
Ministério Público Federal

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 6, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova  os  manuais  de  normas  e 
procedimentos  produzidos  pelo 
Escritório de Processos Organizacionais 
do  MPF,  relativos  ao  macroprocesso 
Suporte  Institucional  no  âmbito  da 
Secretaria Jurídica e de Documentação.

A  SECRETÁRIA  JURÍDICA  E  DE  DOCUMENTAÇÃO  DO  MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Portaria PGR 

nº 240, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no DMPF-e nº41/2014, e considerando a necessidade 

de definir  normas e procedimentos  da Secretaria Jurídica e de Documentação nas suas diversas 

áreas de atuação, resolve:

Art. 1º Definir o processo de Arquivamento de Documentos (Código 03.07.04.03) 

como integrante do portfólio de processos do Ministério Público Federal – MPF na sua área de 

atuação.

Art. 2º Ficam aprovadas as normas técnicas e os procedimentos relativos ao processo 

Arquivamento de Documentos, inserido no macroprocesso de Suporte Institucional (Código 03), 

conforme manual anexo.

Art.  3º  São atribuições  da  Secretaria  Jurídica  e  de  Documentação  (Sejud),  como 

responsável pelo processo:

I - Cumprir  rigorosamente as normas e procedimentos  estabelecidos nos referidos 

manuais, bem como prestar informações e esclarecimentos sobre a utilização dos mesmos;

II - Acompanhar o cumprimento dos manuais por todas as Unidades da Secretaria 

envolvidas nos respectivos processos de negócio;

III -  Mensurar,  por meio  de indicadores,  os resultados  obtidos  após o projeto de 

melhoria de processos;

IV - Propor ao Escritório de Processos Organizacionais do MPF (EPO/MPF), sempre 

que necessário, a atualização e revisão dos manuais.
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Art.  4º  É  responsabilidade  do  Escritório  de  Processos  Organizacionais  do  MPF 

(EPO/MPF):

I - promover, sob supervisão e aprovação da Secretaria Jurídica e de Documentação, 

a análise, formatação e as devidas atualizações pertinentes dos manuais de normas e procedimentos;

II  -  providenciar  a  publicação  e  registro  dos  respectivos  manuais  e  das  suas 

posteriores modificações.

Art. 5° Esta instrução de serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JOSI CAIXETA CALAZANS

Publicado no Caderno Administrativo do DMPF-e nº 181/2014, de 02/10/2014, p. 3.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/57322/DMPF-ADMINISTRATIVO-2014-10-01_181.pdf?sequence=1
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Apresentação

Este Manual é resultado do empenho da Secretaria Geral em conjunto com a 

Secretaria Jurídica e de Documentação - Sejud, no sentido de que o Ministério 

Público Federal cumpra e faça cumprir, por meio de um instrumento normativo 

que tem como propósitos racionalizar e padronizar, formalmente, os 

procedimentos adotados pelo corpo funcional, em todos os processos de 

competência da Secretaria Jurídica e de Documentação, visando proporcionar aos 

clientes internos e externos respostas mais rápidas e eficazes.

Por constituir-se um instrumento importante num contexto de 

modernização e de acompanhamento da velocidade das mudanças, este Manual 

deve primar a flexibilidade e adaptação diante das futuras realidades, podendo 

sofrer modificação e revisões normalmente requeridas pela necessidade de 

melhoria contínua dos serviços prestados pelo Ministério Público Federal.

Objetivo – pretende-se, com a implementação deste Manual de Normas e 

Procedimentos, disciplinar e padronizar rotinas de trabalho referentes ao 

arquivamento de documentos no âmbito da Procuradoria Geral da República.

Âmbito de aplicação – esta Norma de Procedimento será executada pela 

Secretaria Jurídica e de Documentação, por meio de suas subsecretarias, 

coordenadorias ou divisões, no âmbito do Ministério Público Federal. Alterações e 

sugestões de melhoria deverão ser encaminhadas ao Escritório de Processos do 

MPF.
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03.07.04.03 Arquivamento de Documentos
Elementos do processo

 1. Comunica arquivamento de caixa

Descrição
Informar à Diarq, por meio de GLPI, que há documentos a serem enviados para arquivamento.

 2. Orienta unidade

Descrição

Informar a unidade da necessidade de criação de arquivo (equivale a uma caixa física) com os documentos a serem 
arquivados, assim como da necessidade de arquivamento (inclusão e transferência de arquivo) via sistema Único;

Informar que as cópias podem ser descartadas e não devem ser enviadas ao arquivo;

Informar quais documentos podem ser descartados no próprio setor;

Informar da necessidade de arquivar todos os documentos a serem transferidos no Sistema Único;

Solicitar o envio das caixas ao posto avançado da DIARQ;

Orientar a não acumular caixas a serem enviadas, encaminhar tão logo a caixa fique cheia;

Informar que os documentos devem ser enviados em caixas-arquivo tipo pequeno, conforme sistema ASI-WEB.
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 3. Arquivar documentos no arquivo

Descrição
Caso não haja arquivo criado na unidade no sistema Único, será necessário inclui-lo, conforme Manual do Sistema Único 
(vide link abaixo)
Incluir arquivo especificando no campo Localização: SETOR / NÚMERO DA CAIXA / ANO.

Link Wiki do MPF:

https://wiki.mpf.mp.br/index.php5/%C3%9Anico:Manual/Documento/Arquivo

 4. Transferir arquivo

Descrição
Movimentar o arquivo necessariamente com a Situação: "Fechado", conforme Manual do Sistema Único (vide link abaixo).
 Ao transferir o arquivo, destiná-lo para a DIARQ.
A impressão da guia não é necessária ao recebimento.

Link Wiki do MPF:

https://wiki.mpf.mp.br/index.php5/%C3%9Anico:Manual/Documento/Arquivo

 5. Confere documentação

Descrição
Verificar se as informações constantes no Único conferem com a documentação constante na caixa;
Havendo documentos não enviados ou enviados com erro, devolver para correção do erro. 

6. Realiza ajustes

Descrição
Ajustar os documentos com erro.

 7. Designa Vaga no Arquivo

Descrição
Após a conferência, receber documento no Único e designar vaga da caixa no arquivo da DIARQ.
Arquivar fisicamente na vaga correspondente.
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