF nº. 184/2016, basta 

identificar o código de classificação. O servidor irá classificar o documento da seguinte 

forma:  

O código é 101.03.04.02, sendo: 

o 101. → Função: extrajudicial 

o 03. → Subfunção: eleitoral 

o 04. → Atividade/Classe: Atuação em Procedimento 

Administrativo 

o 02. → Documento: Auto com objeto prescritível em prazo 

superior a cinco anos e que não exceda a dez anos. 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
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Figura 2: Documento classificado na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos (anexo II da PT 

PGR/MPF n. 184/2016). (Fonte: https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-

tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica) – Adaptado.  

II. Classifica expedientes pertencentes à área-meio 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 30 minutos 

Descrição: Para a classificação dos expedientes pertencentes à área-meio o 

servidor deverá observar que os assuntos estão organizados por grandes funções 

arquivísticas, conforme o Plano de Classificação de Documentos. 

A área-meio possui documentos produzidos pela atividade de apoio, como 

exemplo: Divisão de Gestão de Pessoas, Núcleo de Execução Orçamentária e 

Financeira e Seção de Logística. Cabe ao servidor, no momento da classificação, 

escolher a opção coerente ao documento cadastrado, obedecendo à hierarquia do 

assunto. 

A metodologia aplicada é a classificação decimal, ou seja, cada classe se 

subdivide em dez subclasses e assim por diante. As dez classes principais são 

representadas por um número inteiro, composto de três algarismos. Em cada classe 

https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
https://portal.mpf.mp.br/intranet/areas-tematicas/administrativas/sadp/gestao-arquivistica
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há subdivisões em subclasses, grupos e subgrupos que espelham a hierarquia dos 

assuntos tratados. 

No exemplo abaixo, trata-se de documentos relativos às férias dos servidores 

(área meio). Consultando a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

(Portaria PGR/MPF nº. 860/2018), pode-se observar que o código é 024.2, sendo: 

o - Classe → 000 (Administração Geral) 

o - Subclasse → 020 (Pessoal) 

o - Grupo → 024 (Direitos, obrigações e vantagens) 

o - Subgrupo → 024.2 (Férias) 

 

Figura 3: Classificação do expediente arquivístico na TTD – Portaria PGR/MPF n. 860/2018 

3. Arquiva expedientes no Sistema Único 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos 

Descrição: Após classificados, deve-se inserir os expedientes no Sistema Único para 

fins de arquivamento, por meio de um arquivo que terá uma caixa correspondente. 
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As caixas serão separadas por finalidade e os documentos serão inseridos nas caixas, 

individualmente, utilizando-se o nº de cadastro/protocolo. Deve-se analisar os documentos 

individualmente e agrupá-los conforme o suporte, para o devido arquivamento. 

 
Figura 4: Arquivo/Incluir Arquivo no Sistema Único 

I. Arquiva documentos físicos. 

Responsável: servidor (a) lotado no Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos 

Descrição: O servidor deverá agrupar os documentos físicos produzidos ou 
recebidos pelo MPF. 

Para criar caixa a fim de arquivar expedientes físicos, sugere-se o seguinte: 

➢ criar caixas separadas para procedimentos e documentos avulsos; 

➢ não misturar expedientes de naturezas diferentes (administrativo, 
extrajudicial e judicial); 

➢ e preencher os seguintes campos: 

o Campo Descrição: Temporalidade X anos. 

o Campo Localização: Vaga X. 

o Campo Ano: Ano de arquivamento dos processos ou Ano de 
produção dos documentos. 

o Campo Prazo de permanência no setor: 31/12/ano de eliminação 
(somatório entre temporalidade + ano de arquivamento dos 
procedimentos ou produção dos documentos).  

o Campo Situação: ativo, quando há espaço para arquivamento ou 
cheio quando encerrado o espaço na caixa. 
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o Campo Finalidade: documentos físicos. 

 

 

Figura 5: Ao selecionar a opção “incluir”, aparecerá a tela para cadastro no Sistema Único. (Incluir – Documentos 

físicos). 

 

II. Arquiva documentos físicos digitalizados 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos 

Descrição: O servidor deverá agrupar os documentos físicos recebidos e que foram 

digitalizados pelo MPF. 

Para criar caixa a fim de arquivar expedientes físicos digitalizados devem ser 

observados os seguintes passos: 

➢ Preencher os seguintes campos: 

o Campo Descrição: Documentos digitalizados do ano X. 

o Campo Localização: Setor “X”. 

o Campo Ano: Ano de registro dos documentos. 

o Campo Prazo de permanência no setor: em branco (será determinado 

automaticamente pelo sistema, conforme o prazo da cópia eletrônica ou 

do conjunto documental a que esteja juntado). 
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o Campo Situação: ativo, quando há espaço para arquivamento; ou cheio, 

quando encerrado o espaço físico na caixa. 

o Campo Finalidade: documentos físicos digitalizados. 

 

Figura 6: Ao selecionar a opção “incluir”, aparecerá a tela para cadastro no Sistema Único. (Incluir – Documentos 

físicos digitalizados). 

III. Arquiva documentos eletrônicos 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 5 minutos 

Descrição: O servidor deverá agrupar os documentos produzidos ou recebidos 

eletronicamente (nato-digitais). Para criar caixa específica a fim de arquivar expedientes 

eletrônicos, sugere-se o seguinte: 

➢ Criar caixas separadas para procedimentos e documentos avulsos; 

➢ Não misturar expedientes de naturezas diferentes (administrativo, 

extrajudicial e judicial). 

➢ Preencher os seguintes campos: 

o Campo Descrição: Documentos ou Procedimentos Eletrônicos do ano X. 

o Campo Localização: Setor “X”. 

o Campo Ano: Ano de arquivamento dos procedimentos ou Ano de 

produção dos documentos. 



  

14 

 

o Campo Prazo de permanência no setor: em branco (será definida pelo 

sistema automaticamente). 

o Campo Finalidade: documentos eletrônicos. 

 

Figura 7: Ao selecionar a opção “incluir”, aparecerá a tela para cadastro no Sistema Único. (Incluir – Documentos 

eletrônicos). 

Os expedientes cadastrados como eletrônicos no Único não deverão ser 

movimentados para a área de arquivo da unidade quando da finalização da demanda 

(conclusão). A Portaria PGR/MPF 350/2017 disciplina no bojo do art. 27: “Os expedientes 

eletrônicos deverão ser arquivados no sistema pela área responsável por sua conclusão, e 

avaliados conforme prazos de guarda previstos na Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos do MPF”. (grifo nosso) 

Dessa forma, se um procedimento foi encerrado na área do Núcleo de Execução 

Orçamentária e Financeira, por exemplo, lá ele será arquivado. O arquivamento fará com 

que o registro do referido expediente saia do gerenciador. 

Assim, cada setor/área deverá criar suas caixas de arquivo no sistema Único para 

colocar os respectivos documentos conforme a finalidade. (figuras 5, 6 e 7). 

O Sistema Único de Informações é o meio oficial para o controle da protocolização, 

da classificação, da distribuição, da tramitação, da instrução, da avaliação e do arquivamento 

de expedientes. Nitidamente, esse sistema apoia a gestão documental para concretizar suas 

ações. Todas as funcionalidades que envolvem o sistema estão relacionadas à gestão 
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documental: envelopes, aba de arquivamento, autuação de procedimentos, movimentação de 

expedientes, providências cadastradas, tabelas de assuntos, movimentos e classes etc. 

Destaca-se uma funcionalidade criada especialmente para as atividades de 

arquivamento, trata-se do Menu “Arquivo”, disponível na versão operacional do Sistema 

Único. Ao clicar na aba “arquivo” as seguintes opções são exibidas: 1 “Incluir Arquivo”; 2 

“Consultar Expedientes Arquivados”; 3 “Transferir Arquivos”; 4 “Receber Arquivos”; 5 

“Consultar Arquivos Transferidos”.  

 

Figura 8: Ao selecionar o menu “Arquivo”, as opções destacadas acima aparecerão para cadastro no Sistema Único 

Observação: Na opção “Incluir Arquivo” é possível consultar arquivos já existentes e incluir um novo 
arquivo. Aqui é possível criar caixas/pastas arquivos para agrupar expedientes arquivados e garantir sua 
localização, utilizando-se o sistema de “vagas” para arquivamento nas estantes, no arquivo intermediário, 
localizado no subsolo “B”, do Edifício Sede do MPF/GO. 

 

Figura 9: Ao selecionar a opção “incluir/alterar arquivo”, aparecerá a tela para cadastro da caixa/arquivo 
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Figura 10: Ao selecionar a opção “incluir Arquivo”, é possível consultar “documentos arquivados” e 

garantir a localização física do expediente no arquivo intermediário 

 

4. Monta e organiza as caixas 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 1 hora 

Descrição: Após inseridos no Sistema Único, os expedientes deverão ser 

acondicionados manualmente em caixas específicas, observando-se a capacidade de 

preenchimento do espaço da caixa. 

 

Figura 11: Caixa arquivo montada após o cadastro no Sistema Único 
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5. Revisa expedientes arquivados nas caixas 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 40 minutos 

Descrição: O revisor confere os dados inseridos no Sistema Único, bem como 

os expedientes acondicionados manualmente em caixas específicas, observando-se a 

capacidade de preenchimento do espaço da caixa.  

6. Confecciona espelhos para as caixas 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: Após os processos de inserção dos dados e revisão, o servidor designado 

irá confeccionar o espelho contendo as informações com o conteúdo da vaga e irá afixá-lo na 

lombada da caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Modelo do “Espelho” após o cadastro da caixa/vaga no Sistema Único 

7. Encaminha caixas prontas para o arquivo intermediário 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 50 minutos 

Descrição: As caixas são armazenadas nos arquivos deslizantes, no acervo 

documental, localizado no subsolo "B", do Edifício sede do MPF/GO. (figura 11) 
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8. Endereça procedimentos no Sistema Único  

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 1 hora/caixa 

Descrição: Deve-se promover o endereçamento procedimentos extrajudiciais e dos 

procedimentos de gestão administrativa arquivados até o ano de 2017 no Sistema Único 

O endereçamento representa medida imprescindível para a regularização dos 

referidos procedimentos no Sistema Único, bem como para a recuperação da informação, 

quando solicitada. 

Para a implementação dessa atividade são necessárias as seguintes ações: 

➢ Descer ao acervo documental, no subsolo, e deslocar a caixa para a 

sala de tratamento técnico dos documentos arquivísticos, no 2º andar; 

➢ Endereçar todos os procedimentos extrajudiciais, constantes de 

cada caixa, na vaga criada no Sistema Único; 

➢ Endereçar todos os procedimentos de gestão administrativa, 

constantes de cada caixa, na vaga criada no Sistema Único; 

➢ Revisar o arquivamento de todos os procedimentos endereçados na 

respectiva vaga. 

➢ Confeccionar o espelho indicando o nº da vaga e afixá-lo na lombada 

da caixa arquivo; 

➢ Deslocar a caixa para o acervo documental, no subsolo, e armazená-

la na estante, na respectiva vaga. 

 

Figura 13: Caixas nas respectivas vagas após o cadastro no Sistema Único- Arquivo Intermediário do MPF/GO 
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CAPÍTULO II – DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 
 

 

 

Apresentação do capítulo II 
 

O processo de avaliação é um dos mais importantes dentro da arquivologia, é uma 

necessidade real. Os espaços em órgãos públicos estão cada vez mais escassos e torna-se 

impossível guardar tudo. O armazenamento da documentação deve sofrer uma triagem que 

permita reter o que realmente será utilizado pela instituição e pela sociedade. 

Com a avaliação é possível racionalizar os arquivos proporcionando eficiência 

administrativa e a preservação do patrimônio documental. Segundo Bernardes (2008), 

são objetivos e benefícios da avaliação documental: Identificar os valores imediatos e 

mediatos dos documentos; definir os prazos de guarda e a destinação dos documentos; 

elaborar a Tabela de Temporalidade de Documentos (a Tabela pode ser considerada o 

principal instrumento da avaliação, permite a análise quanto à valoração dos tipos 

documentais, bem como a definição dos prazos de guarda e da destinação final: eliminação 

ou guarda permanente); agilizar a recuperação dos documentos e das informações; reduzir a 

massa documental acumulada; liberar espaço físico. dar visibilidade e preservar os 

documentos de guarda permanente; autorizar a eliminação criteriosa de documentos; 

estimular a pesquisa e uso de dados retrospectivos. (Fonte: Curso EAD/MPF - Gestão de 

Documentos/2019). 
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1. Verifica data de identificação cronológica 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: a data é um elemento de identificação cronológica que determina o 

período de produção do expediente, recebimento ou acumulação e que define o início de 

contagem do prazo de guarda, da destinação final e da descrição de um documento ou de um 

conjunto documental. Tem-se a seguinte identificação cronológica dos expedientes 

arquivísticos: 

➢ No caso de documentos: a contagem do prazo de guarda é iniciada 

pelo ano de produção. Para facilitar o controle do descarte, considera-se o ano 

completo e não a data exata de produção. Neste raciocínio, é como se todos os 

documentos tivessem sido produzidos em dezembro/ano. 

➢ No caso de Procedimentos: A contagem do prazo é iniciada pelo ano 

de arquivamento. Para facilitar o controle do descarte, considera-se o ano completo 

e não a data exata de arquivamento. Neste raciocínio, é como se todos os processos 

tivessem sido arquivados em dezembro/ano. 

Atenção: há uma exceção, os procedimentos da área-meio contendo códigos com temporalidade 
de 52 e 100 anos, bem como códigos com temporalidade até aprovação de contas, terão como início 
da contagem o ano de produção. 

 

2. Avalia o expediente 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: Após verificar os tipos de "datas de identificação cronológica" do 

expediente, analisar o prazo de guarda do documento (conforme tabela de temporalidade de 

Documentos), o servidor designado para avaliar o documento deverá observar a Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos, que se apresenta da seguinte forma: 

➢ Na primeira coluna (Assunto), são relacionados os códigos e assuntos 

conforme plano de classificação. 

➢ A segunda coluna (Prazos de Guarda) descreve o período de guarda 

dos documentos nas fases corrente e intermediária. Esse período é computado em 
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anos ou em marco temporal, por exemplo, enquanto vigora aquela informação ou a 

aprovação de contas pelo TCU. 

➢ A terceira coluna refere-se à destinação final do documento, que será 

a eliminação ou a guarda permanente. 

➢ A última coluna (Observações) serve para complementar 

informações quanto à avaliação e para indicar a previsão legal que justifica o prazo 

estipulado. 

 

Figura 14: Estrutura da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do MPF (Portaria PGR/MPF n° 

860/2018) 
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CAPÍTULO III – DA DESTINAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 
 

 

 

 

Apresentação do capítulo III 
 

A destinação dos expedientes arquivísticos, é o momento em que se define os 

procedimentos para implantar as propostas de eliminação de documentos, que envolve as 

atividades de identificação e descrição das séries documentais; avaliação das séries de valor 

permanente para os arquivos; eliminação periódica dos documentos sem valor de guarda 

permanente; transferências e recolhimentos. 

O objetivo do MPF é também utilizar a tabela unificada de assuntos para implementar 

a gestão documental, ou seja, gerenciar o prazo de guarda dos documentos, tanto no arquivo 

corrente (setorial) quanto no arquivo intermediário (central), bem como sua destinação final 

(eliminação ou guarda permanente), de forma automatizada. 

1. Analisa prazo de guarda do expediente 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: O servidor designado deverá adotar procedimentos que garantam a 

implementação do programa de gestão documental, observando os instrumentos 

arquivísticos aprovados pelo MPF, a fim de permitir a avaliação para eliminação daqueles 

documentos destituídos de valor e a preservação da documentação de natureza permanente, 

para realizar esta atividade deve-se: 
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I. consultar a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, 

inerente à atividade finalística, que buscou atribuir prazo de guarda para cada tema 

elencado, observando a legislação pertinente. (anexo II da PT PGR/MPF n. 

184/2016); 

II. analisar a atuação ministerial que ocorre por meio dos procedimentos 

extrajudiciais (NF, PP, PIC, IC, CP, PCI, PPE); 

Observação: A atuação judicial se concretiza por meio de peças, documentos avulsos, também 
denominadas “manifestações”, que são juntadas aos autos judiciais e remetidos à Justiça 
(contrafé). 

III. analisar o expediente inerente à atividade meio, consultando a Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos (Portaria PGR/MPF n° 

860/2018); 

IV. levar em consideração os critérios necessários para o julgamento de 

procedimentos a serem considerados históricos. 

   

2. Analisa a destinação do expediente 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: Destaca-se que o Termo de Avaliação e Destinação de Autos, 

recentemente alterado pela GPAD, deve ser incluído no momento do arquivamento 

definitivo dos procedimentos extrajudiciais, sejam eletrônicos ou físicos. A figura 14 

representa a parte que é de responsabilidade da área de arquivo. 

Nesse momento da avaliação é possível informar o critério objetivo do corte 

cronológico ou a amostragem estatística, que é um método utilizado com o intuito de 

uma estratégia de guarda amostral para procedimentos que serão eliminados. 
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Figura 15: Termo de Avaliação e Destinação de Autos. 

 

Figura 16: Termo de Avaliação e Destinação de Autos. Essa parte é de responsabilidade da área de arquivo. 

I. Destina à guarda permanente 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: O servidor deverá analisar de forma criteriosa a destinação dos 

expedientes, pois serão recolhidos os documentos que possuam valor secundário, 

conforme disciplinado na Lei nº 8.159/91, Lei de Arquivos: 

Artigo 10 - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis. (grifo nosso). 

Artigo 25 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou 

destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse 

público e social. (grifo nosso). 



  

25 

 

Importante destacar que, neste momento, o servidor designado para essa 

atividade deverá informar quais documentos possuem valor secundário, de acordo 

com os instrumentos aprovados no âmbito do MPF, baseando-se no critério de 

recolhimento por amostragem estatística, que é um método utilizado com o intuito 

de uma estratégia de guarda amostral para procedimentos que serão eliminados ou o 

critério objetivo do corte cronológico, como apresentado para autos acumulados até 

o ano de 1993, conforme anexo V, da Portaria PGR/MPF nº 184/2016. 

➢ Corte Cronológico: 1993 

➢ Amostragem Estatística: 5% dos autos extrajudiciais criminais passíveis 

de eliminação. 

 

Figura 17: Critérios históricos para guarda permanente. Em destaque “Critérios Objetivos – 06 e 07” para 

recolhimento (anexo V da Portaria PGR/MPF n. 184/2016). 

II. Destina à eliminação 

Responsável: Serviço de Arquivo Geral (SAG) 

Prazo para a realização da atividade: 20 minutos 

Descrição: Os documentos não enquadrados no item anterior serão tratados 

de acordo com as rotinas constantes no manual de “Eliminação de Documentos e 

Autos”. 

 

Fim 

 


