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1 INTRODUÇÃO

O Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) é uma instituição de ensino
público na qual circula um volume considerável de documentos
referentes às atividades que necessitam de tratamento. Esses
documentos são utilizados para  tomada de decisões, como fonte de
consulta e informação, como prova de garantia e de direitos e para
preservar a história e a cultura da Instituição.

Este manual de procedimentos foi elaborado para sistematizar e
padronizar procedimentos administrativos relativos aos serviços de
Protocolo e de Arquivo e será uma fonte de informação para as
atividades desempenhadas na Reitoria e nos Campi com o objetivo de
alcançar segurança e eficácia da informação.

Destaca-se que, para a segurança da informação e para a localização
rápida e efetiva dos documentos que circulam no Ifes, devem ser
levados em consideração dois itens:

a) a qualidade das informações no ato do registro dos documentos e
processos;

b) a atualização das informações na tramitação destes.

O Manual, como ferramenta de trabalho, está estruturado em tópicos. O
Ifes recomenda que seja disponibilizado em local de fácil acesso para
que as unidades organizacionais (setores) possam realizar as suas
consultas de rotina para a efetiva utilização de todos os procedimentos
nele estabelecidos.
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2 CONCEITOS BÁSICOS

• Gestão documental
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos
visando a sua eliminação ou sua guarda permanente.

• Documento
É toda informação registrada independentemente do suporte que a
contém, suscetível de consulta, estudo, prova e pesquisa, pois
comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem
numa determinada época ou lugar.

• Documento público
São todos os documentos de qualquer suporte ou formato, produzidos
e/ou recebidos por um órgão governamental na condução de suas
atividades. São também documentos públicos aqueles produzidos e/ou
recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas
responsáveis pela execução de serviços públicos.

• Espécie documental
É a designação dos documentos segundo seu aspecto formal, por
exemplo ata, carta circular, contrato, memorando, ofício, portaria,
requerimento.

• Correspondência
É toda espécie de comunicação escrita que circula nos órgãos ou
entidades, à exceção dos processos. A correspondência classifica-se
em oficial e particular, interna e externa, recebida e expedida.

• Processo
É uma unidade documental em que se reúnem oficialmente
documentos de natureza diversa no decurso de uma ação
administrativa ou judiciária, formando um conjunto materialmente
indivisível, que requeiram análises, informações, despachos e decisões
de diversas unidades da instituição.

• Documento de arquivo
É o documento que, independentemente da natureza ou do suporte, é
produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, no exercício de suas atividades, constituindo elemento de
prova ou de informação. Forma um conjunto orgânico que reflete as



8

atividades a que se vinculam, expressando os atos de seus produtores
no exercício de suas funções. Assim, a razão de sua origem ou a
função pela qual é produzido é que determina a sua condição de
documento de arquivo e não a natureza do suporte ou formato.

• Função do arquivo
Conservar, preservar e disponibilizar as informações contidas no acervo
documental sob sua guarda. O acervo arquivístico é constituído por
documentos produzidos organicamente e em qualquer formato no
âmbito deste Instituto.

• Ciclo de vida dos documentos
São sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo,
da sua produção à guarda permanente ou eliminação e são divididos
em fases:

1ª fase (corrente) = os documentos estão servindo para os fins para os
quais foram criados. O uso é frequente, aguardando o prazo de
transferência para o arquivo intermediário. Localiza-se nas diversas
unidades organizacionais (setores), também chamado de arquivo
setorial;

2ª fase (intermediário) = os documentos aguardam eliminação ou
recolhimento para guarda permanente. A frequência de uso é baixa.

3ª fase (guarda permanente) = os documentos devem ser
definitivamente preservados. A frequência de uso é eventual.
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3 PROCEDIMENTOS DE PROTOCOLO

3.1 CORRESPONDÊNCIA

3.1.1 Correspondência oficial e particular

A correspondência oficial “é a espécie formal de comunicação mantida
entre as unidades organizacionais do Ifes ou entre estas e outras
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas”(BRASIL, 2002, p. 2).
Esta trata das atividades da Instituição.

A correspondência particular “é a espécie informal de comunicação
utilizada entre autoridades ou servidores e instituições ou pessoas
estranhas à Administração Pública Federal” (BRASIL, 2002, p. 2). Por
ser de interesse pessoal, a correspondência particular não deve ser
expedida pela unidade protocolizadora (BRASIL, 2002, p.6).

O remetente de uma correspondência oficial, independentemente da
modalidade do serviço postal (carta simples, carta registrada, carta com
aviso de recebimento-AR, serviço de encomenda expressa-Sedex,
serviço de encomenda econômica de mercadoria-PAC, serviço de
postagem internacional-EMS ou telegrama), será a unidade
organizacional que a estiver remetendo, portanto, correspondência
exclusivamente em nome de servidor expressa o caráter particular da
correspondência.

Caso haja recebimento de correspondência de caráter particular, esta
deve permanecer na unidade protocolizadora até que o destinatário
venha pessoalmente retirá-la.

3.1.2 Correspondência interna e externa

A correspondência interna “é a mantida entre as unidades
organizacionais da instituição e diversos campi do Ifes. A
correspondência externa é mantida entre estes e outras pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas” (BRASIL, 2002, p. 2).

3.1.3 Correspondência recebida e expedida

A correspondência recebida é aquela de origem interna ou externa
recebida pela unidade protocolizadora da instituição. A expedição é a
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remessa da correspondência interna ou externa no âmbito da
Administração Pública Federal “ (BRASIL, 2002, p. 2).

A correspondência oficial externa será acondicionada em envelope
oficial com o Brasão da República e expedida pela empresa de
Correios (ECT).

Para que a empresa de Correios localize a correspondência, em caso
de devolução, o envelope (modelo abaixo) deve conter, basicamente,
as seguintes informações:

a) unidade (setor), órgão, endereço completo do remetente;

b) nome, cargo/função, órgão ou setor/campus, se for o caso. do
destinatário;

c) conteúdo.

Ressalta-se que, como o documento oficial faz referência ao cargo do
destinatário e não à pessoa que o ocupa, quando um documento ou
correspondência oficial (interna ou externa) recebido for endereçado
para um destinatário que não ocupe mais o cargo, deverá ser recebido
e aberto pelo setor (unidade organizacional) de destino, para as
providências cabíveis (BRASIL, 2002, p. 7).

3.1.4 Sistema de gerenciamento de postagem (SIGEP)

O sistema de gerenciamento de postagem da empresa de Correios
(SIGEP) é um software fornecido aos clientes que possuem contratos

REMETENTE
Nome:
Cargo ou função:
Unidade:

DESTINATÁRIO
Pronome de tratamento:
Nome:
Cargo ou função:
Unidade:
Órgão:
Endereço:
CEP:

DECLARAÇÃO DO CONTEÚDO:
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de postagem para a prestação de serviços de correspondências
Simples, AR, SEDEX, PAC e EMS (CORREIOS, 2012).
O rastreamento de objetos pode ser feito por meio do site
http://www.correios.com.br, digitando-se o código de 13 dígitos do
objeto.

Para a expedição de correspondência pelo Sigep, é necessário que
seja identificada no envelope qual a modalidade do serviço postal
desejado. A omissão desta informação será interpretada como feita
opção pelo serviço de correspondência simples.

IMPORTANTE: O peso máximo das correspondências ou dos
malotes deve ser 30kg.

3.1.5 Devolução de correspondência

Caso o destinatário seja desconhecido, tenha mudado ou haja algum
equívoco na entrega, a correspondência será devolvida à empresa de
Correios com as devidas informações sobre o motivo da devolução, por
meio do carimbo "devolução de correspondência ", conforme modelo
abaixo (BRASIL, 2002).

3.1.6 Telegrama

É o serviço oferecido pela empresa de Correios, que permite
encaminhamento de mensagens urgentes em âmbito nacional ou
internacional, pela Internet, todos os dias da semana a qualquer hora
do dia ou da noite (CORREIOS, 2012).

O telegrama será expedido pela unidade protocolizadora e/ou unidade
organizacional cadastrada, por meio dos serviços dos Correios.

Ifes – Campus Vitória

Desconhecido

Equívoco na entrega

Mudou-se

Outros: ____________________

Devolvido à ECT em ______/______/_______ �

___________________________�
Servidor



12

3.1.7 Malote

É o serviço diário de coleta, transporte e entrega de correspondências
públicas internas, exclusivo da empresa de Correios (Correios, 2012). A
fim de que a correspondência seja localizada com maior eficácia, todo
envelope/pacote enviado por malote deve conter, pelo menos, as
seguintes informações, conforme modelo abaixo.

I. campus e unidade organizacional do remetente;

II. campus e unidade organizacional do destinatário;

III. declaração do conteúdo.

3.1.7.1 Recebimento de malote

Ao receber o malote, deve-se:

a) conferir se o destinatário do cartão de endereçamento está correto;

b) conferir se o lacre do malote está inviolado. Caso esteja rompido
ou na ausência do lacre, anotar no controle de recebimento da ECT o
fato e conferir imediatamente o conteúdo do malote;
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c) abrir o malote e virar o cartão de endereçamento;

d) conferir se a Guia de Remessa de Malote (GRM) – (APÊNDICE A)
possui duas vias;

e) conferir número do lacre e número do malote;

f) conferir a documentação listada na GRM com a contida no malote;

g) se faltar algum documento que esteja relacionado na GRM, fazer
uma observação nas duas vias;

h) caso algum documento seja omitido na GRM, acrescentar o item
nas duas vias desta;

i) após a conferência, atestar o recebimento através do nome legível
ou, no caso de rubrica, utilizar carimbo com identificação funcional em
todas as folhas de cada uma das vias;

j) arquivar a 1ª via e devolver a 2ª via para a unidade de origem do
malote.

3.1.7.2 Fechamento de malote

1º Passo:  Posicionar o malote com o lado do porta-cartão para cima;
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2º Passo:  Posicionar as argolas de fechamento de forma retilínea às
casas (aberturas) formando um ângulo reto e introduzindo as argolas
no reforço frontal do malote. Em seguida, abaixar o reforço traseiro
sobre o frontal encaixando as argolas entre as casas (aberturas);

3º Passo:  Introduzir a correia de fechamento externa (em couro) nas
argolas;
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4º Passo: Finalizando, colocar o lacre plástico específico através dos
ilhós da correia.

3.2 DOCUMENTO

3.2.1 Recebimento e distribuição de documento

De acordo com a Lei 9.784/1999, ao receber documento, a unidade
protocolizadora deve observar se o requerimento inicial do interessado,
salvo casos em que for admitida solicitação oral, esta formulado por
escrito e contém os seguintes dados:

a) unidade organizacional ou autoridade a quem se dirige;

b) identificação do interessado ou de quem o represente;

c) domicílio do requerente ou outro meio para recebimento de
comunicações;

d) formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus
fundamentos;

e) acompanhamento dos respectivos anexos, se for o caso;

f) comprovante de recebimento, e providenciar a respectiva
devolução;
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g) data e assinatura do próprio remetente, do seu representante legal
ou procurador, nesse caso deverá ser anexado o instrumento de
procuração original.

O interessado  deverá providenciar uma cópia do documento principal
para ser usada como recibo de entrega o qual será etiquetado e
assinado pelo servidor responsável por receber o documento. Caso não
possua cópia, receberá um comprovante com o número do registro.

A unidade protocolizadora não deve recusar imotivadamente o
recebimento de documentos, devendo orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas (BRASIL, 1999).

Nenhum documento deve permanecer por mais de 24h (vinte e quatro
horas)  na unidade protocolizadora, salvo aqueles recebidos às sextas-
feiras, véspera de feriados ou pontos facultativos (BRASIL, 2002, p.5).

A unidade protocolizadora procederá ao registro conforme item 3.2.1, e
fará a distribuição dos documentos registrados para as demais
unidades.

3.2.2 Registro do documento

É a reprodução dos dados do documento destinado a controlar a
movimentação deste e fornecer dados de suas características
fundamentais aos interessados. Para isto, deve-se:

a) colocar, na primeira folha do documento, etiqueta com o número de
registro de documento;

b) registrar o documento, em sistema próprio, identificando as
principais características, a fim de permitir sua recuperação;

c) apor o carimbo numerador de peças, registrando o número de
peça(s) e rubricando pelo servidor que estiver numerando o documento;

d) ler o documento, a fim de identificar o assunto, resumindo-o de
forma clara e objetiva;

e) encaminhar fisicamente o documento registrado para a unidade
específica correspondente da instituição.
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Segundo a lei 8.027/1990, os princípios éticos aplicáveis aos
documentos: devem ser observados, mantendo absoluta discrição com
relação às informações neles contidas.

Deve-se dispensar adequado tratamento físico aos documentos: cuidar
da higiene no seu manuseio, não umedecer os dedos com saliva, evitar
consumir qualquer tipo de bebida ou alimento próximo aos documentos,
fazer furos centralizados, fazer as dobras necessárias com simetria,
utilizar material adequado, como cola apropriada, não fazer uso de
grampos metálicos, clipes ou fita adesiva plástica, além de preservar
informações ao apor elementos como carimbos, etiquetas, etc.

IMPORTANTE: A autoridade competente, constatada a
necessidade de converter um documento registrado em  processo,
emitirá a ordem determinante de autuação.

3.3 PROCESSO

3.3.1 Autuação e/ou formação de processo

Autuação é o termo que caracteriza a abertura do processo, por meio
do ato de cadastrar e encapar o documento previamente registrado,
executado na unidade protocolizadora.

Caberá a cada unidade organizacional definir quais assuntos serão
objetos de autuação, como os exemplos do quadro a seguir:

O que deve ser autuado O que não deve ser autuado

Documento cujo conteúdo
esteja relacionado às ações
e operações que requeiram
análises, informações,
despachos, pareceres e
decisões de diversas
unidades organizacionais

Documento que não sofre tramitação,
como convite para festividade,
comunicação de posse, remessa para
publicação, pedido de cópia ou de
vista em processo, desarquivamento
de processo, recurso administrativo de
processo, termo aditivo de contrato, e
outros que, por sua natureza, não
devam constituir processo

O documento ou correspondência será submetido à autoridade
dirigente de cada unidade organizacional que decidirá pela autuação ou
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não. A autuação deve ser solicitada à unidade protocolizadora, estando
a formação do processo condicionada à ordem explícita da autoridade
dirigente da unidade organizacional.

De acordo com a Portaria Normativa nº 5/2002, a solicitação de
autuação deve ser feita por meio de despacho no próprio documento,
em folha de despacho, memorando ou formulário específico. Para
tanto, deve-se:

a) conferir se a solicitação de autuação está devidamente datada,
assinada e carimbada;

b) conferir se o documento recebeu, na primeira folha, etiqueta com o
número de registro de documento;

c) preencher a folha de rosto (APÊNDICE B) com os dados transcritos
do registro do documento

d) conferir se todas as peças estão numeradas e rubricadas, caso
negativo, dar continuidade à sequência numérica;

e) observar se o documento está devidamente higienizado;

f) prender a capa, junto com toda a documentação, com grampo
plástico, obedecendo, preferencialmente, a ordem cronológica.

g) identificar, na distribuição da capa, a unidade para a qual o
processo será encaminhado;

h) encaminhar fisicamente o processo para a unidade de destino.

IMPORTANTE: Todo documento que for registrado na uni dade
protocolizadora receberá um número de registro. No caso do
documento vir a se tornar processo, este número dev erá ser
mantido.

Caso a unidade organizacional defina assuntos que deverão ser
autuados sem necessidade de registro prévio, os documentos
referentes a esses assuntos deverão ser autuados e receber o número
de registro de documento.

O envelope em que a correspondência for encaminhada não será peça
do processo, devendo ser descartado, anotando-se as informações
necessárias referentes ao endereço do remetente ou inserindo uma
cópia com o carimbo “confere com o original ” como peça (BRASIL,
2002).
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A peça inicial do processo deverá ser um documento original e não
poderá ter rasura e/ou adulteração. Somente será permitido cópia de
documento na inicial quando for requerido pela autoridade competente,
desde que autenticada em conferência com o original pelo servidor que
fez o confrontamento entre cópia e original (BRASIL, 2002).

O documento eletrônico impresso é considerado como uma cópia do
documento recebido por meio eletrônico, portanto, para que venha a
ser primeira peça do processo deverá receber o carimbo “confere com
o original ” por quem recebeu o documento eletronicamente.
Folhas de fax e/ou papel termossensível não poderão se constituir em
peças de processo sendo substituídas por cópias autenticadas.

O processo é formado por capa (APÊNDICE C) e documento(s) que o
componham devidamente organizados.

Caso haja processos em duplicidade, estes devem ser encaminhados à
unidade protocolizadora para serem anexados, seguindo o
procedimento específico para esse tipo de juntada, conforme item
3.3.12.1.

Não são autuados processos com duplicidade de interessado e
assunto.

IMPORTANTE: Não existe cancelamento de processo.

3.3.2 Capa de processo

A capa de processo utilizada atualmente pelo Ifes é padronizada, tendo
as seguintes especificações:

• Material: Papel triplex similar ao papel supremo

• Gramatura: 250 g;

• Revestimento plástico interno;

• Medida aberta: 33,0 x 52,0 cm, com lombada de 4 cm - contendo
03 dobras, distantes 2 cm uma da outra;

• Medida fechada: 33,0 x 24,0 cm;
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• Corte de janela na parte frontal para visualização dos dados em
folha de rosto. Medida: 13 x 5,5 cm. Distante 6,8 cm da margem
superior e 5,5 da margem esquerda. Cantos arredondados;

• Dois furos centralizados na parte frontal e na dobra para fixação de
documentos por meio de grampo trilho plástico equidistantes da
margem esquerda 1,5 cm e distantes entre si 7,5 cm;

• Impressão capa: Brasão da República (centralizado no impresso,
com os dizeres "MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO" e “INSTITUTO
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO”, ficando a parte superior do
emblema a 2,0 cm da margem superior);

• Impressão 1/1 na cor preta

• Impressão contracapa (APÊNDICE D): centralizado na parte inferior
deve constar o seguinte quadro informativo sobre a rotina de tramitação
de processos:

‘Rotinas para a Tramitação de Processos’

- Todo processo deve ter o trâmite registrado na unidade
protocolizadora do campus em que se encontrar;

- O processo não deve tramitar sem que todas as peças
estejam carimbadas, rubricadas e numeradas;

- Em todo despacho, deve constar a unidade organizacional
(setor) de destino, a data, a assinatura e o carimbo com a
identificação do setor, do servidor ou dirigente;

- Na distribuição da capa deve ser registrada somente o
campus e o setor a que se destina, além da data de envio;

- Para o arquivamento do processo, é obrigatório constar no
despacho o termo “ARQUIVE-SE”, seguido de justificativa para
o arquivamento;

- Cada volume de processo deve conter no máximo, 200
peças, sendo necessário constar no final de cada volume o
“Termo de Encerramento” e o início do volume seguinte o
“Termo de Abertura”.
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A capa do processo não deve ser danificada propositalmente. Anotação
ou carimbo indevidos apostos na capa, fora do previsto neste manual,
caracterizam violação do patrimônio público.

3.3.3 Processo com capa dilacerada ou danificada

O processo com capa dilacerada ou danificada não deve circular.
Quando um processo apresentar a sua capa dilacerada/danificada,
dificultando o seu manuseio ou colocando em risco a integridade dos
documentos nele contidos, é indispensável a sua remessa à unidade
protocolizadora para reparo.

É proibida a transcrição de informações de uma capa danificada para
uma nova capa, mesmo que seja literal, portanto, deve-se:

• retirar a capa danificada;

• em seu lugar, colocar uma capa de processo nova;

• sobre a nova capa, fixar a capa danificada com cola plástica;

• registrar o fato na sequência natural de peças por meio de  um
“termo de ressalva ” no final do processo.

Quando não houver mais espaço para a distribuição na capa de um
processo, este deve ser encaminhado à unidade protocolizadora para
inclusão de nova capa. Para isso, deve-se:

• identificar a capa antiga como 1ª capa;

• apor uma capa nova no processo e identificá-la como 2ª capa;

• registrar o fato na sequência natural de peças por meio de um
“termo de ressalva ” no final do processo.

3.3.4 Folha de rosto

É a folha em que constam dados identificadores do processo,
possibilitando uma consulta rápida. As informações não devem ser
registradas por siglas ou abreviaturas e a sua formatação deve seguir o
padrão estabelecido pela Assessoria de Comunicação Social do Ifes. A
folha de rosto (APÊNDICE B) não é peça processual, portanto, não
deve receber o carimbo de numeração de peças. De acordo com a
Portaria Normativa nº 3/2003, deve conter os seguintes dados:
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• número de registro: número de controle das informações, atribuído
ao documento, gerado eletronicamente;

• campus: órgão da Instituição onde o documento foi registrado;

• procedência: identificação da instituição ou unidade organizacional
que originou o documento;

• interessado: pessoa física, jurídica ou unidade organizacional que
será objeto de análise do processo ou que será influenciado pelas
decisões proferidas nele;

• data de entrada: data de registro da autuação;

• assunto: descrição clara e concisa do conteúdo do documento;

• observação: informações sobre total de peças autuadas, número do
volume ou outras informações relevantes;

• nome e identificação funcional do servidor que fez o registro;

• horário de registro;

• setor/campus de autuação.

No caso de mais de um interessado, deve constar o nome de todos na
folha de rosto, independente da quantidade.

A folha de rosto deve ser assinada pelo servidor que procedeu a
autuação  junto do registro de seu nome

Importante: O interessado sempre será o beneficiado  ou
influenciado pelas decisões do processo. Caso uma u nidade
organizacional solicite ou conceda algum benefício em nome do
interessado, por exemplo, esse será registrada no c ampo
“procedência” e o beneficiado no campo “interessado ”.

3.3.5 Registro de processo

Os processos autuados recebem uma faixa numérica de codificação de
unidade protocolizadora, visando à integralidade do número atribuído
ao documento, conforme modelo a seguir:
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O cadastro de novas unidades protocolizadoras deve ser solicitado ao
Departamento de Logística e Serviços Gerais, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (DLSG/SLTI/MP).

De acordo com a Portaria Normativa nº 03/2003,

Os processos autuados originariamente nos órgãos que
não utilizam a sistemática de numeração única de
processos, como outros Poderes, Empresas, Governos
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e que estejam
em tramitação nos órgãos públicos federais, deverão ser
identificados por intermédio de mecanismos de controle
desenvolvidos para prestar informações à parte
interessada, tanto pelo número de origem quanto pelo
nome do órgão ou do interessado, não podendo, em
hipótese alguma, ser renumerados (BRASIL, 2003, p. 3).

Essa mesma normativa orienta que os processos autuados e os
documentos registrados previamente deverão tramitar com o número
de origem, até a decisão final e o seu arquivamento, não sendo
permitida a renumeração de processos e documentos no âmbito da
Administração Pública Federal.

Quando uma unidade protocolizadora receber um processo de outro
órgão, deverá proceder seu registro, porém, a sua tramitação deverá
ocorrer com o número de origem, rigorosamente, inalterado;



24

Esta portaria também orienta que não se pode adotar procedimentos
diversos, como colocar arbitrariamente qualquer algarismo para indicar
o dígito verificador ou suprimir dígitos de verificação que tenham sido
lançados por outro órgão.

3.3.6 Numeração de peça

As peças do processo são numeradas, inicialmente, na unidade
protocolizadora onde o documento foi registrado, e as demais unidades
organizacionais deverão atribuir numeração sequencial à medida que
adicionarem documentos à tramitação. A capa do processo não é
numerada.

A numeração é feita por peça, não por página, em ordem crescente,
iniciando pelo número 01, desconsideradas a capa e folha de rosto.
Devem ser carimbadas, numeradas e rubricadas no canto superior
direito da peça, conforme o modelo a seguir:

As unidades organizacionais não podem dar andamento ao processo
sem que todas as peças deste estejam carimbadas, numeradas e
rubricadas por um servidor, sem que sejam retirados grampos e clipes
e sem que seja aposto o carimbo “em branco ”, conforme procedimento
descrito no item 3.3.10. Caso seja constatada alguma das
irregularidades mencionadas, o processo deverá ser devolvido por meio
de despacho, comunicado o motivo da devolução e devem ser feitas as
correções necessárias.

O verso da peça não será numerado e sua identificação, quando for
necessário, terá como referência a palavra “verso ”. Exemplo: peça 03
verso.

É proibida a numeração repetida de folhas ou com diferenciação por
letras ou por qualquer outro artifício. Exemplo.: 01-A, 01-B, 01-C ou
03.1, 03.2, 03.3.
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Quando, por erro ou omissão, verificar-se a necessidade de correção
da numeração de qualquer peça, inutilizar a numeração anterior,
apondo-se um “X”  sobre ela, conforme exemplo abaixo. Renumerar as
peças seguintes, sem rasuras, acrescentando no final do processo um
“termo de Ressalva ” (ANEXO A) informando/justificando a alteração
da numeração (BRASIL, 2002).

Caso, na autuação, uma folha, equivocadamente, não tenha sido
numerada, seguir o procedimento descrito acima para alterar e corrigir
a sequência.

Ao receber um processo, a unidade organizacional deve conferir a
sequência numérica da paginação. Se houver falta de folha ou
irregularidade, o processo deve ser devolvido para correção.

O processo pode ser recebido com falta de folha, ou paginação
irregular, mediante o registro do ocorrido, por meio de um “termo de
ressalva ”, para não retardar a sua tramitação e ser devolvido à unidade
que cometeu a irregularidade, após ter seu assunto resolvido.
Caso um processo tenha sido recebido com falta de folha ou paginação
irregular, para não retardar a sua tramitação , pode ser  inserido um
“termo de ressalva ”, registrando o ocorrido, e, posteriormente, ser
devolvido à unidade que cometeu a irregularidade.

3.3.7 Conferência com o original

O carimbo "confere com o original " será utilizado para autenticar a
reprodução do documento ou peça de processo, cujo original é
imprescindível à administração, por determinação das unidades
organizacionais, conforme modelo a seguir:
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Na autenticação deve constar as seguintes informações:

a) data da autenticação;

b) assinatura e identificação funcional do servidor.

O processo deve ser formado, preferencialmente, por documento
original, no entanto, pode ser utilizada cópia.

Para aferição da conferência com o original deve ser apresentado o
documento original e o carimbo deve ser aposto, preferencialmente, na
frente do documento, sem prejuízo da informação registrada.

IMPORTANTE: Todo documento recebido por via eletrônic a deve
receber o carimbo de confere com o original atestad o por quem
recebeu a correspondência eletrônica.

3.3.8 Inclusão de peça no processo

3.3.8.1 Peça de tamanho reduzido

Para o caso em que a peça do processo estiver em tamanho
reduzido (menor do que A4) e no suporte papel (exemplo: guia de
depósito bancário, DARF, GRU), somente as pontas superiores do
documento deverão ser coladas em folha de papel branco de
tamanho A4, observando para não prejudicar informações
constantes do verso), apondo-se o carimbo da numeração de peças
de tal forma que o canto superior direito do documento seja atingido
pelo referido carimbo e a numeração da peça se dará nesse local,
conforme modelo a seguir.
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3.3.8.2 Peça de tamanho aumentado

No caso em que a peça seja maior do que do que A4 , no suporte
papel, o documento deve ser dobrado de forma que, em sua
apresentação final, fique no formato A4 e receberá uma única
numeração de peça, conforme procedimento do item 3.3.6.

3.3.8.3 Peça volumosa

No caso de documento que não possa ser inserido no interior do
processo por ser muito volumoso, independentemente do suporte
(exemplo: documento encadernado ou em brochura), colocá-lo em
envelope que será preso ao processo por barbante e/ou cinta elástica.
O anexo deve acompanhar toda a tramitação do processo.

Todas as folhas desse anexo também serão numeradas iniciando-se
pela folha 01.

Para garantir a integridade do anexo e segurança do documento, deve-
se identificar o conteúdo no envelope, na frente,  apondo os seguintes
dados, conforme modelo:

a) o termo “anexo ”;

b) o número de registro do documento ao qual faz parte;

c) o título e/ou descrição do conteúdo;

d) o total de folhas contidas no anexo, se for o caso.
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Junto ao documento, no lugar onde deveria estar o anexo volumoso,
deve ser colocado um despacho ou termo de ressalva informando sua
existência. Este despacho deve receber a sequência numérica de peça
e conter todas as informações de identificação registradas no envelope
anexo.

IMPORTANTE: O anexo é uma peça do processo que pode c onter
várias folhas.

3.3.8.4 Peça não perfurável

Para inclusão de documento com menor volume e que não possa ser
perfurado por ter suporte diferente do papel comum (exemplo: cd,
fotografia) deve ser colocado em envelope no interior do processo.  O
envelope deve receber a numeração sequencial.

Da mesma forma que no caso de documento volumoso não perfurável,
para garantir a integridade do anexo e segurança do documento, deve
ser colocado num envelope com as seguintes identificações de
conteúdo:

a) o termo “anexo ”;

b) o número de registro do documento ao qual faz parte;

c) o título e/ou descrição do conteúdo;

d) o total de folhas contidas no anexo (se for o caso).

3.3.9 Despacho

Qualquer informação inerente ao documento deve ser feita por meio de
despacho, no próprio documento (Figura 1), utilizando somente a frente
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da folha, no mesmo sentido do texto, ou, caso não seja possível, em
folha de despacho a ser incluída no final, não sendo permitida a
inclusão de novas folhas até o seu total aproveitamento.

Caso o espaço da folha não seja suficiente para registrar o despacho,
deve-se inutilizar esse espaço em branco com um traço e apor o termo
“em branco ” carimbado ou manuscrito (Figura 2).

Um despacho pode ser feito de punho, de forma legível, porém deve
ser alinhado na horizontal, no mesmo sentido do texto (Figura 1) sem
inclinação na redação (Figura 3) e nele deverá constar destino, data,
assinatura e carimbo que identifique o setor remetente e o assinante.

Fig. 1                               Fig. 2                               Fig. 3

3.3.10 Espaço em branco

Ao autuar um processo, ou durante a inserção de documentos, apor o
carimbo "em branco ", conforme modelo a seguir, em páginas e
espaços que não contenham informações, segundo o item 3.3.9.

3.3.11 Tramitação

É toda movimentação do processo, ocorrida no âmbito da instituição ou
fora desta. Nenhum processo deverá ser tramitado sem o devido
registro na unidade protocolizadora para um controle da movimentação
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visando à imediata localização física e a pronta prestação de
informações à parte interessada (BRASIL, 2003).

A cada tramitação deve ser anotada a distribuição na capa do processo
com informação sobre o campus e o setor de destino, junto com a data
de envio do processo, de forma legível . Esse registro é padronizado
no seguinte formato: Campus/Unidade Organizacional. Exemplo:
Campus Cachoeiro/CDP, Reitoria/Prodi, Campus Itapina/DDE.

Como uma das atividades da unidade protocolizadora é o controle da
tramitação, não é necessário registrar na distribuição o envio do
processo para a unidade protocolizadora (BRASIL, 2003).
Se a unidade recebedora constatar alguma falha de procedimento de
autuação (inclusão de documentos que não se apliquem ao processo
ou anexo indevido, por exemplo), o processo deverá ser encaminhado
para diligência à unidade protocolizadora, via despacho, a fim de
corrigir ou sanar as falhas apontadas.

No caso de serem constatadas falhas ou incorreções na tramitação, o
processo deve ser devolvido à unidade remetente para que sejam
efetuadas as correções necessárias. Não se deve reter e/ou fazer
tramitação de processo com falha/erro detectado, a fim de não causar
prejuízo à tomada de decisão. Este procedimento deve tramitar em
caráter de urgência, sempre abaixo dos prazos estipulados para uma
tramitação comum.

Não se deve retirar, danificar, grampear, colar papéis inapropriados no
processo, em qualquer momento de sua tramitação, bem como em
suas capas.

A retirada de folha ou peça do processo só deve ser realizada pela
unidade protocolizadora, que irá proceder conforme determinado por
este manual no item 3.3.13.

A cópia de processo administrativo não tem valor legal e não pode
tramitar como se fosse o original. Quando houver necessidade de se
reproduzir algum processo, por solicitação, deve-se usar o carimbo que
o identifique como “cópia ”.

IMPORTANTE: Não se tramita processo dentro de envelop e, com
exceção de correspondência expedida ou no caso de d ocumento
com classificação de informação com restrição de ac esso (nesse
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caso, deve ser tratado somente pela pessoa credenci ada na
instituição).

Nos casos de tramitação externa de processos, deve-se identificar no
envelope o número do processo para ser feito o controle de
movimentação pela unidade protocolizadora.

Quando uma unidade protocolizadora receber um processo de outro
órgão, deverá apenas registá-lo. Sua tramitação deverá ocorrer com o
número de origem do processo, rigorosamente inalterado, não sendo
permitida a renumeração de processos e documentos no âmbito da
Administração Pública Federal (BRASIL, 2003).

Segundo o Manual de Gestão de Documentos do Ministério da
Educação (2012), deve ter prioridade na tramitação, o processo no qual
figura como parte ou interessado: a pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, portadora de deficiência física ou mental,
portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início
do processo.

3.3.12 Juntada

É a união de dois ou mais processos que tenham entre si alguma
relação ou dependência. A juntada de processos pode se dar por
anexação ou apensação.

Estes procedimentos devem ser executados pela unidade
protocolizadora, mediante determinação por despacho, da autoridade
competente.

3.3.12.1 Juntada por anexação

É a união definitiva de um processo a outro, em que ambos passam a
constituir um só documento, obedecendo, sequencialmente, à
numeração do processo principal.(o mais antigo).
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O procedimento deve ser registrado em sistema próprio e na capa do
processo principal (obrigatoriamente o mais antigo) informando qual o
processo anexado.

No momento da anexação deverá ser lavrado o “termo de juntada por
anexação ” (ANEXO B) manuscrito na peça onde consta a ordem para
o procedimento ou, caso seja impresso, colocado no final do processo
principal.

• Passos para a anexação de processos

Passo 1:  sobrepor na sequência: capa do processo A, folha de rosto do
processo A, capa do processo B, folha de rosto do processo B;

Passo 2:  inserir na sequência: conteúdo do processo A, solicitação de
anexação, Termo de Anexação, conteúdo do processo B;

Passo 3: renumerar as folhas do processo B.

IMPORTANTE: Não existe desanexação de processo.
3.3.12.2 Juntada por apensação
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É a união provisória de dois ou mais processos para fins de estudo,
informações e decisões visando à uniformidade de tratamento em
matérias semelhantes, tendo ou não o mesmo interessado.

Os processos apensados continuarão a ser independentes, a ter
despachos e decisões distintas. A numeração original de cada um deve
ser mantida e o pedido de juntada deve ser feito no processo que ficará
em primeiro lugar (considerado processo principal).

No momento da apensação, deverá ser lavrado o “termo de juntada
por apensação ” (ANEXO C), manuscrito na folha onde consta a ordem
para o procedimento ou, caso seja impresso, colocado na última folha
do processo em análise (principal). No processo em apenso poderá ser
colocado um “termo de ressalva”  (ANEXO D).

O procedimento deve ser registrado em formulário específico e, a lápis,
na capa do processo em análise (principal), informado qual o processo
apensado a ele.

• Passos para a apensação de processos

Passo 1:  inserir o Termo de Juntada como última peça do processo A;

Passo 2:  prender o processo B ao A, amarrando os dois por barbante.
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IMPORTANTE: A distribuição nas capas deve ser registr ada em
todos os processos que estejam apensados.

3.3.12.3 Desapensação

É a separação física de processos apensados, quando a finalidade da
apensação foi atingida. A desapensação deve ocorrer antes do
arquivamento.

Os processos a serem desapensados devem ser encaminhados à
unidade protocolizadora, onde deve ser lavrado o “termo de
desapensação ” (ANEXO E), manuscrito na folha onde consta a ordem
para o procedimento ou, caso seja impresso, colocado na última folha
do processo. Os processos desapensados devem ser separados.

• Passos para a desapensação de processos

Passo 1:  separar os processos;

Passo 2:  inserir o termo no processo A;
Passo 3:  apagar a anotação da capa do processo A;

Passo 4: incluir despacho de encaminhamento em cada processo.

3.3.13 Retirada de peça de processo

A retirada de peça será feita exclusivamente pela unidade
protocolizadora, mediante determinação da autoridade competente por
despacho e com a devida justificativa. A retirada de peça do processo
se dará por desentranhamento ou por desmembramento.
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3.3.13.1 Desentranhamento

É a retirada de documento ou qualquer peça de um processo, que
poderá ocorrer quando houver interesse da administração ou a pedido
do interessado e executado pelas unidades protocolizadoras. O
desentranhamento ser nas seguintes situações:

É a retirada de documento ou qualquer peça de um processo, que
poderá ocorrer quando houver interesse da administração ou a pedido
do interessado.

O desentranhamento deve ser executado apenas pelas unidades
protocolizadoras, nas seguintes situações:

1. necessidade de utilização do original de um documento junto a
terceiros (pessoas físicas, empresas, órgãos públicos);

2. conveniência de se utilizar o original de algum documento em outro
processo já existente;

3. eliminação de folha ou cópia de documento juntado em duplicidade;

4. retirada de documento juntado ao processo indevidamente.

Importante: É vedada a retirada da folha inicial de processo.

Será mantida no processo a cópia simples no lugar do documento
retirado. Esta cópia não será numerada novamente e o processo
desentranhado conservará sua numeração original.

Deve-se lavrar o “termo de desentranhamento ” (ANEXO F)
manuscrito na folha onde consta a ordem para o procedimento ou, caso
seja impresso, colocado no final do processo.

O processo cujo procedimento de desentranhamento foi realizado deve
ser devolvido à unidade organizacional solicitante do procedimento.

3.3.13.2 Desmembramento

É a separação de parte da documentação de um processo para formar
um novo  processo .
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Deve-se lavrar o “termo de desmembramento ” (ANEXO G),
manuscrito na folha onde consta a ordem para o procedimento ou, caso
seja impresso, colocado no final do processo desmembrado.

Será mantida no processo a cópia simples do documento
desmembrado. A cópia não será renumerada uma vez que já terá a sua
numeração copiada e o processo de cuja peça foi retirada conservará
sua numeração original.

A peça que foi desmembrada deve ser renumerada no momento da
autuação do novo processo. A numeração da folha inserida no novo
processo deve ser inutilizada, apondo-se um “X ” sobre o carimbo a
inutilizar (conforme instrução para renumeração de peça contidas neste
manual, item 3.3.6) acrescentando na última folha do novo processo,
um “termo de ressalva “ justificando a renumeração (ANEXO H).

O processo submetido ao desmembramento deve ser devolvido à unidade
organizacional solicitante do procedimento e o novo processo encaminhado
ao setor da unidade organizacional ou autoridade a quem se dirige.

3.3.14 Formação de volume

O volume do processo não deverá ter mais de 200 peças . Sempre que
a unidade organizacional constatar que o limite de 199 peças foi
atingido, deve solicitar à sua unidade protocolizadora, por meio de
despacho, a abertura de um novo volume. O volume anterior será
encerrado com as peças que contiver.

Ao se encerrar um volume, deverá ser incluído o “termo de
encerramento de volume ” (ANEXO I), manuscrito na folha onde
consta a ordem para o procedimento ou, caso seja impresso, colocado
no final do processo devidamente numerado, sendo esta a folha 200.

No novo volume, logo após a folha de rosto, deverá ser incluído o
“termo de abertura de volume ” (ANEXO J), manuscrito, no espaço em
branco da primeira folha desse volume ou, caso impresso, constituirá
primeira folha. Deve ser numerada obedecendo à sequência numérica
do volume anterior.

Se ocorrer a inclusão de algum documento que faça o processo exceder
200 peças, esse documento deverá ser incluído no próximo volume.
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Importante: É permitido dividir o documento a ser in serido, desde
que a divisão não comprometa o entendimento do cont eúdo do
mesmo.

Exemplo: Num determinado processo com 194 peças em que se deseja
incluir um contrato com 20 folhas, não se deve dividir o documento
colocando 05 folhas no 1º volume e 15 folhas no 2º volume. O
procedimento correto é que o 1º volume contenha as 194 peças iniciais
e colocar o referido contrato de 20 folhas em um novo volume. No caso
dos termos de Abertura e Encerramento de Volume serem feitos em
folha impressa, o “Termo de Encerramento” seria a folha nº 195 e o
“Termo de Abertura” do 2º volume, a folha de nº 196, sendo o contrato
as peças número 197 a 217.

Cada novo volume deverá ter sua folha de rosto identificada com todos
os dados da folha de rosto do 1º volume e receber no campo
“Observação” a inscrição sobre qual volume ser refere (por exemplo, 2º
VOLUME, 3º VOLUME etc).

As anotações da distribuição deverão ser feitas somente na capa do 1º
volume até que não haja mais campo para seu preenchimento e só
então deverão ser estendidas para os demais volumes, por ordem
cronológica, se for o caso.

Importante: O processo deve tramitar obrigatoriamen te com todos
os seus volumes juntos, portanto, jamais deve ser r ecebido parte
de um processo que possua vários volumes.

3.3.15 Reconstituição de processo

O processo original que for extraviado ou destruído, no âmbito da
Instituição, será reconstituído.

A reconstituição de processo:

a) tem caráter excepcional;

b) não exclui procedimento administrativo destinado a apurar a
responsabilidade do servidor detentor do processo no momento do
extravio ou destruição;
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Caberá à autoridade competente a apuração dos fatos por meio de
sindicância ou processo administrativo. Um servidor será designado
formalmente para proceder à reconstituição do processo. Para tanto, deve:

a) resgatar as informações e as cópias dos documentos que formavam
o processo extraviado ou destruído, solicitando, quando necessário,
que as unidades organizacionais por onde o processo tramitou
disponibilizem cópias dos documentos de que dispuserem;

b) encaminhar à unidade protocolizadora para autuação os
documentos que formarão o processo e atribuir ao conjunto um novo
número de registro;

c) lavrar o “termo de reconstituição de processo ” (APÊNDICE E),
como folha inicial;

d) registrar no sistema a ocorrência citando o número do processo
extraviado e do atual;

e) encaminhar o processo à autoridade administrativa que determinou
a reconstituição, para que ele siga seu trâmite normal.

No caso de extravio ou destruição de volume  de um processo, deverão
ser seguidos os mesmos procedimentos descritos anteriormente,
manter numeração de processo e lavrar-se “termo de reconstituição
de volume”  (APÊNDICE F).

Se, no decorrer da reconstituição, for encontrado o processo/volume
original, este deverá prosseguir seu andamento, e ser anexado a ele o
processo/volume reconstituído.

3.3.16 Documento urgente

O carimbo “urgente ” será  usado em documentos cuja tramitação
requeira maior celeridade que a rotineira.

Este carimbo será usado por servidor da unidade organizacional
competente para determinar o documento como tal. Esse carimbo será
aposto na capa do processo, na tramitação, ou sobre o documento.
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3.3.17 Documento sigiloso

É o documento que contém dados ou informações sigilosos, ou seja, “a
informação submetida à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”
(BRASIL, 2012).

Como a divulgação indiscriminada dessas informações pode colocar
em risco a segurança da sociedade ou do Estado, apesar de serem
públicas, o acesso a elas deve ser restringido por um determinado
período.

O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como
sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de
conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas (BRASIL, 2012).

Segundo o decreto 7.724/2012, só pode ser classificada a informação que:

a) coloca em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade
do território nacional;

b) prejudica ou coloca em risco a condução de negociações ou as
relações internacionais do País;

c) prejudica ou coloca em risco informações fornecidas em caráter
sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

d) coloca em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

e) oferece elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou
monetária do País;

f) prejudica ou causa risco a planos ou operações estratégicos das
Forças Armadas;

g) prejudica ou causa risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou
áreas de interesse estratégico nacional;

h) põe em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares;

i) compromete atividades de inteligência, de investigação ou de
fiscalização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão
de infrações.
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A Lei de 12.527/2011 prevê que, conforme seu teor e o risco que sua
divulgação proporcionaria, a informação poderá ser classificada no grau
ultrassecreto, secreto ou reservado.

Como o preceito geral dessa lei é que o acesso às informações públicas
é a regra, classificar uma informação como sigilosa para restringir o seu
acesso é um procedimento que exige cuidado e credenciamento prévio
por órgãos superiores, sendo a classificação da informação de
competência:

a) no grau ultrassecreto, das seguintes autoridades: Presidente da
República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado,
autoridades com as mesmas prerrogativas, Comandantes da
Marinha/Exército/Aeronáutica, Chefes de Missões Diplomáticas e
Consulares permanentes no exterior. Prazo de restrição de acesso de 25
anos;

b) no grau secreto, além das autoridades referidas no item anterior,
titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista. Prazo de restrição de acesso de 15 anos;

c) no grau reservado, das autoridades referidas nos itens anteriores e
das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível DAS 101.5 ou
superior, e seus equivalentes. Prazo de restrição de acesso de 05 anos.

O dirigente máximo do órgão poderá delegar a competência para
classificação no grau reservado a agente público que exerça função de
direção, comando ou chefia, sendo vedada a subdelegação dessa
competência.

O Instituto poderá constituir Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos Sigilosos (CPADS). Segundo o decreto 7724/2012 as
atribuições são as seguintes:

a) opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para
fins de classificação em qualquer grau de sigilo;

b) assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade
hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou
reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;
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c) propor o destino final das informações desclassificadas, indicando
os documentos para guarda permanente, observado o disposto na lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991; e

d) subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas
e documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado
na Internet.

As informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das
pessoas devem ter seu acesso restrito por 100 anos, independentemente
de classificação, e só podem ser acessadas:

• pelo próprio interessado;

• por pessoas  autorizadas pelo interessado;

• por agente público legalmente autorizado;

• para prevenção e diagnóstico médico se a pessoa estiver incapaz, e
exclusivamente para essa finalidade;

• para a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público, vedada a identificação da pessoa;

• para o cumprimento de ordem judicial;

• para defesa de direitos humanos;

• para proteção do interesse público preponderante.

Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os
direitos assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou
ascendentes, conforme o disposto na lei.

3.3.18 Convocação para diligência

Os processos que apresentarem inconsistências ou falhas deverão ser
objeto de diligência.

Quando o processo requerer diligência de órgãos ou entidades da
Administração Pública Federal, este deverá ser enviado via correspondência
registrada para que sejam sanadas as inconsistências ou falhas.

De acordo com a Lei 9.784/1999, quando o processo requerer
diligência de pessoa física ou jurídica estranha à Administração Pública
Federal, a diligência deve ser convocada por meio de correspondência
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registrada, expedida pela unidade protocolizadora, mediante
determinação da autoridade competente, para ciência de decisão ou
para que sejam cumpridas as exigências. A cópia da convocação
expedida deverá ser anexada ao processo e conter:

1. Identificação do convocado e nome do órgão ou entidade
administrativa;

2. finalidade da convocação;

3. data, hora e local em que deve comparecer;

4. se o convocado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se
representar;

5. informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;

6. indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

A convocação observará a antecedência, mínima, de três dias úteis
quanto à data de comparecimento e pode ser efetuada por ciência no
processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou
por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

3.3.19 Solicitação de vistas e/ou cópias de document o/processo
ativo

O interessado ou seu representante legal tem direito a ter acesso aos
documentos produzidos Administração Pública referente a um assunto
de seu interesse nos termos previstos pela Lei nº 12.527/2011, para
isto, poderá solicitar vistas e/ou cópias de documentos ou processos.

O interessado deve fazer uma solicitação por escrito, pedindo vistas ao
documento/processo e encaminhá-lo à autoridade do setor. As vistas
ao processo ativo dar-se-ão na unidade detentora do documento,
cabendo à autoridade permitir, por escrito, e convocar o requerente
para as vistas.

São competentes para autorizar vistas/cópias de documento ativo a
autoridade responsável da unidade organizacional em que se encontra
o documento ou, na ausência deste, autoridade de nível hierárquico
igual ou superior.
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Não se procedem vistas ao processo fora da unidade organizacional,
salvo em casos previstos por lei.

Caso o interessado queira cópias do documento ativo, poderá ser
cobrado o valor necessário ao ressarcimento do custo do serviço e do
material utilizado (BRASIL, 2011). Se for isento de pagamento,
conforme legislação, deve apresentar o comprovante de isenção junto
com o formulário de solicitação de cópia.

A solicitação de cópia será feita em formulário (ANEXO K) e entregue
na unidade protocolizadora, seguindo os procedimentos estabelecidos
pela Portaria nº 740/2012, do Ifes.

A unidade protocolizadora deverá obedecer aos seguintes
procedimentos:

• localizar o documento e encaminhar a solicitação para a autoridade
competente para que seja determinado o deferimento ou não da
solicitação no período de 05 dias;

• caso seja deferido, deve-se conferir o total de peças (incluindo-se capa
e folha de rosto de processo) e emitir a Guia de Recolhimento da União
(GRU) com o valor das cópias para pagamento no Banco do Brasil;

• notificar o interessado sobre a decisão da solicitação de cópia;

Após ser apresentado comprovante de pagamento, a unidade
protocolizadora terá 20 dias, no máximo, ou conforme estipulado por
portaria, para providenciar as cópias (em todas as peças deve constar o
confere com o original).

A unidade protocolizadora deve anexar tanto o original da
GRU/comprovante de isenção, quanto o comprovante de recebimento
das cópias assinado pelo solicitante ao documento/processo que farão
parte deste e, se for o caso, constituir peça do processo.

Em se tratando de solicitações feitas pela Administração, o setor de
protocolo deverá localizar o processo no menor tempo possível, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Segundo a lei 12.527/2011, não serão atendidos pedidos de acesso à
informação genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; que exijam
trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados
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e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não
seja de competência do órgão ou entidade.

3.3.20 Encerramento de processo

Segundo a Portaria Normativa nº 5, o encerramento do processo dar-
se-á:

a) por indeferimento do pleito;

b) pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos
arbitrados ou dela decorrentes;

c) pela expressa desistência do interessado;

d) quando seu desenvolvimento for interrompido pelo período
superior a um ano, por omissão da parte interessada.

4 PROCEDIMENTOS DE ARQUIVO

4.1 CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

É a análise e identificação do conteúdo dos documentos, seleção da
categoria de assunto sob a qual a informação será recuperada,
atribuindo-se um código de classificação.

O Código de Classificação de Documentos é o esquema elaborado a
partir de estudo das estruturas e funções da Instituição e análise dos
documentos de arquivo por ela produzido, pelos quais são distribuídos
em classes, de acordo com métodos de arquivamento específico
(CONARQ, 2001, p. 183).

Para classificar um documento deve-se:

1. ler o documento, identificando o assunto principal e o(s)
secundário(s) de acordo com seu conteúdo;

2. localizar o assunto no Código de Classificação de Documentos;

3. anotar o código na primeira folha do documento ou capa do
processo/dossiê.

Importante: Independente da quantidade, cada anexo de um
processo deverá receber a anotação do código corres pondente.



45

4.2 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO EM SUPORTE FÍSICO

4.2.1 Organização de documentos na fase corrente

A padronização dos métodos na organização e identificação dos
documentos agiliza sua localização e diminui a dificuldade de acessar e
recuperar suas informações após seu arquivamento.

Segundo Paes (2004, p. 62), ao organizar os documentos nas unidades
setoriais/corrente, quer seja em pasta AZ, fichário, envelopes ou
quaisquer unidades de acondicionamento adotada, estes devem ser
identificados com os códigos correspondentes da classificação e
ordenados, adotando-se métodos específicos à natureza dos mesmos,
que são:

• alfabético;

• geográfico;

• numérico;

• ideográfico; ou

• padronizados.

O método adotado para a ordenação será definido de acordo com os
critérios de busca, pois sua finalidade é a de facilitar o acesso ao
documento.

Para a abertura de novas unidades de acondicionamento, deve-se
observar os critérios de temporalidade (prazos de guarda em arquivos
correntes) das unidades de anos anteriores a fim de evitar acúmulos
desnecessários de pastas ou fichários por exemplo.

Para organização dos arquivos setoriais serão adotados identificadores
para as unidades de acondicionamento de documentos, que devem conter
as seguintes informações, conforme modelo abaixo (APENDICE G)
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(1) “Logotipo da Instituição/Campus”;

(2) “Número do código de classificação”;

(3) “Nome da classe conforme Tabela de Temporalidade”;

(4) “Assunto da Tabela de Classificação definido pelo setor”;

(5) “Ano de produção do documento”;

(6) “Quantidade parcial e total de unidades acondicionadoras sob a
mesma tipologia”.

• Etapas para o arquivamento de documentos

O arquivamento representa a guarda do documento/processo que tenha a
cessação de sua tramitação, respaldada pelo recebimento da decisão final
para o qual foi formado. Porém, para administrar os documentos que serão
arquivados, é necessário organizá-los previamente.

Serviços de Entrega_
Expressa - Nacional

CORRESPONDÊNCIAS

SIMPLES

2014

071.11

Pasta 01/02
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1º Etapa:  Inspeção

Proceder à leitura do último despacho verificando se, de fato, o
documento/processo destina-se ao arquivamento ou se deve obedecer
a uma rotina de trâmite pré-estabelecida. Para tanto, os documentos
devem estar devidamente higienizados e da seguinte forma:

a) sem clipes, alfinetes ou grampos de metal, que devem ser
substituídos por grampos plásticos;

b) com uma perfuração uniforme e adequada;

c) com as folhas dobradas adequadamente se excederem o tamanho A4;

d) com folhas de fax e/ou papel termossensível, substituídas por
cópias autenticadas;

e) sem papéis colados com fita plástica adesiva. A fita plástica
adesiva deve ser substituída por cola plástica, e a colagem deve ser
feita com tiras de papel branco, no verso do documento, para não
prejudicar a leitura;

f) com volumes de processo contendo, no máximo, 200 peças, abrir
novos volumes se possível, conforme orientado no item 3.3.14;

g) no caso de processos, com todas as peças numeradas e
rubricadas.

IMPORTANTE: Não se deve permitir que pessoas alheias ao
desenvolvimento das atividades procedam ao arquivam ento,
salvo, sob supervisão, durante treinamento.

2º Etapa:  Análise

Determinar sob qual código deve ser arquivado o documento. Caso o
documento/processo não tenha sido previamente classificado pela
unidade protocolizadora, a classificação ocorrerá nesta etapa.

Para classificar o documento, deve-se ler e identificar o assunto
principal. Em seguida, deve-se localizar, no plano de classificação, o
código referente ao assunto principal e anotá-lo a lápis (lápis de grafite
com ponta macia) na parte superior direita da capa do documento.
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3º Etapa:  Ordenação

É a etapa de organização interna das caixas. Nesta etapa deve-se
reunir os documentos classificados sob um mesmo assunto (código de
classificação), observando os métodos de arquivamento já descritos
para a ordenação devida.

4º Etapa:  Arquivamento

Agrupar os documentos pelo mesmo código de classificação, mantendo
a ordenação adotada ou, no caso dos processos, em ordem
cronológica de autuação.

Inserir o documento/processo/dossiê em caixa de arquivo de papelão,
montada pelo verso, devidamente identificada por meio do modelo padrão
de espelho (APÊNDICE H), que deve ser preenchido da seguinte forma:
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(1) “Nº da caixa ”: número pertencente à caixa, seguindo numeração
sequencial ordinal;
(2) “Setor ”: setor responsável pela determinação de arquivamento
do(s) documento(s), onde foi proferida a decisão final;

(3) “Código de classificação ”: código(s) de classificação
identificado(s) nos documentos/processos de acordo com a tabela de
temporalidade;

(4) “Assunto ”: assunto(s) encontrado(s) nos documentos/processos,
considerando sua classificação correspondente na tabela de
temporalidade;

(5) “Prazo de guarda corrente ”: Prazo, definido na tabela de
temporalidade em que os documentos deverão ser mantidos no arquivo
corrente.

(6) “Prazo de guarda intermediário ”: Prazo, definido na tabela de
temporalidade, em que os documentos deverão ser mantidos no
arquivo intermediário ao fim do qual a destinação será efetivada.

(7) “Destinação ”: destino final dado aos documentos (guarda
permanente ou eliminação) com base na avaliação e determinado na
tabela de temporalidade.

(8) “Data limite ”: ano da produção do documento/processo. Caso
haja mais de um ano, colocar o intervalo de tempo de modo que fiquem
identificadas o ano do documento/processo mais antigo e o do mais
recente (ex: 2000-2005).

Deve-se ter o cuidado para não acondicionar documentos acima da
capacidade da caixa e, para os documentos que excedam ao padrão
convencional devem ser acondicionados em embalagens adequadas às
suas dimensões, e devidamente identificadas.

Importante: Documentos que excedam ao padrão conven cional
devem ser acondicionados em embalagens adequadas às  suas
dimensões.

4.2.2 Organização de documentos na fase intermediár ia

De acordo com as tabelas de temporalidade do Ifes de Atividades Meio
e Fim, cada documento terá um prazo mínimo para permanecer na fase
corrente. Só após expirar esse prazo deve ser feita a transferência para
o arquivo intermediário.
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O documento a ser transferido deve estar analisado, organizado,
higienizado, acondicionado em caixas arquivo de papelão montadas
pelo verso e acompanhado de instrumento descritivo que permita sua
identificação e controle em duas vias. Esse instrumento descritivo é a
Guia de Remessa Documental (GRD), que deve ser preenchida
relatando dados do documento que está sendo transferido para o
arquivo intermediário.

Os processos que estiverem apensados devem ser encaminhados com
um despacho que solicite sua desapensação e arquivamento em cada
um deles.

Para ser arquivado, todo processo deve conter, na última folha, o
despacho de “arquive-se ” assinado pela autoridade competente junto
com a justificativa para o encerramento do processo. A autoridade
competente se encarregará de dar ciência ao interessado, caso haja,
antes do arquivamento e responderá pelos prejuízos causados em caso
de arquivamento indevido ou processo não solucionado.

O documento passará para a “custódia” do campus no qual foi
solicitado seu arquivamento, tornando-se responsável por sua guarda o
setor que efetuou a transferência, independente da origem do
documento.

Para o arquivamento, é necessário verificar na tabela de temporalidade
os prazos de guarda de acordo com o assunto, obedecendo ao
estabelecido para as fases corrente e intermediária.

Importante: O calendário para transferência de docu mentos é o
mês de dezembro de cada ano e o mês de janeiro subs equente.

4.2.3 Guia de remessa documental

A Guia de remessa  documental (APÊNDICE I) é o documento
necessário para efetuar a transferência dos documentos do arquivo
setorial para o arquivo Intermediário. Para tanto, deve-se preenchê-la
da seguinte forma:
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(1) “Nº” : campo destinado a um número sequencial único, a exemplo
do número de protocolo de processos. Preenchido pelo responsável
pelo recebimento do arquivo;

(2) “Folha Nº” : campo destinado à numeração sequencial de folhas.
Caso um formulário seja insuficiente para o registro de todos os
documentos, deve-se usar mais cópias, tantas quantas forem
necessárias. Nesse caso, é necessário discriminar as folhas (ex.: para
três formulários preenchidos a numeração sequencial das folhas deverá
ser 01/03, 02/03, 03/03; para 5 folhas 01/05, 02/05 até 05/05);

(3) “Campus/Setor” : campo destinado à identificação do setor ao qual
pertencem os documentos a serem arquivados;

(4) “Nº da Caixa” : campo destinado à identificação da caixa a ser
arquivada. Identificada por meio de numeração sequencial  (exemplo:
0001/2012);

(5) “Classificação ”: campo reservado para o código de classificação
documental. Esse código pode ser consultado nas Tabelas de
Temporalidade e Plano de Classificação. Verifica-se o código do
assunto na tabela e atribui-se ao documento/processo;

(6) “Processo/Assunto ”: campo destinado à relação dos números de
protocolo dos documentos da remessa e breve resumo do assunto.
Caso a documentação não tenha número de protocolo, deve-se
descrever de forma sucinta o assunto do documento (exemplo: folhas
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de ponto de estagiários do Campus Colatina referentes a
fevereiro/2008);

(7) “Quantidade/Observações ”: campo destinado a observações e
informações adicionais importantes, como discriminação de número de
volumes de um processo, processos em anexo (necessário relacionar o
número) ou partes em anexo (inclusive anexos em outros suportes,
como disquetes, CD-ROMs, DVD-ROMs, fitas magnéticas, etc);

(8) “Responsável pela Remessa ”: campo destinado ao preenchimento
de local, data e assinatura do servidor responsável por remeter os
documentos para arquivamento;

(9) “Responsável pelo recebimento ”: campo destinado ao
preenchimento de local, data e assinatura do responsável por receber,
no arquivo, os documentos para arquivamento. Deixar em branco.
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O Arquivo, ao receber a Guia de Remessa Documental (GRD), deve
realizar o seguinte check list:

Check List para Conferência do Documento Transferid o

�  Documento acondicionado em caixa arquivo de papelão

�  Sem excesso de volume na caixa

�  Caixa montada pelo verso

�  2 (duas) vias da GRD preenchidas

�  Transcrição do código de classificação à lápis no documento
(canto superior direito), conforme informação da GRD

Remessa Documental

�  Todo conteúdo da GRD encontra-se numa mesma folha

�  Assinatura e carimbo do responsável pela remessa nas duas
vias da GRD

�  Todos os campos da GRD estão preenchidos

Check list após o recebimento de documentos

�  Os documentos descritos na GRD conferem com o conteúdo
da caixa

No caso de processo

�  Registro de distribuição para o Arquivo na capa

�  Despacho de “Arquive-se”, com justificativa e assinatura do
responsável

�  Todas as folhas numeradas e rubricadas

�  Processo higienizado

�  Dados lançados em sistema próprio para documentos
arquivados

�  Informação sobre o arquivamento registrado em sistema
próprio

�  Feita comunicação a outro campus sobre processo de sua
procedência que for arquivado neste campus

No caso de dossiê

�  Dossíê encapado

�  Dossiê higienizado

�  Número de classificação e conteúdo na capa

�  Dados lançados em sistema próprio para documentos
arquivados
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4.3 DESARQUIVAMENTO

É um ato formal, expresso por meio de despacho, para a retirada do
documento/processo arquivado. Este sofrerá nova análise e decisão,
voltando a tramitar entre as unidades organizacionais.

O desarquivamento deve ser feito por solicitação do interessado e/ou
unidades organizacionais, que entregará o pedido de desarquivamento,
com justificativa, na unidade responsável pelo arquivo. A unidade
responsável irá:

1. encaminhar a solicitação à unidade organizacional que emitiu
ordem de arquivamento, que fará a análise e emitirá a autorização por
escrito;

2. caso o pedido seja autorizado, localizar e encaminhar o
documento/processo, num prazo de 48 horas, para o setor
administrativo que o esteja requerendo ou, no caso de pessoa física
e/ou estranha à Instituição, encaminhar à unidade organizacional ou
autoridade a quem se dirige no pedido;

3. caso o pedido seja negado, comunicar o fato ao solicitante, junto
com uma cópia da negativa;

4. anexar a original ao final do documento/processo.

IMPORTANTE: O documento não deve ser entregue diretam ente ao
interessado, sem autorização expressa.

A contagem do tempo de arquivamento já transcorrido será anulada, e
reiniciada a partir da nova ordem de arquivamento.

4.4 EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTO ARQUIVADO

É a retirada temporária do documento/processo do arquivo
intermediário para atender solicitações das unidades organizacionais e
necessidades da administração pública, com o objetivo  meramente
consultivo. O acesso ao documento/processo deve ser feito através do
preenchimento da ficha de empréstimo de documento (APÊNDICE J)
em duas vias, mediante autorização da unidade que solicitou seu
arquivamento.

O empréstimo de documento arquivado deve seguir o seguinte
procedimento:



55

1. o solicitante deve preencher, assinar e carimbar as duas vias da
ficha de solicitação de empréstimo no campo “Responsável pelo
empréstimo do documento”;

2. as vias devem estar assinadas pelo setor responsável pelo envio do
documento para o arquivo no campo “Responsável pela transferência
do documento para o Arquivo”, de forma a autorizar o empréstimo;

3. as duas vias devem ser entregues na unidade detentora do arquivo
do campus/Reitoria onde o documento se encontra arquivado;

4. o prazo de devolução dos documentos é de 15 (quinze) dias, a
partir do recebimento do documento pelo solicitante. Esse deve verificar
o prazo de devolução através da sua via e cumpri-lo.

Durante a tramitação do documento emprestado, deve se observar as
seguintes limitações:

1. A tramitação deverá ser naturalmente registrada na capa;

2. A integridade do documento emprestado será inviolável, não deve
ser aposto nenhum despacho, anexo, correção ou qualquer ato que
altere a característica de “meramente consultivo”.

IMPORTANTE: Não haverá empréstimo de documentos para
pessoas externas à administração pública, exceto po r
determinação judicial.

A ficha de empréstimo de documento tem por finalidade controlar o
prazo para devolução do documento, servindo também como indicador
da frequência de uso, fator determinante para o estabelecimento dos
prazos para sua transferência.

O prazo do empréstimo do documento é de 15 (quinze) dias a partir da
data de entrega do documento ao solicitante. Para prorrogação deste
prazo, por igual período, é necessário o preenchimento de nova ficha
pelo solicitante. A quantidade de prorrogações pode ser indefinida, o
fator determinante será a necessidade do solicitante.

O Arquivo, ao receber a ficha de empréstimo de documento, deve:

1. verificar se as duas vias foram devidamente preenchidas e se estão
assinadas pelo solicitante e pelo responsável pelo empréstimo do
documento;
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2. estabelecer o prazo de devolução, registrando-o nas duas vias;

3. assinar as vias no campo “Responsável pelo empréstimo do
documento”;

4. entregar uma via ao solicitante;

5. verificar o cumprimento do prazo de devolução, através da sua via.

Na devolução do documento, o Arquivo deve:

1. verificar se o documento está acompanhado da via do solicitante;

2. conferir a integralidade do documento;

3. assinar as duas vias no campo “Responsável pelo recebimento do
documento”, atestando essa integralidade

4. devolver uma via para o solicitante;

5. arquivar sua via.

O preenchimento da ficha de empréstimo de documento deve ser feito
da seguinte forma:
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(1) “Nº” : número da ficha. Essa numeração é sequencial, atribuída pela
unidade responsável pelo arquivo intermediário e deve ser zerada a
cada ano;

(2) “Setor (Reitoria/campus)” : identificação da Reitoria ou do campus,
além da unidade organizacional (setor), de acordo com organograma
geral do Ifes;

(3) “Nome do Solicitante” : nome completo e legível do solicitante do
documento;

(4) “Descrição do documento” : dados que identifiquem o documento
emprestado;

(5) “Número da Caixa” : número da caixa onde o documento a ser
emprestado está arquivado;

(6) “Data da devolução” : data em que o documento deve ser
devolvido (o prazo de devolução é de 15 dias a partir da data do
recebimento do documento). Este campo é de uso exclusivo do arquivo;

(7) “Observação” : utilizar esse campo quando houver necessidade
acrescentar alguma  informação sobre a documentação em questão;

(8) “Solicitante” : local, data, assinatura e carimbo do solicitante;

(9) “Responsável pela transferência do documento para o
Arquivo” : local, data, assinatura e carimbo do responsável do setor
que efetuou a transferência do documento para o arquivo intermediário
autorizando o empréstimo do documento para terceiros;

(10) “Responsável pelo empréstimo do documento” : local, data,
assinatura e carimbo do responsável no arquivo pelo recebimento das
duas vias da ficha de empréstimo. Uso exclusivo do Arquivo Intermediário;

(11) “Responsável pelo recebimento do documento” : local, data,
assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento da devolução do
documento no Arquivo. Uso exclusivo do Arquivo Intermediário.

IMPORTANTE: A reprodução de qualquer documento empres tado,
caso haja necessidade, deve ser realizada de acordo  com o item
4.5 deste manual.
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4.5 CÓPIA DE DOCUMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO/
PERMANENTE

A solicitação de cópia será feita em formulário (ANEXO K) e entregue
na unidade protocolizadora, seguindo os procedimentos estabelecidos
pela Portaria  nº 740/2012 do Ifes.
A unidade protocolizadora terá um prazo de 05 dias para realizar os
procedimentos a seguir:

• localizar o documento no arquivo e encaminhá-lo, junto com a
solicitação, para a autoridade competente que procedeu o
arquivamento para que ela determine pelo deferimento ou não da
solicitação;

• caso seja deferido, deve-se conferir o total de peças (incluindo-se
capa de processo) e emitir a Guia de Recolhimento da União-GRU com
o valor das cópias para pagamento no Banco do Brasil;

• caso seja indeferido, notificar por escrito o solicitante.

Se o solicitante for isento de pagamento, conforme legislação, deve
apresentar o comprovante de isenção junto com o formulário de
solicitação de cópia.

Após a apresentação do comprovante de pagamento, a unidade
protocolizadora terá 20 dias, no máximo, ou conforme estipulado por
portaria, para providenciar as cópias (em todas as peças deve constar o
carimbo confere com o original).

A unidade protocolizadora deve anexar tanto o original da
GRU/comprovante de isenção, quanto o comprovante de recebimento
das cópias assinado pelo solicitante ao documento/processo que farão
parte deste e, se for o caso, constituir peça do processo.

Em se tratando de solicitação feita pela Administração Pública, o setor
protocolo deverá localizar o documento no menor tempo possível,
dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Segundo a lei 12.527/2011, não serão atendidos pedidos de acesso à
informação genéricos; desproporcionais ou desarrazoados; que exijam
trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados
e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não
seja de competência do órgão ou entidade.
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Importante: Não é permitida a saída de documento ou  processo do
arquivo para que o solicitante tire cópia.

4.6 DESTINAÇÃO DOCUMENTAL

É a etapa onde os documentos serão, criteriosamente, avaliados de
acordo com seus aspectos jurídicos, legais e administrativos e deve ser
realizada juntamente à Comissão Permanente de Avaliação de
Documentos (CPAD), utilizando-se as Tabelas de Temporalidade, e
seguindo os prazos de guarda por elas determinados, visando a sua
preservação para a guarda permanente ou procedimentos para
eliminação.

A eliminação é o descarte de documentos que, na avaliação, foram
considerados sem valor permanente, seguindo os critérios deste
manual e os prazos de guarda das Tabelas de Temporalidade de
Atividades Fim e Meio.

O procedimento de eliminação deve ser realizado sob a orientação e
supervisão da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e o
registro de documentos a serem eliminados deve ser feito por meio dos
seguintes instrumentos:

• Listagem de Eliminação de Documentos (ANEXO L) – tem por
objetivo registrar informações pertinentes aos documentos a serem
eliminados. A listagem deve ser aprovada pela CPAD;

• Edital de Ciência de Eliminação de Documentos – tem por objetivo
tornar público, em periódicos oficiais, o ato de eliminação dos acervos
arquivísticos. O Edital deve ser elaborado pela CPAD;

• Termo de Eliminação de Documentos – tem por objetivo registrar
as informações relativas ao ato de eliminação. O termo deve ser
elaborado pela CPAD.

4.6.1 Eliminação de documento no arquivo corrente

Alguns documentos, finalizado o prazo de guarda no arquivo corrente
terão a sua eliminação efetuada nesta fase. Para isso a unidade
organizacional deve:

a) reunir os documentos do mesmo código em maços e acondicionar
em caixas de arquivo, montadas pelo verso;
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b) colar, na lombada da caixa, o espelho (APÊNDICE H) contendo os
dados para eliminação;

c) preencher a Listagem de Eliminação (ANEXO L), encaminhando
para CPAD, em duas vias. A CPAD irá agendar a conferência e,
posteriormente, se encarregar-se-á dos procedimentos de eliminação;

d) arquivar a primeira via da Listagem de Eliminação, após liberação
da CPAD;

e) encaminhar, à unidade protocolizadora, cópia das listagens para
que seja registrado em sistema próprio, se for o caso.

A listagem de eliminação de documentos deve ser preenchida da
seguinte forma:

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Órgão/Entidade: Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes
Unidade/Setor:

Órgão/Setor:
Listagem nº:

Folha nº:

CÓDIGO ASSUNTO
DATAS-�
LIMITE

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO

QUANTIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES/�
JUSTIFICATIVAS

Datas-limite:
Total de caixas / processos / dossiês:
Total em metros lineares:

Local/Data: Local/Data: Local/Data: AUTORIZO,

Local/Data: AUTORIZO,

Responsável pela Seleção Presidente da Comissão Permanente�
de Avaliação de Documentos – CPAD

Autoridade do órgão a quem �
compete autorizar

Diretor-Geral do Arquivo Nacional
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(1) “Órgão/Setor ”: neste campo deve-se colocar a sigla do
órgão/setor responsável pela eliminação;

(2) “Listagem nº ”: neste campo, deve-se colocar o número sequencial
da listagem acompanhado do ano (Ex: nº001/2012);

(3) “Folha  nº”: colocar o número da página da listagem de eliminação
e  o total de páginas (Ex: 1/3);

(4) “Unidade/Setor ”: neste campo, deve-se colocar a unidade/setor
responsável pela eliminação;

(5) “Código ”: neste campo, deve-se identificar o código de
classificação identificado no item  documental, de acordo com  as
tabelas de temporalidade de Atividades Meio e Fim do Ifes;

(6) “Assunto ”: neste campo, devem ser colocados o(s) assunto(s)
encontrado(s) nos documentos/processos, considerando sua
classificação correspondente nas tabelas de temporalidade do Ifes de
Atividades Meio e Fim;

(7) “Data limite ”:  elemento de identificação cronológica, em que são
indicados o início e o término do período de uma unidade de descrição;

(8) “Quantificação ”: colocar a quantidade correspondente;

(9) “Especificação ”: especificar se é caixa, pasta, entre outros;

(10) “Observações/justificativas ”: neste campo, são registradas
informações complementares e justificativas necessárias e elucidativas
referentes à destinação dos documentos;

(11) “Data limite ”:  elemento de identificação cronológica, em que são
indicados o início e o término do período de uma unidade de descrição;

(12) “Total de caixas/processos/dossiês ”: colocar a quantidade total
de caixas/processos/dossiês;

(13) “Total em metros lineares ”: colocar o total em metros lineares;

(14) “Responsável pela Seleção ”: assinatura do responsável pela
seleção;

(15) “Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos ”:
assinatura do  Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos;

(16) “Autoridade do Órgão a quem compete autorizar ”: assinatura
da  Autoridade do Órgão a quem compete autorizar;

(17) “Diretor Geral do Arquivo Nacional ”: assinatura do Diretor Geral
do Arquivo Nacional.
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IMPORTANTE: Documentos de pura formalidade como convi tes
para cursos, cartas de felicitações, cópias de docu mentos cujo
original já exista no arquivo setorial não deverão ser transferidos
ao arquivo intermediário. Devem ser eliminados nos arquivos
setoriais observando-se os prazos definidos na Tabe la de
Temporalidade do Ifes.

4.6.2 Eliminação de documento no arquivo intermediár io

A unidade responsável pelo arquivo intermediário, deve manter um
controle dos prazos dos documentos sob sua custódia. Ao verificar
documentos prontos para eliminação, deve:

a) reunir os documentos do mesmo código em maços e acondicionar
em caixas de arquivo, montadas pelo verso;

b) colar na lombada da caixa o espelho (APÊNDICE H) contendo os
dados para Eliminação;

c) preencher a Listagem de Eliminação (ANEXO L), em duas vias,
encaminhando para CPAD que irá agendar a conferência e,
posteriormente, se encarregar-se-á dos procedimentos de eliminação;

d) arquivar a primeira via da Listagem de Eliminação, após liberação
da CPAD;

e) após realizada conferência pela CPAD, arquivar uma via da
Listagem de Eliminação devidamente assinada pela CPAD;

f) registrar a destinação final dos documentos/processos em sistema
próprio.

OBSERVAÇÃO

Todos os modelos destacados neste manual estão disponíveis na
intranet, na pasta protocolo. Esses modelos foram padronizados pela
Assessoria de Comunicação Social e não podem ser alterados,
somente personalizados, mediante prévia comunicação ao setor
responsável por meio do e-mail cso@ifes.edu.br. Demais dúvidas e
sugestões, devem ser encaminhadas aos setores de protocolo.
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5 TERMOS E DEFINIÇÕES

Arquivo Setorial
Arquivo estabelecido junto ao setor de trabalho, que cumpre a função
de arquivo corrente.

Arquivo Central
Arquivo destinado a receber os documentos provenientes dos diversos
órgãos que integram a estrutura de uma instituição, que centralizam as
atividades do arquivo intermediário.

Atividade-meio
Conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e
viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta
na acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório.

Atividade-fim
Conjunto de operações que uma instituição leva a efeito para o
desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na acumulação
de documentos de caráter substancial para seu funcionamento.

Autoridade Competente
Servidor dotado de poder de decisão.

Autuação e/ou Formação de processo
Termo que caracteriza a abertura do processo. Na formação do
processo, deve ser observar os documentos cujo conteúdo esteja
relacionado a ações e operações contábeis financeiras ou requeiram
análises, informações, despachos e decisões de diversas unidades
organizacionais de uma instituição.

Código de Classificação de Documentos
Instrumento arquivístico utilizado para classificar os documentos de
forma a permitir a padronização do arquivamento por assunto,
otimizando, portanto, o acesso e a recuperação das informações.

Desapensação
Separação física de processos apensados.

Despacho
Ato praticado pela autoridade administrativa em caso que lhe é
submetido à apreciação, de caráter instrumental; pode também ser
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decisório, podendo ser favorável ou desfavorável à pretensão
solicitada.

Diligência
Ato pelo qual um processo que, tendo deixado de atender às
formalidades indispensáveis ou de cumprir alguma disposição legal, é
devolvido ao órgão que assim procedeu, a fim de corrigir ou sanar as
falhas apontadas.

Distribuição
Envio do processo às unidades administrativas que decidirão sobre a
matéria nele contida.

Documento Ativo
Aquele cuja ação não foi encerrada.

Dossiê
Unidade organizada de documentos relacionados entre si por assunto
(ação, evento, pessoa, lugar, projeto), que constitui uma unidade de
arquivamento.

Expedição
Ato de enviar, remeter ou  fazer chegar documentos ou encomendas ao
seu destino.

Folha do processo
As duas faces de uma página do processo no suporte papel.

Interessado
Pessoa física, pessoa jurídica ou unidade organizacional que será
objeto de análise do processo ou que será influenciado pelas decisões
proferidas nesse processo.

Método de Arquivamento
Sequência de operações que irá definir como os documentos ficarão
dispostos fisicamente uns em relação aos outros

Página do processo
Cada uma das faces de uma folha de papel do processo.
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Peça do processo
Documento que integra o processo, sob diversas formas e suportes.
Ex.: folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo
de convênio, contrato, fita de vídeo, nota fiscal, livro de monografia,
folhas de jornal entre outros.

Plano de classificação
Esquema de distribuição de  documentos em  classes, de  acordo com métodos
de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e
funções de uma instituição e da análise do arquivo por  ela produzido.

Procedência
Instituição da qual o documento foi originado.

Processo
Documento ou o conjunto de documentos que exige um estudo mais
detalhado, bem como procedimentos expressados por despachos,
pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para pagamento de
despesas; assim, o documento é protocolado e autuado pelos órgãos
autorizados a executar tais procedimentos.

Processo acessório
Processo que apresenta matéria indispensável à instrução do processo
principal.

Processo principal
Processo que, pela natureza de sua matéria, poderá exigir a anexação
de um ou mais processos como complemento à sua decisão.

Recolhimento
Operação pela qual um conjunto de documentos passa da custódia do
arquivo intermediário para o arquivo permanente.

Suporte
Material no qual são registradas as  informações.

Transferência
Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo
intermediário.
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Termo de desentranhamento de peça
Nota utilizada para informar sobre a retirada de peça(s) de um
processo. Pode ser feita por intermédio de carimbo específico,
despacho ou de próprio punho.

Termo de desapensação
Nota utilizada para registrar a separação física de dois ou mais
processos apensados. Pode ser feita por intermédio de carimbo
específico, despacho ou de próprio punho.

Termo de encerramento
Nota utilizada para registrar o encerramento do processo. Pode ser de
próprio punho ou impressa.

Termo de ressalva
É uma nota ou observação genérica, escrita para emendar ou informar
o que se registrou erroneamente, tornar válida a inserção de alguma
palavra ou trecho, rasura, emenda em documentos, repaginação,
retirada de folha, procedimento ou para informar a ausência de peça no
processo. Pode ser feita por intermédio de carimbo específico,
despacho ou de próprio punho.

Tramitação
Movimentação do processo de uma unidade à outra, interna ou externa,
por intermédio de sistema próprio.

Transferência
Passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo
intermediário.

Tratamento da Informação Classificada
Conjunto de ações referentes a produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou
controle de informação classificada em qualquer grau de sigilo.

Unidade de Arquivamento
Recipiente, invólucro ou formato que se tomam por base para fins de
acondicionamento e armazenamento.

Unidade Organizacional
Unidade administrativa (setor) de que o Ifes é composto.



67

REFERÊNCIAS

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (Brasil).
Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001. Aprova a versão revisada
e ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe
sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a
Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo
para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a
destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos as
Atividades-Meio da Administração Pública. Diário Oficial [ da ]
República Federativa do Brasil, Brasília, 8 fev. 2002.

BRASIL. Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012. Regulamenta a lei nº
12.527, de 18 novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso à
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do
§ 3º do art. 27 e no § 2º do art. 216 da Constituição. Diário Oficial   [
da ] República Federativa do Brasil , Brasília, 16 maio 2012.

BRASIL. Lei nº 8.027, de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das
Fundações Públicas, e dá outras providências. Diário Oficial [ da ]
República Federativa do Brasil , Brasília, 13 abril 1990.

BRASIL, Lei nº  9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário
Oficial [ da ] República Federativa do Brasil , Brasília, 01 fev. 1999.

BRASIL, Lei  nº 12.527, 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do
art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no

8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e
dá outras providências. Diário Oficial [ da ] República Federativa do
Brasil , Brasília, 18 nov. 2011.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria
Adjunta de Logística e Tecnologia de Informação. Portaria Normativa
nº 3 de 16 de maio de 2003. Orienta os órgãos da Presidência da
República, Ministérios, autarquias e fundações integrantes do Sistema
de Serviços Gerais – SISG, quanto aos procedimentos relativos às



68

atividades de Comunicações Administrativas, para utilização do número
único de processos e documentos.Diário Oficial [ da ] República
Federativa do Brasil , Brasília, 19 maio 2003.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria
Adjunta de logística e Tecnologia de Informação. Portaria normativa nº
5 de 19 de dezembro de 2002 Dispõe sobre os procedimentos gerais
para utilização dos serviços de protocolo, no âmbito da Administração
Pública Federal, para os órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais - SISG. Diário Oficial [ da ] República Federativa do
Brasil , Brasília,  23 dez. 2002. Disponível em: <
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=1
65191&id_site=756&aberto=&fechado=>. Acesso em: 15 jan. 2012.

DICIONÁRIO brasileiro de terminologia arquivística,. Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 2005. Disponível em:<
http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Di cion%20Term
%20Arquiv.pdf> . Acesso em: mar. 2012.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, Portaria 740, de 13 abril
de 2012.. Vitoria: Ifes, 2012 .

CORREIOS. Gerenciador de postagens dos Correios (SIGEP WEB).
Disponível em:
http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=16A16126-5056-
9163-89723D219A072DE3. Acesso em:   25 fev. 2012.

MANUAL de gestão de documentos do Ministério da Educação.
Brasília: MEC, 17 ago. 2012.

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática . 3.ed. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2004.



69

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (Brasil).
Resolução nº1, de 18 de outubro de 1995. Dispõe sobre a necessidade
da adoção de planos e ou códigos de classificação de documentos nos
arquivos correntes, que considerem a natureza dos assuntos
resultantes de suas atividades e funções. Diário Oficial [ da ]
República Federativa do Brasil, Brasília, 24 out. 1995.

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (Brasil).
Resolução nº 2, de 18 de outubro de 1995. Dispõe sobre as medidas a
serem observadas na transferência ou no recolhimento de acervos
documentais para instituições arquivísticas públicas. Diário Oficial [ da
] República Federativa do Brasil, Brasília,  24 out. 1995.

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (Brasil).
Resolução nº 5, de 30 de setembro de 1996. Dispõe sobre editais de
eliminação de documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito
Federal, Estados e Municípios. Diário Oficial [ da ] República
Federativa do Brasil, Brasília, 11 out. 1996.

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVO (Brasil).
Resolução nº 7, de 20 de maio de 1997. Dispõe sobre os
procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos
e entidades integrantes do Poder Público. Diário Oficial [ da ]
República Federativa do Brasil, Brasília,  23 maio 1997.

BRASIL. Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002. Regulamenta a
Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados. Diário Oficial [ da ]
República Federativa do Brasil, Brasília, 04 jan. 2002.

BRASIL. Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da
administração pública federal, e dá outras providências. Diário Oficial [
da ] República Federativa do Brasil, Brasília, 15 dez. 2003.

BRASIL. Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código
penal. Diário Oficial [ da ] República Federativa do Brasi l. Brasília,
31 dez. 1940.



70

BRASIL. Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política
nacional de arquivos públicos e privados e da outras providências.
Diário Oficial [ da ] República Federativa do Brasi l. Brasília, 9 jan.
1991.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário
Oficial [ da ] República Federativa do Brasil.   Brasília, 01 fev. 1999.

BRASIL. Ministério da Justiça. Arquivo Nacional. Portaria nº 092, de 23
de setembro de 2011. Aprova o Código de Classificação e a Tabela de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às
Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES),
ficando a cargo das IFES dar publicidade aos referidos instrumentos
técnicos. Rio de janeiro, 23 set. 2011.

MANUAL de procedimentos de protocolo, expedição e arquivo. Brasília:
AGU, 2010.



71

APÊNDICES



72

APÊNDICE A
Modelo de guia de remessa de malote (GRM)



73

APÊNDICE B
Modelo da folha de rosto



74

APÊNDICE C
Modelo da capa de processo



75

APÊNDICE D
Modelo da contracapa de processo



76

APÊNDICE E
Modelo do termo de reconstituição de processo



77

APÊNDICE F
Modelo do termo de reconstituição de volume



78

APÊNDICE G
Modelo de Identificador para unidade de

acondicionamento de documentos



79

APÊNDICE H
Modelo do espelho para caixa arquivo



80

APÊNDICE I
Modelo da guia de remessa documental (GRD)



81

APÊNDICE J
Modelo da ficha de empréstimo de documento



82



83

ANEXOS



84

ANEXO A
Modelo de termo de ressalva para renumeração de peça
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ANEXO B
Modelo do termo de juntada por anexação
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ANEXO C
Modelo do termo de juntada por apensação
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Modelo do termo de ressalva para processo em apenso
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Modelo do termo de desapensação de processos



89

ANEXO F
Modelo do termo de desentranhamento
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ANEXO G
Modelo do termo de desmembramento
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ANEXO H
Modelo do termo de ressalva para peça desmembrada
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ANEXO I
Modelo do termo de encerramento de volume
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ANEXO J
Modelo do termo de abertura de volume
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ANEXO K
Modelo do formulário de solicitação de cópia
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ANEXO L
Modelo da listagem de eliminação de documentos
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IMPORTANTE: Os modelos de documentos deste manual são
apenas ilustrativos. Os modelos a serem utilizados pelos campi
estão devidamente padronizados pela Assessoria de C omunicação
Social – CSO. Os arquivos podem ser encontrados na In tranet, no
endereço: http://www.cefetes.br/gwadocpub/Modelos d e
Documentos
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