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Apresentação 

A Constituição Brasileira de 1988, assim como a legislação infraconstitucional, dispõem sobre o dever 
dos órgãos públicos de promoverem a gestão dos seus arquivos, como instrumentos essenciais para a 
tomada de decisões, a comprovação de direitos individuais e coletivos e a preservação da história.   

Consoante o art. 216, § 2º, da Carta Constitucional, “cabem à administração pública, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem”. 

Na mesma perspectiva, a Lei Federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 
de arquivos, determina, em seu art. 1º, que é “dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. Ademais, em seu art. 3º, define-
se a gestão documental como “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

Considerando os ditames legais supracitados, assim como os apresentados oportunamente neste 
Manual, a Política de Gestão Documental do Ministério Público do Trabalho, faz parte do conjunto de 
esforços previstos em seu Planejamento Estratégico, que também considera, de forma destacável, a 
necessidade de tal prática administrativa na gestão institucional. 

Em termos gerais, sua finalidade constitui-se em promover ações padronizadas de gerenciamento dos 
arquivos produzidos e acumulados em decorrência das funções ministeriais. 

Nesse sentido, a efetiva implementação da Política de Gestão Documental, além de atender às normas 
jurídicas, significa um avanço positivo para a Instituição na medida em que possibilita mais organização, 
transparência,  agilidade no acesso a informações, economia, dentre outros benefícios.  

Assim, tendo-se como diretrizes a eficiência gerencial e a preservação da memória do Parquet 
Trabalhista Brasileiro, a Política de Gestão Documental apresenta-se como um passo fundamental para 
a melhoria dos procedimentos de administração e a salvaguarda do patrimônio documental histórico do 
Ministério Público do Trabalho.   
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1 Objetivo  

Como parte integrante da Política de Gestão Documental do Ministério Público do Trabalho, este 
Manual constitui-se em instrumento de apoio às atividades de administração dos arquivos 
institucionais. Juntamente com o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação 
Documental, a aplicação dos procedimentos ora apresentados representará a ação executiva das 
diretrizes políticas preconizadas. 

Constituem objetivos basilares da Política de Gestão Documental do Ministério Público do Trabalho: 

a) organizar a geração, o trâmite, a guarda, a conservação e a eliminação dos documentos institucionais, 
assim como o acesso às informações neles contidas; 

b) estabelecer instrumentos de classificação, temporalidade e destinação final para o acervo 
documental arquivístico visando a preservação dos documentos indispensáveis à administração 
institucional, à memória do Ministério Público e à garantia dos direitos individuais e coletivos; 

c) racionalizar o fluxo documental e o uso do espaço físico e lógico de guarda de documentos e 
informações; 

d) definir critérios padronizados de transferência e recolhimento de documentos produzidos e 
acumulados nos órgãos e unidades setoriais para centros de documentação com atribuições de arquivo 
central ou geral;  

e) selecionar a documentação acumulada, eliminando os documentos que não tenham valor 
administrativo, fiscal, legal, histórico ou científico, garantindo a preservação e o acesso aos arquivos de 
caráter permanente; 

f) orientar os agentes produtores e acumuladores de documentos sobre os procedimentos de gestão 
arquivística constantes da Política Institucional. 

Abrangendo de forma transversal todas as funções e atividades organizacionais, o objetivo principal do 
Manual é orientar servidores e agentes que, direta ou indiretamente, produzem, recebem, utilizam e 
acumulam documentos a partir das atividades administrativas e funções orgânicas do Parquet 
Trabalhista. Desse modo, as instruções aqui apresentadas são direcionadas tanto ao tratamento de 
arquivos administrativos setoriais quanto de arquivos custodiados em centros de documentação, 
geralmente conhecidos como “arquivo central”, “arquivo geral” ou designação equivalente.  

Como qualquer outro instrumento de gestão contemporânea, o Manual possui um caráter dinâmico, 
devendo ser ocasionalmente revisado e atualizado conforme procedimentos operacionais e 
tecnológicos futuros, a partir das diretrizes aqui elencadas.  

Nessa perspectiva, tendo-se em vista a uniformidade de procedimentos arquivísticos a serem adotados 
em todo o Ministério Público do Trabalho, este Manual objetiva ser uma referência capaz de fornecer as 
informações necessárias à consecução das atividades de gestão documental a seguir oportunamente 
apresentadas. 
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1.1 Responsabilidades 

Constitui atribuição dos agentes públicos a gestão da documentação produzida ou recebida pela 
instituição, sendo que o descumprimento da legislação aplicável gera responsabilização. A seguir, 
apresentam-se em destaque os dispositivos legais vigentes em que estão explicitadas as sanções e 
penalidades previstas: 

a) Lei Federal nº 8.159/1991 – Art. 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 
considerado como de interesse público e social; 

b) Lei n. 9.605/1998 – Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem especialmente protegido por lei, 
ato administrativo ou decisão judicial; II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação 
científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: Pena - reclusão, de um a 
três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de 
detenção, sem prejuízo da multa; 

c) Código Penal – Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de 
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano 
a outrem: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.  
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2 Definições  

Torna-se fundamental esclarecer o objeto essencial de que trata este Manual. Para tanto, deve ser 
considerada a definição do termo “arquivos” explicitada a seguir, de acordo com o art. 2º da Lei Federal 
8.159/91. Além disso, faz-se importante a abordagem preliminar sobre o ciclo de vida desses arquivos 
no âmbito institucional, tendo-se em vista a melhor compreensão sobre os procedimentos 
posteriormente explicitados.    

2.1 Arquivos do MPT 

São considerados arquivos do Ministério Público do Trabalho os conjuntos de documentos produzidos, 
recebidos e acumulados em decorrência do exercício das atividades  administrativas e funções 
ministeriais finalísticas da Instituição, independentemente da natureza e do suporte em que estejam 
constituídos.  

Assim, são alguns exemplos desses arquivos: 

a) processos administrativos institucionais em suporte papel; 

b) portarias de instauração de inquérito civil digitais contidas no sistema MPT Digital; 

c) planilhas eletrônicas de controle de despesas institucionais; 

d) documentos audiovisuais, DVD ou fitas VHS de vídeos publicitários do MPT; 

e) fita magnética ou CD contendo áudio de entrevistas de Membros e Servidores do MPT;  

f) documentos iconográficos e fotografias de eventos institucionais; 

g) microfilmes de documentação do MPT, etc. 

Atualmente, de acordo com diagnósticos previamente realizados no âmbito do MPT, o papel é o suporte 
em que está constituída a maior parte da documentação arquivística institucional, tanto relativamente 
às atividades-meio quanto às funções finalísticas institucionais. Diante dessa realidade, este Manual 
apresentará principalmente procedimentos relacionados ao tratamento desses arquivos, dada a maior 
demanda contextual observada. Porém, a metodologia aqui explicitada, tal como a classificação, a 
temporalidade, etc., também objetiva, de forma geral, ser aplicada ao tratamento dos documentos 
constituídos nos outros suportes da informação, visto que todos são considerados arquivos.  

2.2 Ciclo de Vida dos Arquivos do MPT 

No âmbito do Ministério Público do Trabalho devem ser identificadas as idades por que passam os 
documentos na tramitação institucional, conforme reza o art. 8º, § 1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.159/91. 
Dessa forma, são apresentados os três estágios do ciclo vital dos arquivos, objetivando a execução 
sistemática da gestão documental na Instituição: 
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1. Arquivos Correntes – documentos arquivísticos frequentemente acessados e utilizados pelos órgãos 
produtores ou acumuladores para a consecução de suas funções e atividades; tais arquivos geralmente 
estão localizados nos órgãos e unidades setoriais.  

2. Arquivos Intermediários – documentos arquivísticos esporadicamente acessados e utilizados, mas 
que devem ser conservados na Instituição por mais um período em virtude da vigência legal e/ou 
administrativa ainda existente; esses arquivos geralmente estão localizados em centros de 
documentação, comumente denominados “arquivo central”, “arquivo geral” ou nomenclatura similar. 

3. Arquivos Permanentes – documentos arquivísticos que devem ser definitivamente preservados na 
Instituição em virtude do valor histórico que representam; tais arquivos, assim como os de caráter 
intermediário, devem estar localizados em centros de documentação, também responsáveis pela 
preservação da memória institucional. 

  



 

 

Manual de Gestão de Arquivos do Ministério Público do Trabalho 

10 

 

3 Instrumentos de Gestão Arquivística 

Recomendados pela legislação brasileira em vigor, a exemplo das Resoluções do Conselho Nacional de 
Arquivos – CONARQ, a seguir oportunamente citadas, são de fundamental importância para a efetiva 
execução da gestão de documentos no âmbito institucional. Assim, são instrumentos institucionais de 
gestão arquivística o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação Documental e este 
Manual de Gestão de Arquivos.  

3.1 Plano de Classificação 

Em conformidade com a Resolução CONARQ nº 01/95, que dispõe sobre a necessidade da adoção de 
planos ou códigos de classificação de documentos na organização dos arquivos, é o instrumento que 
objetiva classificar e facilitar o arquivamento correto dos documentos arquivísticos de acordo com as 
funções e atividades do Ministério Público do Trabalho. 

Constitui-se basicamente de duas colunas, denominadas CÓDIGO, na qual está apresentada a 
codificação, e ASSUNTO/DOCUMENTO, nas quais estão apresentadas as funções, atividades, espécies e 
tipos documentais.   

A seguir, exemplo do Plano de Classificação relativo às atividades-meio do MPT: 

FIGURA 1 – Fragmento do Plano De Classificação: Atividade-Meio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manual de Gestão de Arquivos do Ministério Público do Trabalho 

11 

 

Nessa perspectiva, relativamente às funções e atividades da Administração do MPT, apresentam-se as 
sete grandes subclasses de documentação, de acordo com a Resolução CONARQ nº 14/2001, que dispõe 
sobre o código de classificação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração 
Pública Federal. 

A seguir, estão enumeradas tais subclasses de documentos, constituintes da classe 000 – Administração 
Geral, apresentadas sob a codificação decimal: 

010 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Classificam-se os documentos relativos à criação, estruturação, funcionamento e organização interna do 
MPT. 

020 – GESTÃO DE PESSOAL 

Nesta subclasse incluem-se os documentos relativos aos direitos e obrigações dos funcionários lotados 
na Instituição, de acordo com a legislação vigente, bem como os direitos e obrigações institucionais no 
que tange à assistência, proteção ao trabalho e concessão de benefícios. 

030 – GESTÃO DE MATERIAL 

Subclasse correspondente à função de administração de almoxarifado, bens móveis e imóveis do MPT, 
relacionando-se a aquisição, controle, uso, distribuição e alienação. 

040 – GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

Classificam-se os documentos referentes aos bens patrimoniais imóveis, veículos e semoventes 
pertencentes à Instituição. Incluem-se, neste caso, as formas de aquisição e alienação, bem como os 
serviços de manutenção, limpeza e recuperação. 

050 – GESTÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Classificam-se os documentos relativos à previsão e execução orçamentária e às operações contábeis e 
financeiras referentes ao uso dos recursos públicos e comprovação de receita e despesa. Incluem-se, 
ainda, a movimentação de conta corrente, balanços e prestações de contas. 

060 – GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Incluem-se nesta subclasse os documentos referentes à publicação, produção editorial, preparo, 
impressão e distribuição de matérias, assim como à aquisição, controle, distribuição e acesso à 
documentação bibliográfica do MPT. Incluem-se, ainda, os documentos referentes à produção, controle, 
avaliação, arquivamento e destinação de documentos arquivísticos, como também os documentos 
relacionados com as atividades de reprodução, conservação e informática. 

070 – GESTÃO DE COMUNICAÇÕES 

Classificam-se os documentos relacionados com a instalação, manutenção, operação e uso dos recursos 
e serviços postais, de telecomunicações e de tecnologias da informação. 



 

 

Manual de Gestão de Arquivos do Ministério Público do Trabalho 

12 

 

Além disso, tem-se a classe 900 – Assuntos Diversos , referente a documentos de caráter genérico que 
se relacionam com atividades diversas desenvolvidas no âmbito do MPT. 

Por outro lado, com relação às funções institucionais e atividades-fim do Parquet Trabalhista, as classes 
funcionais seguem as disposições constantes do Temário Unificado do MPT – Resolução CSMPT nº 
76/2008. São as seguintes: 

1. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
2. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, TRÁFICO DE TRABALHADORES E TRABALHO INDÍGENA    
3. FRAUDES TRABALHISTAS 
4. TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
5. TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO 
6. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
7. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
8. LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
9. TEMAS GERAIS 

Por seu turno, segue exemplo do Plano de Classificação relativo às atividades-fim do MPT: 

FIGURA 2 – Fragmento do Plano de Classificação: Atividade-Fim  
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3.2 Tabela de Temporalidade e Destinação 

É o instrumento que objetiva estabelecer os prazos de guarda dos documentos arquivísticos na 
Instituição, de acordo com o ciclo de vida e vigência dos arquivos. Além disso, define a destinação final 
dos documentos após decorridos tais prazos, determinando quais serão descartados e quais serão 
preservados para a constituição da memória institucional do Parquet Trabalhista.  

Constitui-se essencialmente de quatro colunas: 

AC (Arquivo Corrente) – estabelece o prazo de arquivamento no órgão ou  setor produtor do 
documento; 

AI (Arquivo Intermediário) – estabelece o prazo de arquivamento no setor de arquivo de caráter central 
ou geral de uma Procuradoria, aguardando destinação final; 

Destinação – após os prazos de guarda, indica se o documento poderá ser eliminado ou se deverá ser 
permanentemente arquivado no âmbito de uma Procuradoria; 

Observação – apresenta, caso necessário, algum procedimento ou informações necessárias ou 
complementares.  

Quanto aos documentos relacionados às funções e atividades da Administração do MPT, foram 
observadas as disposições da Resolução  CONARQ nº 14/2011, que dispõe sobre a temporalidade e 
destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da Administração Pública. 

Os prazos de guarda da tabela começam a ser contados após o arquivamento definitivo do documento, 
que ocorre, por exemplo, após o período de vigência ou ainda depois do trânsito em julgado, da 
aprovação de contas, entre outras situações explicitadas na Tabela de Temporalidade e Destinação 
Documental. Portanto, enquanto o documento, na sua fase corrente, estiver sujeito a alguma condição, 
o prazo de guarda não deve começar a ser contado. 

A seguir, exemplo da Tabela de Temporalidade e Destinação Documental relativa à atividade-meio das 
Procuradorias do Trabalho: 
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FIGURA 3 – Fragmento da Tabela de Temporalidade e Destinação Documental : Atividade-

Meio 

 

Relativamente à documentação processual e finalística do MPT, a temporalidade e destinação foram 
concebidas considerando-se, de forma análoga, a Lei Federal 7.627/87, que dispõe sobre a eliminação 
de autos findos da Justiça do Trabalho. 

A título de ilustração, segue exemplo da Tabela de Temporalidade e Destinação Documental relativa à 
atividade-fim do MPT: 
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FIGURA 4 – Fragmento da Tabela de Temporalidade e Destinação Documental : Atividade-Fim  

 
 

3.3 Formulários 

Constituídos para contribuir com a uniformização dos procedimentos arquivísticos, são modelos 
padronizados que documentam as ações efetivas relacionadas à gestão documental, em obediência ao 
disposto na legislação em vigor, a exemplo da Resolução CONARQ nº 07/97, que dispõe sobre os 
procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
Poder Público. Dessa forma, são formulários que auxiliam decisivamente a execução do gerenciamento 
dos arquivos: 

3.3.1 Etiqueta de Identificação Documental (APÊNDICE A) 

Padroniza o modelo de descrição que deve ser adotado na identificação de documentos para 
efeito de arquivamento, tendo-se em vista facilitar e agilizar a localização posterior de 
informações armazenadas.  

3.3.2 Lista de Transferência de Documentos (APÊNDICE B) 

Documenta as ações de transferência de guarda de documentos arquivísticos dos órgãos e 
unidades setoriais para centros de documentação, geralmente conhecidos como “arquivo 
central”, “arquivo geral” ou designação equivalente.  
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3.3.3 Termo de Empréstimo (APÊNDICE C) 

Registra e formaliza os empréstimos de arquivos realizados pelos centros de documentação a 
órgãos e unidades setoriais. 

3.3.4 Lista de Eliminação de Documentos – Atividade-Meio (APÊNDICE D) 

Relaciona todos os documentos relativos às atividades-meio, de caráter administrativo, que 
passarão por processo de descarte, em conformidade com as disposições da Tabela de 
Temporalidade e Destinação Documental. 

3.3.5 Lista de Eliminação de Documentos – Atividade-Fim (APÊNDICE E) 

Relaciona todos os documentos relativos às funções finalísticas do Parquet Trabalhista que 
passarão por processo de descarte, de acordo com as disposições da Tabela de Temporalidade 
e Destinação Documental. 

3.3.6 Edital de Ciência de Eliminação (APÊNDICE F) 

Objetiva dar publicidade ao processo de descarte dos documentos constantes da Lista de 
Eliminação de Arquivos.  

3.3.7 Termo de Eliminação (APÊNDICE G) 

Registra o ato efetivo de descarte dos documentos constantes da Lista de Eliminação de Arquivos. 
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4 Procedimentos 

Nesta seção, serão apresentados os procedimentos operacionais a serem observados na execução das 
práticas da gestão documental, além das instruções necessárias para a correta utilização dos 
instrumentos de gestão arquivística anteriormente abordados. 

4.1 Classificação  

Todo documento arquivístico do MPT deve ser  classificado de acordo com o Plano de Classificação 
Documental, para efeitos de maior eficiência, organização e agilidade no gerenciamento e controle das 
informações arquivísticas. É altamente recomendável que os documentos sejam devidamente  
classificados desde a produção ou tramitação nos órgãos  e  unidades setoriais, isto é, ainda no estágio 
corrente da documentação. 

Para tanto, a classificação deve ser realizada conforme as seguintes operações: 

a) verificação do conteúdo para identificação da  função ou atividade geradora do documento; 

b) localização do código correspondente no Plano de Classificação;  

c) registro do código de classificação na caixa, pasta, dossiê, processo ou      documento, para efeitos de 
arquivamento, guarda e destinação final. Tal registro não deverá acarretar dano à integridade do 
documento ou à sua inteligibilidade.  

4.2 Arquivamento, Guarda e Conservação 

É importante enfatizar que nesta etapa deve-se ter muita atenção, pois um documento arquivado 
erroneamente poderá ficar perdido, sem possibilidade de recuperação quando solicitado. Após 
classificados, os documentos poderão ser arquivados observando-se as operações seguintes: 

a) inspeção para verificar se os documentos estão efetivamente destinados a arquivamento, se possuem 
anexos e se a classificação atribuída será mantida ou alterada; 

b) ordenação dos documentos classificados sob uma mesma classe, de acordo com algum critério 
adequado, tais como ordem alfabética, numérica ou geográfica, objetivando proporcionar maior 
organização e agilizar a recuperação futura das informações; 

c) utilização de invólucros devidamente identificados com a Etiqueta de Identificação Documental 
(Apêndice A), para a guarda dos arquivos, tais como caixas-arquivo ou pastas maiores que os 
documentos, a fim de não dobrá-los ou amassá-los; 

d) registro dos dados relativos à localização dos arquivos, preferencialmente em sistema informatizado.  

Tendo-se como referência o prazo estabelecido pela Tabela de Temporalidade e Destinação 
Documental, os documentos arquivísticos em fase corrente serão arquivados nos órgãos e unidades 
setoriais devido à frequência de utilização e maior facilidade para a consulta das informações. Portanto, 
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após o vencimento do prazo de guarda estipulado para a documentação corrente, tais órgãos deverão 
providenciar a transferência dos arquivos para centros de documentação com atribuições de arquivo 
intermediário. 

Para a guarda adequada da documentação arquivística, objetivando sua conservação preventiva, devem 
ser providenciadas as seguintes medidas: 

e) adoção de presilhas de plástico ou material não oxidável, evitando-se as práticas de grampear 
documentos, quando possível. Do mesmo modo, não é recomendável a utilização de borrachas ou 
elásticos de látex, pois tal material derrete e é prejudicial ao documento;  

f) proteção dos documentos e suas embalagens da incidência direta de luz solar, por meio de filtros, 
persianas ou cortinas, evitando-se a alta incidência de luminosidade artificial e consequente radiação 
ultravioleta sobre os arquivos;  

g) armazenamento dos documentos em condições ambientais que assegurem sua conservação pelo 
tempo de guarda estabelecido, atentando-se principalmente para a documentação de caráter 
permanente, isto é, em temperatura e umidade relativa do ar - UR – adequadas a cada suporte 
documental. Dada a diversidade climática regional entre as Procuradorias do Trabalho, devem ser 
observados os seguintes níveis estabilizados na média, baseando-se nas recomendações do CONARQ: 

I - suporte papel: 22ºC e 55% UR; 

II - fitas VHS, microfilmes, registros magnéticos e ópticos: 18ºC e 40% UR. 

O controle da temperatura e da umidade relativa do ar do ambiente de guarda do acervo documental 
pode ser realizado através de aparelhos condicionadores de ar, umidificadores ou desumidificadores, 
termômetros e higrômetros. É importante ressaltar que nenhum documento deve ser armazenado 
diretamente sobre o chão. As mídias magnéticas, como fitas de vídeo, áudio e registros de computador, 
devem ser armazenados longe de campos magnéticos que possam causar distorções ou perdas de 
dados. O armazenamento deve ser preferencialmente em mobiliário de aço tratado com pintura 
sintética; 

h) controle das condições de limpeza do local de guarda do acervo e prevenção de insetos, por meio da 
higienização periódica dos documentos através de trinchas e flanelas secas, evitando a aplicação de 
produtos químicos, como água sanitária, entre outros. Para a execução desses procedimentos, é de 
fundamental importância a utilização de equipamentos de proteção individual, tais como máscaras, 
luvas, jalecos, óculos, etc;  

i) proteção da originalidade dos documentos, notadamente os de caráter permanente, evitando que 
sejam frequentemente reproduzidos por meio de processo eletrostático ou de fotocópia, de modo a se 
impedir a forte incidência de luz e o consequente dano à celulose do suporte papel; 

j) migração de dados arquivísticos para suportes mais atualizados, no caso de discos magnéticos, ópticos 
e outros documentos digitais ou eletrônicos, devido à obsolescência tecnológica, tais como, por 
exemplo,  fita VHS para DVD, fita K7 para CD, entre outras mídias.   
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4.3 Transferência 

Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, trata-se do processo de passagem dos 
documentos dos arquivos correntes para a fase do arquivamento intermediário, de acordo com os 
prazos estabelecidos na Tabela de Temporalidade e Destinação. Constitui uma recomendação que 
objetiva proporcionar economia de espaço físico para os órgãos e unidades setoriais, uma vez que os 
documentos correntes, após determinado período, deixam de ser frequentemente consultados e 
utilizados, fato que não justifica sua guarda junto a tais setores. 

Serão transferidos para os centros de documentação  para efeito de arquivamento intermediário apenas 
documentos de caráter arquivístico, isto é, gerados pelos órgãos e unidades do MPT em decorrência de 
suas funções e atividades, excetuando-se,  assim, documentos bibliográficos, tais como livros e outros 
característicos de bibliotecas. Devem ser transferidos somente arquivos originais, com a exceção de 
documentos cujos originais tiverem desaparecido, e os expedidos, dos quais só existem cópias. 

Para o procedimento de transferência dos arquivos, devem ser praticados os seguintes passos:  

a) verificação da necessidade de arquivamento intermediário do documento, observando se o mesmo é 
realmente passível de arquivamento, isto é, se o seu trâmite já foi finalizado nos órgãos e unidades 
setoriais, baseando-se também nos prazos de arquivamento corrente estipulados na Tabela de 
Temporalidade e Destinação Documental; 

b) organização dos documentos em caixas-arquivo devidamente identificadas, verificando a classificação 
dos mesmos, de acordo com o Plano de Classificação Documental, além de verificação do estado de 
limpeza dos documentos;  

c) utilização da Lista de Transferência de Documentos (Apêndice B), de forma a listar e manter o 
controle dos documentos transferidos para efeito de pesquisa eventual posterior nos centros de 
documentação de arquivamento intermediário; 

d) aposição de fita adesiva nas caixas-arquivo para lacrar o conteúdo e evitar sua abertura involuntária; 

e) agendamento com o centro de documentação de arquivamento intermediário, objetivando a 
operacionalização e formalização do procedimento. 

4.4 Empréstimo 

É a operação por meio da qual o documento arquivístico é temporariamente cedido para os órgãos e 
unidades setoriais do MPT, para efeito de referência, consulta, reprodução ou pesquisa. 

Para realização e formalização do procedimento, os centros de documentação com atribuições de 
arquivo intermediário devem utilizar o Termo de Empréstimo (Apêndice C). 

Após a devolução do documento pelo usuário, o centro de documentação deve proceder ao devido 
registro de restituição no Termo de Empréstimo, que deverá ser arquivado, procedendo também ao 
arquivamento do documento devolvido em seu local de origem.  
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4.5 Destinação Final  

Constitui decisão quanto ao encaminhamento de documentos arquivísticos para guarda permanente ou 
eliminação, com base em legislação vigente e em avaliação prévia dos valores primário (administrativo) 
e secundário (histórico) dos arquivos, realizada por comissão de gestão documental do MPT. 

É de competência da Comissão Permanente de Gestão Documental do MPT - CPGD, com sede na 
Procuradoria-Geral do Trabalho, orientar e realizar o processo de avaliação da documentação 
arquivística do MPT, de modo a determinar sua destinação final após os prazos constantes da Tabela de 
Temporalidade, sendo que as Comissões Regionais de Gestão Documental - CRGD, instituídas no âmbito 
das Procuradorias Regionais do Trabalho, são responsáveis pela execução do processo de seleção e 
destinação dos seus  documentos, observando-se as normas emanadas da CPGD-PGT.     

4.5.1 Eliminação 

A eliminação de documentos públicos é um procedimento regulado por normas jurídicas específicas, a 
exemplo da Lei Federal nº 8.159/91 e das Resoluções CONARQ nº 05 e 07, e que deve ser conduzido por 
comissão de gestão documental do MPT.  

Poderão ser legalmente eliminados, sem prejuízo para a Instituição ou para a coletividade, os 
documentos que já cumpriram os prazos de guarda estabelecidos pela Tabela de Temporalidade e 
Destinação do MPT e não apresentam valor histórico que justifique a sua guarda definitiva. É importante 
enfatizar que os originais dos arquivos considerados de guarda permanente não poderão ser eliminados, 
mesmo se já reproduzidos por processos de digitalização ou microfilmagem, por força do art. 10 da Lei 
Federal 8.159/91, combinado com o art. 2º da Lei Federal 5.433/68 e art. 13 do Decreto Federal 
1.799/96.  

Dessa forma, devem ser observados os seguintes passos: 

a) seleção dos documentos elimináveis de acordo com as disposições da Tabela de Temporalidade e 
Destinação, observando-se, quando houver, o indicativo de percentual de amostragem documental para 
guarda permanente, de acordo com critérios das Comissões de Gestão Documental. Ademais, devem ser 
preservados em cada Procuradoria do MPT os seguintes arquivos, em virtude do seu intrínseco valor 
histórico:  

I – o primeiro Inquérito Civil instaurado; 

II – o procedimento em que foi celebrado o primeiro Termo de Ajustamento de Conduta; 

III – o procedimento em que foi proposta a primeira Ação Civil Pública e respectivo Procedimento de 
Acompanhamento de Ação  Judicial; 

IV – os antigos livros de protocolo ou registros de instauração de Inquéritos Civis; 

V – outros procedimentos e inquéritos civis relativos a investigações de grande repercussão social, a 
critério das comissões de gestão documental do MPT. 
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b) mensuração da documentação objeto do descarte. Para o cálculo do quantitativo documental, 
considerar o seguinte parâmetro: 

1 caixa-arquivo = 0,14 metros lineares. 

Exemplo: 7 caixas-arquivo = 0,98 ou aproximadamente 1,0 metro linear de documentos. 

c) utilização das Listas de Eliminação de Documentos, constantes dos Apêndices D e E, conforme o caso, 
para registro dos documentos a serem eliminados; 

d) publicação, no Diário Oficial da União, do Edital de Ciência de Eliminação, constante do Apêndice F, 
conforme as disposições das Resoluções CONARQ nº 05/96 e 07/97; 

e) eliminação dos documentos por meio de fragmentação mecânica, preferencialmente, devidamente 
acompanhada por servidor do MPT, com destinação dos resíduos a cooperativas ou entidades de 
reciclagem conveniadas com o MPT, de acordo com as disposições da Portaria PGT 245/2009, que 
institui o Programa MPT Ambiental; 

f) publicação, no Diário Oficial da União, do Termo de Eliminação de Documentos, constante do 
Apêndice G, em cumprimento às disposições das Resoluções CONARQ nº 05/96 e 07/97. 

4.5.2 Preservação 

Conforme o art. 25 da Lei Federal 8.159/91, combinado com o art. 62 da Lei Federal 9.605/98, ficará 
sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa aquele que desfigurar ou destruir documentos de 
valor permanente ou considerado como de interesse público e social. 

Além de cumprir os ditames da legislação em vigor, a preservação dos arquivos permanentes assume 
posição de fundamental relevância no cenário da Política de Gestão Documental do Ministério Público 
do Trabalho, tendo-se em vista contribuir com a constituição da memória e história do Parquet 
Trabalhista no contexto social. 

Para o efetivo cumprimento de tal objetivo, faz-se primeiramente necessária a identificação dos 
arquivos originariamente considerados de guarda permanente, bem como dos percentuais de 
amostragem da documentação eliminável, de acordo com as disposições da Tabela de Temporalidade e 
Destinação Documental, que devem ser recolhidos e tratados por centros de documentação ou arquivos 
centrais ou gerais para guarda definitiva. 

Por fim, medidas de preservação desses acervos históricos devem ser promovidas, tais como os 
procedimentos de conservação preventiva explicitados nas alíneas e) a j) da seção 4.2 – Arquivamento, 
Guarda e Conservação.     
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4.6 Reprodução 

A reprografia é o conjunto de técnicas de produção  de cópias de documentos, principalmente mediante 
fotocópia, processo eletrostático, digitalização e microfilmagem, visando a substituição do suporte 
original ou a preservação documental. 

Desde já, é importante destacar que devem ser evitadas reproduções por fotocópia, principalmente de 
documentos considerados de guarda permanente, devido à forte incidência de luz sobre o suporte 
documental, a exemplo do papel e da película fotográfica. Assim, caso haja a necessidade de muitas 
reproduções por essa modalidade, recomenda-se, sobretudo para documentos fragilizados pela 
usabilidade natural e pelo tempo, que o procedimento reprográfico seja realizado a partir de uma 
primeira cópia reservada para esse fim, de modo a se evitar o desgaste do original.   

A utilização de outros recursos tecnológicos de reprografia para alteração do suporte da informação, a 
exemplo da digitalização e da microfilmagem,  requer a realização de análises sobre a relação 
custo/benefício de sua implantação, além da observância da legislação em vigor, como, por exemplos, a 
Lei Federal 5.433/68, regulamentada pelo Decreto Federal 1.799/96, que regula a microfilmagem de 
documentos oficiais, a Lei Federal 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, 
e a Resolução CONARQ nº 31/2010, que dispõe sobre a adoção das recomendações para digitalização de 
documentos arquivísticos permanentes. 

É importante ressaltar que a Lei Federal 5.433/68, em seu art. 1º, § 1º, assevera que os microfilmes, 
assim como as certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas diretamente dos filmes produzirão 
os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele. Por seu turno, a Lei Federal 
11.419/2006, art. 11, § 1º, estabelece que os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados 
aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, advogados e 
outros agentes públicos, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e 
fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Nessa perspectiva, deve ser 
observado ainda o § 3º do mesmo artigo, o qual determina que os originais dos documentos 
digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, 
quando admitida, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. Assim, pode-se concluir que 
os originais dos documentos não poderão ser eliminados imediatamente após o processo de 
digitalização, conforme supra, observando-se que o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 
anos, contados do trânsito em julgado da decisão, de acordo com o art. 495 do Código de Processo Civil, 
sendo que, para os processos criminais e infracionais, a revisão poderá ser requerida a qualquer tempo, 
antes ou após a extinção da pena, consoante o art. 622 do Código de Processo Penal.  

Além dos aspectos legais, é importante também a observação preliminar de aspectos relacionados 
principalmente às técnicas de digitalização e microfilmagem, que devem ser executadas e processadas 
por servidores ou profissionais capacitados. Assim, em caso de desenvolvimento de programas de 
reprografia, devem ser consideradas as seguintes alíneas: 

a) análise da importância do conteúdo informativo, da intensidade de consulta e do estado de 
conservação dos documentos, observando-se também a Resolução CONARQ nº 31/2010, que dispõe 
sobre a adoção das recomendações para digitalização de documentos arquivísticos permanentes, de 
modo a assegurar que a reprodução ocorra dentro de parâmetros técnicos adequados; 
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b) preparação e organização prévia da documentação a ser reproduzida, tendo-se em vista facilitar a 
recuperação dos dados arquivísticos e informações neles contidos; 

c) checagem do mobiliário e das condições das salas de armazenamento, que devem ser 
adequadamente climatizadas de acordo com as necessidades do novo suporte, conforme níveis de 
temperatura e umidade relativa do ar indicados na seção 4.2 - Arquivamento, Guarda e Conservação, 
alínea g. 

A avaliação do acervo arquivístico deve preceder qualquer projeto de reprografia, o qual também deve 
ter a anuência de Comissão de Gestão Documental. Conforme o art. 10 da Lei Federal 8.159/91, 
combinado com o art. 2º da Lei Federal 5.433/68 e art. 13 do Decreto Federal 1.799/96, os documentos 
arquivísticos considerados de valor histórico não poderão ser eliminados, mesmo se já reproduzidos por 
processos de digitalização ou microfilmagem. 

4.7 Quadro e Fluxograma de Procedimentos  

Por fim, objetivando sintetizar os procedimentos de tratamento documental, principalmente de massas 
documentais acumuladas, apresenta-se a seguir o Quadro 1, resumindo os passos que devem ser 
observados na execução do trabalho. Além disso, está apresentado posteriormente o fluxograma do 
processo de gerenciamento arquivístico. 

 

QUADRO 1 – Tratamento de massas documentais acumuladas  

1. Levantamento da massa documental 

2. Definição do espaço físico e preparação do local de trabalho 

3. Verificação dos materiais necessários 

4. Definição do grupo de trabalho 

5. Verificação das caixas e identificação de seus critérios de organização 

6. Identificação dos documentos conforme suas funções, atividades e unidades produtoras 

7. Codificação dos tipos documentais de acordo com o Plano de Classificação Documental 

8. Verificação dos prazos respectivos na Tabela de Temporalidade e Destinação Documental 

9. Abertura de Processo Administrativo para eliminação da documentação descartável 

10. Etiquetagem de caixas novas para guarda da documentação não descartável 

11. Transferência/recolhimento dessa documentação para arquivo central ou geral 
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FLUXOGRAMA 1 – Procedimentos de gerenciamento arquivístico 
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Glossário 

Alienação - Transmissão formal da custódia ou propriedade de documentos ou arquivos. 

Arquivo – Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do 

suporte.   

Arquivo central – Órgão geralmente responsável pela guarda dos documentos em idade intermediária e 

permanente. Também chamado “arquivo geral” ou “centro de documentação”.  

Arquivo setorial – Arquivo de um setor ou serviço de uma administração geralmente responsável pela 

guarda de  documentos em idade corrente. 

Atividade-fim – Atividade desenvolvida em decorrência da finalidade de uma instituição. Também 

chamada atividade finalística. 

Atividade-meio – Atividade, notadamente de natureza administrativa, que dá apoio à consecução das 

atividades-fim de uma instituição.  

Avaliação – Processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e a 

destinação final. 

Classificação – Organização dos documentos de um arquivo de acordo com um plano ou código de 

classificação. 

Comissão Permanente de Gestão Documental – Instituída no âmbito da PGT, orienta e realiza o 

processo de análise, avaliação e seleção da documentação arquivística do Ministério Público do 

Trabalho, visando estabelecer seus prazos de guarda e destinação final.  

Comissão Regional de Gestão Documental - Instituídas nos âmbitos das PRTs, são responsáveis pela 

execução do processo de análise, seleção e destinação dos documentos de arquivo produzidos e 

recebidos em seu âmbito de atuação, observadas as normas emanadas da Comissão Permanente de 

Gestão Documental do Ministério Público do Trabalho. 

Custódia – Responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, independentemente de vínculo 

de propriedade. 

Destinação – Decisão, com base na avaliação, quanto ao encaminhamento de documentos para guarda 

permanente, descarte ou eliminação. 

Digitalização – Processo de conversão de um documento para o formato digital por meio de dispositivo 

apropriado, como um scanner.  

Documento – Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 
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Dossiê – Conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, 

projeto), que constitui uma unidade de arquivamento.  

Eliminação – Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor permanente 

ou histórico. 

Gestão de documentos – Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

Microfilmagem – Produção de imagens fotográficas de um documento em formato altamente reduzido. 

Patrimônio arquivístico – Conjunto dos arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes 

no âmbito de uma nação, de um estado, de um município ou de uma instituição. 

Plano de classificação – Esquema de distribuição de documentos em classes, elaborado a partir do 

estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido.  

Prazo de Precaução – Intervalo de tempo durante o qual guarda-se o documento por precaução, antes 

de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda permanente. 

Prazo de Prescrição - Intervalo de tempo durante o qual pode-se invocar a tutela do Poder Judiciário 

para fazer valer direitos eventualmente violados. O tempo de guarda dos documentos será dilatado 

sempre que ocorrer a interrupção ou a suspensão da prescrição, em conformidade com a legislação 

vigente. 

Processo – Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou 

judicial, que constitui uma unidade de arquivamento.  

Preservação – conjunto de medidas e estratégias que visam a preservação da integridade dos 

documentos e informações  arquivísticas pelo tempo que for necessário. 

Recolhimento – Operação pela qual um conjunto de documentos passa dos arquivos correntes ou 

intermediários para o arquivo permanente. 

Tabela de temporalidade e destinação – Instrumento de destinação, aprovado por autoridade 

competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, 

descarte ou eliminação de documentos. 

Tramitação – Curso do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento de sua função 

administrativa. Também chamada movimentação ou trâmite. 

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

Apêndice A - Etiqueta de Identificação Documental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria 
 

 

Identificação do Órgão ou 
Unidade 

 

 

Código de Classificação e 

Identificação dos Documentos 

 

 

Data ou Período 

 

 

Nº Caixa/Pasta 
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Apêndice B – Lista de Transferência de Documentos 

 

 

 

LISTA DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS  Nº ___/ 20___ 

Órgão/Unidade : Nº. Pág.: 

Item 

nº. 

Código 

class. 

Séries de 

documentos 

Datas-limite Mensuração e 
especificação 

Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Seleção e registro 

(Local e Data) 

(Nome e Assinatura) 

Recebimento – Arquivo 

(Local e Data) 

(Nome e Assinatura) 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Apêndice C - Termo de Empréstimo 

 

 

 

Termo de Empréstimo de Documentos 

Dados do Documento  

 

Código de Classificação: ________________    Localização: ________________ 

Descrição: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Quantitativo Documental e Outras Observações:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Dados do Solicitante  

Órgão / Unidade:  

_____________________________________________________________________ 

Nome legível / matrícula / assinatura: 

_____________________________________________________________________ 

Data: 

_____/_____/ 20___ 

Dados da Devolução 

Data:                                           Servidor do Arquivo / matrícula / assinatura: 

_____/_____/ 20___               __________________________________ 

 

 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Apêndice D - Lista de Eliminação de Documentos: Atividade-Meio 

 

 

 

LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – ÁREA MEIO  Nº ___/ 20___ 

Órgão/Unidade :                                                      Nº. Pág.: 

Item 

nº. 

Código 

classif. 

Documentos Datas-
limite 

Nº 

Cx. 

Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Seleção e registro 

 

 

(Local e Data) 

(Nome e Assinatura) 

Presidente da Comissão de 
Gestão Documental 

(Local e Data) 

(Nome e Assinatura) 

Autorização do Órgão/Unidade 

 

(Local e Data) 

(Nome e Assinatura) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Apêndice E - Lista de Eliminação de Documentos: Atividade-Fim 

 

 

LISTA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS – ÁREA FIM Nº ___/ 20___ 

Órgão/Unidade :                                                      Nº. Pág.: 

Item 

nº. 

Código 

classif. 

Tipo/Nº Processos/Partes Data 

Arquiv. 

Nº 

Cx. 

Observações 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Seleção e registro 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Assinatura) 

Presidente da Comissão de 

Gestão Documental 

(Local e Data) 

 

(Nome e Assinatura) 

Autorização do Órgão/Unidade 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Assinatura) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Apêndice F - Edital de Ciência de Eliminação 

 

 

 

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS  Nº ___/ 20___ 

 

O Presidente da Comissão (informar se Permanente ou Regional) de Gestão Documental, designado 
pela Portaria (identificar a Procuradoria do Trabalho) nº _____, de ___/___/___, publicada no 
(indicar o periódico oficial), de ___/___/___, de acordo com a Política de Gestão Documental do 
Ministério Público do Trabalho, aprovada por intermédio da Portaria PGT nº _____, de 
___/___/___, faz saber a quem possa interessar que a partir do 45º (quadragésimo quinto) dia 
subsequente a data de publicação deste Edital, se não houver oposição, a (identificar a Procuradoria 
do Trabalho) eliminará os documentos relativos a (indicar se relativos a atividades-meio ou 
atividades-fim), do período (indicar as datas-limite), constantes da Lista de Eliminação de 
Documentos disponível no endereço eletrônico (indicar a página Internet). Os interessados, no 
prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias 
de peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração 
de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão supracitada. 

 

(Local e Data ) 

(Nome e Assinatura do Presidente da Comissão de Gestão Documental) 

 

 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Apêndice G - Termo de Eliminação 

 

 

 

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS  Nº ___/ 20___ 

 

A (identificação da Procuradoria do Trabalho), de acordo com a Política de Gestão Documental do 
Ministério Público do Trabalho, aprovada por intermédio da Portaria PGT nº _____, de 
___/___/___, e conforme o que consta da Lista de Eliminação de Documentos e respectivo Edital de 
Ciência de Eliminação de Documentos, publicado no Diário Oficial da União, de ___/___/___, 
procedeu à eliminação de (indicar a mensuração de caixas ou pastas) de documentos relativos a 
(indicar se relativos a atividades-meio ou atividades-fim), integrantes do acervo do(a) (indicar o 
nome do órgão ou unidade produtor/acumulador dos documentos), do período (indicar as datas-
limite dos documentos eliminados). 

 

(Local e Data ) 

(Nome e Assinatura do Presidente da Comissão de Gestão Documental) 

 

  

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Identificação da Procuradoria do Trabalho 
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Anexos – Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Arquivos 

As tabelas com as informações referentes à temporalidade e destinação dos documentos da área fim e 
da área meio constam dos anexos a seguir. 



 

ANEXO I - Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da Área Meio 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

A classificação e a 
temporalidade seguem 
as disposições da 
Resolução CONARQ Nº 
14/2001. 

001 

Modernização e Reforma Administrativa 
Incluem-se documentos referentes aos projetos, estudos 
e normas relativos à organização e métodos, reforma 
administrativa e outros procedimentos que visem à 
modernização das atividades do MPT. 

Vigência 10 anos Guarda Permanente 

Quanto aos demais 
planos, programas e/ou 
projetos de trabalho, 
classificar no assunto 
específico. Quanto à 
programação 
orçamentária, ver 051.1. 

002 
Plano Institucional 
Incluem-se documentos referentes ao planejamento e 
aos planos, programas e projetos de trabalho gerais. 

5 anos 9 anos Guarda Permanente 

São passíveis de 
descarte os relatórios 
cujas informações 
encontram-se 
recapituladas em outros. 

003 Relatório de Atividades 5 anos 9 anos Guarda Permanente Quanto aos demais 
acordos, ajustes, 
contratos e/ou 
convênios, classificar no 
assunto específico. 
Sugere-se abrir uma 
pasta para cada acordo, 
ajuste, contrato e/ou 
convênio, sempre que 
tal procedimento se 
justificar.  

004 

Acordo. Ajuste. Contrato. Convênio 
Incluem-se documentos referentes a um acordo, ajuste, 
contrato e/ou convênio, implementados ou não, tais 
como projetos, relatórios técnicos, prestações de contas e 
aditamentos, que abranjam a execução de várias 
atividades ao mesmo tempo.  

Vigência 10 anos Guarda Permanente 

010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

010.1 
Norma, regulamento, diretriz, procedimento, estudo ou 
decisão de caráter geral referente à organização e 
funcionamento 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

010.2 Registro nos órgãos competentes Vigência _ Eliminação _ 

010.3 
Regimento. Regulamento. Estatuto. Organograma. 
Estrutura 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

010.4 Audiência. Despacho. Reunião 2 anos _ Eliminação 
Ordenar por unidade 
organizacional, quando 
necessário.  

011 COMISSÃO. CONSELHO. GRUPO DE TRABALHO. COMITÊ 

011.1 

Ato de criação, ata e relatório de comissão, conselho, 
grupo de trabalho ou comitê 
Incluem-se documentos referentes à criação de 
comissões, conselhos, grupos de trabalho e comitês, no 
MPT ou em órgãos colegiados e de deliberação coletiva, 
bem como aqueles relativos ao exercício de suas funções, 
tais como atas e relatórios técnicos.  

4 anos 5 anos Guarda Permanente 

Sugere-se abrir uma 
pasta para cada 
comissão, conselho, 
grupo de trabalho, junta 
e/ou comitê, sempre que 
tal procedimento se 
justificar.  



 

 

 

011.9 
Outros documentos referentes à comissão, conselho, 
grupo de trabalho ou comitê 

4 anos 5 anos Eliminação _ 

012 COMUNICAÇÃO SOCIAL 

012.1 Relações com a imprensa Vigência _ Eliminação _ 

012.11 Credenciamento de Jornalistas Vigência _ Eliminação _ 

012.12 Entrevista. Noticiário. Reportagem. Editorial 2 anos _ Eliminação 

Os documentos cujas 
informações reflitam a 
política do órgão são de 
guarda permanente. 

012.19 
Outros documentos referentes à comunicação com a 
imprensa 

1 ano _ Eliminação _ 

012.2 Divulgação Interna 2 anos _ Eliminação _ 

012.3 
Campanha Institucional. Publicidade 
Incluem-se cartazes, folhetos, anúncios, folders e outros 
documentos de caráter promocional. 

4 anos 10 anos Guarda Permanente _ 

019 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

019.1 
Informação sobre o MPT 
Incluem-se documentos referentes aos pedidos de 
informações sobre as funções e atividades do MPT 

2 anos _ Eliminação _ 

020 PESSOAL 

020.1 
Legislação 
Incluem-se normas, regulamentações,  procedimentos e 
decisões gerais.  

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

020.2 
Boletim 
Incluem-se boletins administrativos, de pessoal e de 
serviço.  

10 anos 10 anos Guarda Permanente _ 

020.3 
Identificação Funcional 
Incluem-se carteiras, cartões, crachás, credenciais e 
passaportes diplomáticos  

Enquanto o 
servidor 

permanecer 
_ Eliminação _ 

020.4 
Relação com órgão normatizador da Administração 
Pública        Incluem-se obrigações trabalhistas e 
estatutárias.  

5 anos 5 anos Eliminação _ 

020.5 

Relação com conselho profissional 
Quanto aos documentos cujas informações gerem 
contenciosos administrativos ou judiciais, classificar no 
assunto específico. 

2 anos _ Eliminação 

Os documentos cujas 
informações possam 
originar contenciosos 
administrativos ou 
judiciais serão 
classificados nos 
assuntos 
correspondentes ao seu 
conteúdo. Ordenar por 
nome do servidor, 
alfabeticamente, as 
pastas de assentamento 
individual.  



 

 

 

020.6 
Relação com sindicato 
Incluem-se acordos e dissídios.  

5 anos 5 anos Guarda Permanente 

Quanto à contribuição 
sindical do servidor, 
classificar em 024.141. 
Quanto à contribuição 
sindical do empregador, 
classificar em 024.153.  

020.7 

Assentamento Individual. Cadastro 
Incluem-se documentos referentes à vida funcional do 
servidor, bem como os registros e/ou anotações a ele 
referidos.  

Enquanto o 
servidor 

permanecer 
_ Eliminação 

O prazo total de guarda 
dos documentos é de 
100 anos, independente 
do suporte. Serão 
transferidos ao arquivo 
intermediário após a 
saída do servidor do 
órgão. Sugere-se abrir 
uma pasta para os 
documentos de caráter 
geral, sempre que tal 
procedimento se 
justificar.  

020.8 
Relação com entidades de financiamento/crédito 
pessoal para servidores 

Até a quitação 
do último 

empréstimo 
6 anos Eliminação _ 

021 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

021.1 
Candidato a cargo ou emprego público 
Incluem-se inscrição e curriculum vitae. 

2 anos _ Eliminação _ 

021.2 CONCURSO PÚBLICO 

021.21 
Banca Examinadora. Edital. Exemplar Único de Prova. 
Gabarito. Resultado. Recurso 
 

6 anos 5 anos Guarda Permanente 

Ordenar por tipo de 
exame e título do 
concurso, em ordem 
alfabética. É opcional a 
seleção por amostragem 
das provas dos 
candidatos,segundo 
critérios estabelecidos 
pela Comissão de 
Gestão Documental. 

021.22 Prova de Título. Teste Psicotécnico. Exame Médico 6 anos _ Eliminação _ 

022 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO 

022.1 CURSO. BOLSA DE ESTUDO 

022.11 CURSO PROMOVIDO PELO MPT 

022.111 

Proposta, estudo, edital, programa, relatório final, 
exemplar único de exercício, relação de participantes, 
avaliação e controle de expedição de certificados de 
curso promovido pelo MPT 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

022.119 
Outros documentos referentes a estágio promovido pelo 
MPT 

5 anos _ Eliminação _ 

022.12 CURSO PROMOVIDO POR OUTRA INSTITUIÇÃO 

022.121 Curso promovido por outra instituição no Brasil 5 anos _ Eliminação Para os documentos 



 

 

 

022.122 Curso promovido por outra instituição no Exterior 5 anos _ Eliminação 

comprobatórios de 
participação, utilizar os 
prazos citados no código 
020.7. 

022.2 ESTÁGIO. BOLSA DE ESTÁGIO 

022.21 ESTÁGIO PROMOVIDO PELO MPT 

022.211 
Estudo, proposta, programa, relatório final, relação de 
participantes, avaliação e declaração de comprovação 
de estágio promovido pelo MPT 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

022.219 
Outros documentos referentes a estágio promovido pelo 
MPT 

5 anos _ Eliminação _ 

022.22 ESTÁGIO PROMOVIDO POR OUTRA INSTITUIÇÃO 

022.221 Estágio promovido por outra instituição no Brasil 5 anos _ Eliminação Para os documentos 
comprobatórios de 
participação, utilizar os 
prazos citados no código 
020.7 . 

022.222 Estágio promovido por outra instituição no Exterior 5 anos _ Eliminação 

022.9 

Outros assuntos referentes a aperfeiçoamento e 
treinamento 
Incluem-se documentos referentes às palestras e 
reuniões de caráter informativo geral promovidas pelo 
MPT.  

5 anos _ Eliminação _ 

023 POLÍTICA DE PESSOAL 

023.01 Estudo e Previsão de Pessoal 5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

023.02 
Criação, classificação, transformação, transposição e 
remuneração de cargos e funções 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

023.03 

Reestruturação e Alteração salarial 
Incluem-se a ascensão e progressão funcional, a avaliação 
de desempenho, o enquadramento, a equiparação, o 
reajuste, a reposição salarial e as promoções. 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

023.1 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

023.11 
Admissão. Aproveitamento. Contratação. Nomeação. 
Readmissão. Readaptação. Recondução. Reintegração. 
Reversão 

5 anos 47 anos Eliminação 

Quando se tratar de 
atos específicos e 
individuais de 
servidores, classificar no 
código 020.7. 

023.12 
Demissão. Dispensa. Exoneração. Rescisão Contratual. 
Falecimento 

5 anos 47 anos Eliminação 

023.13 Lotação. Remoção. Transferência. Permuta 4 anos 5 anos Eliminação 

023.14 
Designação. Disponibilidade. Redistribuição. 
Substituição 

5 anos 47 anos Eliminação 

023.15 

Requisição. Cessão 
Incluem-se documentos referentes às requisições e 
cessões internas e/ou externas de servidores para a 
realização de serviços temporários. 

5 anos 47 anos Eliminação 

024 DIREITOS. OBRIGAÇÕES. VANTAGENS 

024.1 FOLHA DE PAGAMENTO. FICHA FINANCEIRA 



 

 

 

024.101 Folha de Pagamento 5 anos 95 anos Eliminação 

Para acompanhamento 
de despesa mensal, 
consultar o código 
051.22 . 

024.102 Ficha Financeira 5 anos 95 anos Eliminação 

Para acompanhamento 
de despesa mensal, 
consultar o código 
051.22 . 

024.11 REMUNERAÇÃO 

024.111 Salário-Família 5 anos 19 anos Eliminação 

Para os casos especiais 
previstos no Regime 
Jurídico Único, o prazo 
total de guarda para os 
documentos referentes à 
concessão de salário 
família será de 100 
anos. 

024.112 Abono. Provento Provisório 7 anos _ Eliminação _ 

024.113 Abono de Permanência em Serviço 

Até a 
homologação 

da 
aposentadoria 

_ Eliminação _ 

024.119 Outras rubricas remuneratórias 7 anos _ Eliminação _ 

024.12 GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÕES 

024.121 Gratificação de Função 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.122 
Gratificação por Exercício de Cargo ou Função em 
Comissão 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.123 Gratificação Natalina 7 anos _ Eliminação _ 

024.124 Gratificação de Desempenho 5 anos 95 anos Eliminação _ 

024.129 
Outras Gratificações 
Inclue-se URV. 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.13 ADICIONAL 

024.131 Adicional de Tempo de Serviço 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.132 Adicional Noturno 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.133 Adicional de Periculosidade 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.134 Adicional de Insalubridade 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.135 Adicional por Atividade Penosa 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.136 Adicional por Serviço Extraordinário 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.137 
Adicional de Férias 
Incluem-se adicional de 1/3 e abono pecuniário. 

7 anos _ Eliminação _ 

024.139 
Outros Adicionais 
Inclui-se vantagem pessoal nominal identificada - VPNI 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.14 DESCONTO 



 

 

 

024.141 Contribuição Sindical do Servidor 7 anos _ Eliminação _ 

024.142 Contribuição Social do Servidor 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.143 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 7 anos _ Eliminação _ 

024.144 Pensão Alimentícia 5 anos 95 anos Eliminação _ 

024.145 Consignação 7 anos _ Eliminação _ 

024.149 Outros descontos 7 anos _ Eliminação _ 

024.15 ENCARGO PATRIMONIAL. RECOLHIMENTO 

024.151 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP). Programa de Integração Social (PIS) 

5 anos 5 anos Eliminação _ 

024.152 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.153 Contribuição Sindical do Empregador 7 anos _ Eliminação _ 

024.154 
Contribuição para o Plano de Seguridade Social 
Incluem-se contribuições anteriores. 

5 anos 95 anos Eliminação _ 

024.155 Auxílio Maternidade 7 anos _ Eliminação _ 

024.156 Imposto de Renda 7 anos _ Eliminação _ 

024.2 Férias 7 anos _ Eliminação _ 

024.3 

Licenças 
Incluem-se documentos referentes aos estudos, normas e 
procedimentos sobre todas as licenças concedidas aos 
servidores. 
Acidente em serviço; 
Adotante; 
Afastamento do cônjuge/companheiro; 
Atividade política; 
Capacitação profissional; 
Desempenho de mandato classista; 
Doença em pessoa da família; 
Gestante; 
Paternidade; 
Prêmio por assiduidade; 
Serviço militar; 
Tratamento de interesses particulares; 
Tratamento de saúde e Perícia Médica. 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.4 

Afastamentos 
Para depor; 
Para exercer mandato eletivo; 
Para servir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE); 
Para servir como jurado; 
Suspensão de contrato de trabalho (CLT). 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.5 REEMBOLSO DE DESPESA 

024.51 
Mudança de Domicílio de Servidor 
Inclui-se ajuda de custo. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

024.52 

Locomoção 
Incluem-se documentos referentes às despesas efetuadas 
com a utilização de meio próprio de locomoção para a 
execução de serviços externos.  

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

024.59 Outros Reembolsos 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

024.9 OUTROS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS 



 

 

 

024.91 

Concessões                                                                                         
Alistamento eleitoral;                                                                          
Casamento (gala);                                                                                
Doação de sangue;                                                                              
Falecimento de familiares (nojo);                                                      
Horário especial para servidor estudante;                                      
Horário especial para servidor portador de deficiência. 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

024.92 

Auxílios 
Alimentação/refeição 
Assistência pré-escolar/creche 
Auxílio-transporte 
Fardamento/uniforme 
Moradia 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

025 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

025.1 DENÚNCIA, SINDICÂNCIA E INQUÉRITO 

025.11 Processo Disciplinar 5 anos 95 anos Guarda Permanente _ 

025.12 Penalidade Disciplinar 5 anos 95 anos Guarda Permanente 

O registro das 
penalidades 
disciplinares deverá ser 
feito na pasta de 
assentamento individual 
do servidor, no código  
020.7 . 

026 PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL 

026.01 Previdência Privada 5 anos 47 anos Eliminação _ 

026.1 BENEFÍCIOS 

026.11 Seguros 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

026.12 AUXÍLIOS 

026.121 

Auxílios 
Acidente 
Doença 
Funeral 
Natalidade 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

026.122 Auxílio Reclusão 5 anos 47 anos Eliminação _ 

026.13 APOSENTADORIA 

026.131 Contagem e Averbação de Tempo de Serviço 

Até a 
homologação 

da 
aposentadoria 

_ Eliminação _ 

026.132 Pensão Provisória ou Temporária Vigência 8 anos Eliminação _ 

026.133 Pensão Vitalícia 5 anos 95 anos Eliminação _ 

026.19 OUTROS BENEFÍCIOS 

026.191 Adiantamento e Empréstimo a Servidores 
Até a quitação 

da dívida 
5 anos Eliminação _ 

026.192 
Assistência à Saúde                                                                            
Inclui-se plano de saúde. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

026.193 Prontuário Médico 5 anos 95 anos Eliminação _ 

026.194 Aquisição de Imóvel 
Até a quitação 

da dívida 
5 anos Eliminação _ 



 

 

 

026.195 Ocupação de Próprios da União 
Enquanto 

permanece a 
ocupação 

5 anos Eliminação _ 

026.2 HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

026.21 Prevenção de Acidentes de Trabalho 5 anos 47 anos Eliminação _ 

026.211 
Criação, designação, proposta, ata ou Relatório de 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

3 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

026.219 
Outros documentos referentes à Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) 

2 anos _ Eliminação _ 

026.22 Fornecimento de refeições. Refeitório. Copa 2 anos _ Eliminação _ 

026.23 
Inspeção periódica de saúde                                                             
Incluem-se relatórios mensais e de pesquisa. 

5 anos _ Eliminação _ 

029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL 

029.1 HORÁRIO DE EXPEDIENTE 

029.11 

Controle de Frequência                                                                     
Incluem-se livros, cartões, folhas de ponto, abono de 
faltas, eventos de frequência e cumprimento de horas 
extras. 

5 anos 47 anos Eliminação _ 

029.19 
Outros documentos referentes a horário de expediente             
Inclui-se escala de plantão. 

2 anos _ Eliminação _ 

029.2 VIAGEM A SERVIÇO 

029.21 

Viagem a serviço no País                                                                                      
Incluem-se documentos referentes às concessões de 
ajuda de custo, diárias, passagens (inclusive devolução), 
prestações de contas e relatórios de viagem. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação 

Os relatórios técnicos de 
viagem estarão 
classificados no assunto 
correspondente ao seu 
conteúdo, cujos prazos e 
destinação estão 
estabelecidos nesta 
tabela. 

029.2 VIAGEM A SERVIÇO 

029.221 Viagem a serviço no Exterior sem ônus para o MPT 7 anos _ Eliminação _ 

029.222 

Viagem a serviço no Exterior com ônus para o MPT 
Incluem-se documentos referentes a autorização de 
afastamento, diárias, compra de moeda estrangeira), lista 
de participantes incluindo-se comitivas e delegações), 
passagens, passaportes, prestações de contas, relatórios 
de viagem e reservas de hotel. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

029.3 INCENTIVOS FUNCIONAIS 

029.31 
Prêmio 
Inclui-se concessão de medalhas, diplomas de honra ao 
mérito e elogios. 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

029.4 Delegação de Competência. Procuração Vigência 5 anos Eliminação 

Quanto aos documentos 
referentes aos 
ordenadores de 
despesas, utilizar o 
prazo dos documentos 
financeiros - Até o 
trânsito em julgado das 
contas + 8 anos e 
eliminação. 

029.5 
Serviço Profissional Transitório 
Incluem-se autônomos e colaboradores quando 
desvinculados de empresas 

Vigência da 
prestação do 

serviço 
5 anos Eliminação _ 

029.6 Ação Trabalhista. Reclamação Trabalhista. Até o trânsito 5 anos Guarda Permanente _ 



 

 

 

em julgado 

029.7 
Movimento Reivindicatório 
Incluem-se greves e paralisações. 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

030 MATERIAL 

030.01 
Norma, regulamento, diretriz, procedimento, estudo ou 
decisão de caráter geral referente a material 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

030.1 Cadastro de Fornecedores 5 anos _ Eliminação _ 

031 
Especificação. Padronização. Codificação. Previsão. 
Catálogo. Identificação. Classificação 
Incluem-se amostras. 

2 anos _ Eliminação _ 

032 
Requisição e Controle de Serviços Reprográficos 
Incluem-se assinaturas autorizadas e reprodução de 
formulários. 

1 ano _ Eliminação _ 

033 AQUISIÇÃO. INCLUSIVE LICITAÇÃO. 

033.1 MATERIAL PERMANENTE 

033.11 
Compra de Material Permanente                                                      
Inclui-se compra por importação. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

033.12 
Aquisição de Material Permanente por Aluguel, 
Comodato ou Leasing 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

033.13 
Aquisição de Material Permanente por Empréstimo ou 
Cessão 

Vigência 5 anos Eliminação 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros 
-Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

033.14 
Aquisição de Material Permanente por Doação ou 
Permuta 

4 anos 5 anos Eliminação  

033.2 MATERIAL DE CONSUMO 

033.21 Compra de Material de Consumo 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

033.22 
Aquisição de Material de Consumo por Cessão, Doação 
ou Permuta 

4 anos 5 anos Eliminação _ 

033.23 
Confecção de Impressos 
Incluem-se documentos referentes à impressão de 
formulários, convites, cartazes, cartões e outros. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

034 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO 

034.01 
Termo de Responsabilidade 
Inclui-se Relatório de Movimentação de Bens (RMB) ou 
Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMBM). 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

034.1 
Controle de Estoque 
Inclui-se requisição, distribuição e Relatório de 
Movimentação de Almoxarifado (RMA). 

2 anos _ Eliminação 
Para os documentos 
referentes a produtos e 
insumos químicos e 
outras substâncias 
entorpecentes, observar 
os prazos da legislação 
específica vigente. 

034.2 Extravio, roubo e desaparecimento de material 
Até a 

conclusão do 
caso 

5 anos Eliminação 

034.3 Transporte de material 2 anos _ Eliminação 

034.4 Autorização de saída de material 1 ano _ Eliminação 

034.5 Recolhimento de material ao depósito 2 anos _ Eliminação 



 

 

 

035 ALIENAÇÃO E BAIXA DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO 

035.1 
Venda 
Inclui-se leilão. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

035.2 Alienação de material por cessão, doação ou permuta 4 anos 5 anos Eliminação 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

036 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

036.1 
Requisição e contratação de serviços 
Incluem-se licitações. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

036.2 Serviço executado em oficina do MPT 1 ano _ Eliminação 
Para processos de 
pagamento, utilizar o 
código 052.22 . 

036 INVENTÁRIO 

037.1 Material Permanente 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

037.2 Material de Consumo 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

039 Outros assuntos referentes a material 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

040 PATRIMÔNIO 

040.1 
Norma, regulamento, diretriz, procedimento, estudo ou 
decisão de caráter geral referente a patrimônio 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

041 
Bem Imóvel 
Incluem-se escrituras, plantas e projetos relativos aos 
edifícios, terrenos, residências e salas. 

3 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

041.01 FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS 

041.011 Água e Esgoto 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

041.012 Gás 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.013 Energia Elétrica 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.02 COMISSÃO INTERNA DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

041.021 
Criação, designação, proposta de redução de gasto com 
energia, relatório e ata da Comissão Interna de 
Conservação de Energia (CICE) 

3 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

041.022 
Outros documentos referentes à Comissão Interna de 
Conservação de Energia (CICE) 

2 anos _ Eliminação _ 

041.03 Condomínio 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.1 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 



 

 

 

041.11 Compra de imóvel 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

041.12 Aquisição de imóvel por cessão 4 anos 5 anos Guarda Permanente 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

041.13 Aquisição de imóvel por doação 4 anos 5 anos Guarda Permanente  

041.14 Aquisição de imóvel por permuta 4 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

041.15 
Aquisição de imóvel por locação, arrendamento ou 
comodato 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

041.2 ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL 

041.21 Venda de imóvel 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

041.22 Alienação de imóvel por cessão 4 anos 5 anos Guarda Permanente Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

041.23 Alienação de imóvel por doação 4 anos 5 anos Guarda Permanente 

041.24 Alienação de imóvel por permuta 4 anos 5 anos Guarda Permanente 

041.3 
Desapropriação. Reintegração de Posse. Reivindicação 
de Domínio. Tombamento 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Guarda Permanente _ 

041.4 OBRA 

041.41 Reforma. Recuperação. Restauração 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

041.42 Construção 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

041.5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. INCLUSIVE LICITAÇÕES 

041.51 Manutenção de elevador 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.52 Manutenção de ar-condicionado 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.53 Manutenção de subestação e gerador 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

041.54 
Limpeza. Imunização. Desinfestação 
Inclusive para jardins. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 



 

 

 

041.59 Outros serviços de manutenção 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

042 VEÍCULOS 

042.1 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. INCLUSIVE LICITAÇÕES 

042.11 Compra de veículo 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

042.12 Aluguel de veículo 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

042.13 
Aquisição de veículo por cessão, doação, permuta ou 
transferência 

4 anos 5 anos Eliminação 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

042.2 
Cadastro, licenciamento, emplacamento e tombamento 
de veículo 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

042.3 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. INCLUSIVE LICITAÇÕES 

042.31 
Venda de veículo 
Inclui-se leilão. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

042.32 
Alienação de veículo por cessão, doação, permuta ou 
transferência 

4 anos 5 anos Eliminação 

Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

042.4 
Abastecimento, limpeza, manutenção e reparo de 
veículo 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

042.5 Acidente, infração e multa de veículo 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação 
Para acidentes com 
vítimas, o prazo total de 
guarda é de 20 anos. 

042.9 OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A VEÍCULOS 

042.91 CONTROLE DE USO DE VEÍCULOS 

042.911 Requisição de veículo 2 anos _ Eliminação _ 

042.912 
Autorização para uso de veículo fora do horário de 
expediente 

2 anos _ Eliminação _ 

042.913 Estacionamento. Garagem 2 anos _ Eliminação _ 

043 BENS SEMOVENTES 

044 
Inventário 
Inclui-se Relatório de Movimentação de Bens Imóveis 
(RMBI). 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Guarda Permanente _ 

049 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PATRIMÔNIO 

049.1 GUARDA E SEGURANÇA 

049.11 Serviços de vigilância 
Até 

aprovação das 
8 anos Eliminação _ 



 

 

 

contas 

049.12 
Seguro 
Inclusive de veículos. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

049.13 

Prevenção de incêndio 
Incluem-se documentos referentes ao treinamento de 
pessoal, instalação e manutenção de extintores e 
inspeções periódicas. 

2 anos _ Eliminação _ 

049.14 
Brigada de incêndio 
Incluem-se documentos de constituição de brigadas de 
incêndio, planos, projetos e relatórios. 

4 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

049.15 

Sinistro 
Incluem-se documentos referentes às vistorias, 
sindicâncias e perícias técnicas relativas a arrombamento, 
desaparecimento, extravio, incêndio e roubo. 

Até a 
conclusão do 

caso 
5 anos Eliminação _ 

049.16 CONTROLE DE PORTARIA 

049.161 Registro de ocorrências 5 anos 5 anos Eliminação _ 

049.162 Outros documentos referentes a controle de portaria 2 anos _ Eliminação _ 

049.19 Outros documentos referentes à guarda e segurança 2 anos _ Eliminação _ 

049.2 MUDANÇA 

049.21 Mudança para outro imóvel 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

049.22 Mudança dentro do mesmo imóvel 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

049.3 Uso de dependências 2 anos _ Eliminação _ 

050 ORÇAMENTO E FINANÇAS 

050.01 
Norma, regulamento, diretriz, procedimento, estudo ou 
decisão de caráter geral referente a orçamento e 
finanças 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

050.1 Auditoria 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

051 ORÇAMENTO 

051.1 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

051.11 Previsão Orçamentária 2 anos _ Eliminação _ 

051.12 Proposta Orçamentária 5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

051.13 Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2 anos _ Eliminação _ 

051.14 
Créditos Adicionais 
Incluem-se documentos referentes aos créditos 
suplementar, especial e extraordinário. 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

051.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

051.21 
Descentralização de recursos 
Incluem-se documentos referentes às transferências, 
provisão, destaques, estornos e subvenções. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

051.22 
Acompanhamento de despesa mensal 
Inclusive pessoal e dívida. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

051.23 Plano operativo. Cronograma de desembolso 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 



 

 

 

052 FINANÇAS 

052.1 Programação financeira de desembolso 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

052.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

052.21 Receita 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

052.22 

Despesa 
Incluem-se documentos referentes a despesas correntes 
e de capital, bem como adiantamentos, subvenções, 
suprimento de fundos, diárias, restos a pagar, despesas 
de exercícios anteriores e ressarcimento de despesas. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

053 Fundos Especiais 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

054 Estímulo financeiro e creditício 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

055 OPERAÇÕES BANCÁRIAS 

055.01 Pagamentos em moeda estrangeira 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

055.1 
Conta Única 
Incluem-se assinaturas autorizadas e extratos de contas. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

055.2 
Contas tipo B, C e D 
Incluem-se assinaturas autorizadas e extratos de contas. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

056 Balanços. Balancetes 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

057 
Tomada de Contas. Prestação de Contas 
Inclui-se parecer de aprovação das contas. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Guarda Permanente _ 

059 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ORÇAMENTOS E FINANÇAS 

059.1 Tributos. Impostos. Taxas 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

060 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

060.1 Publicação de matérias no diário oficial 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

060.2 
Publicação de matérias em boletim 
Incluem-se boletins administrativo, de pessoal e de 
serviço. 

1 ano _ Eliminação _ 

060.3 Publicação de matérias em outros periódicos 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

061 PRODUÇÃO EDITORIAL 

061.1 
Editoração. Programação visual 
Incluem-se documentos referentes à composição, 
copidesque e revisão de textos. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação 

Documentos que não 
envolvem pagamentos 
poderão ser eliminados 
após 5 anos de 
arquivamento na fase 

061.2 
Distribuição, promoção e divulgação de produção 
editorial 

Até 
aprovação das 

8 anos Eliminação 



 

 

 

Incluem-se documentos referentes à doação, permuta e 
venda. 

contas corrente.  

062 DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA. LIVROS. PERIÓDICOS 

062.01 

Norma. Manual 
Incluem-se estudos e textos referentes à elaboração de 
metodologias e procedimentos técnicos adotados para o 
tratamento da documentação bibliográfica. 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

062.1 AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

062.11 
Compra de documentação bibliográfica no Brasil e no 
Exterior 
Incluem-se assinaturas de periódicos. 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

062.12 Aquisição de documentação bibliográfica por doação 4 anos 5 anos Eliminação Para transações que 
envolvam pagamentos 
de despesas pendentes, 
utilizar prazos para 
documentos financeiros  
- Até o trânsito em 
julgado das contas + 8 
anos e eliminação. 

062.13 Aquisição de documentação bibliográfica por permuta 4 anos 5 anos Eliminação 

062.2 
Registro de documentação bibliográfica 
Incluem-se documentos referentes à incorporação de 
livros e periódicos ao acervo. 

2 anos _ Eliminação _ 

062.3 
Catalogação, classificação e indexação de documentação 
bibliográfica 

2 anos _ Eliminação _ 

062.4 Referência e circulação 2 anos _ Eliminação _ 

062.5 Inventário de material bibliográfico 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Guarda Permanente _ 

063 DOCUMENTAÇÃO ARQUIVÍSTICA. GESTÃO DOCUMENTAL 

063.01 Normas e Manuais Vigência 7 anos Guarda Permanente _ 

063.1 Produção de documentos 4 anos _ Eliminação _ 

063.2 Levantamento e fluxo de produção documental 4 anos _ Eliminação _ 

063.3 Diagnóstico de gestão documental 5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

063.4 
Protocolo 
Refere-se à recepção, tramitação e expedição de 
documentos. 

2 anos _ Eliminação _ 

063.5 
Assistência técnica à gestão de documentos e sistemas 
de arquivo 

5 anos _ Eliminação _ 

063.6 CLASSIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

063.61 Código e Plano de Classificação de Documentos Vigência _ Guarda Permanente _ 

063.69 
Outros documentos referentes à classificação e 
arquivamento de documentos 

2 anos _ Eliminação _ 

063.7 POLÍTICA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS 

063.71 Norma. Regulamento 5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

063.72 Consulta. Empréstimo Vigência 1 ano Eliminação _ 

063.8 DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

063.81 ANÁLISE, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOCUMENTAL 

063.811 Tabela de Temporalidade e Destinação Vigência _ Guarda Permanente _ 

063.819 
Outros documentos referentes à análise, avaliação e 
seleção de documentos 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

063.82 Descarte de documentos 5 anos _ Guarda Permanente _ 



 

 

 

Incluem-se termos, listagens e editais de ciência de 
eliminação. 

063.83 

Transferência e Recolhimento de documentos 
Incluem-se guias e termos de transferência, guias, 
relações e termos de recolhimento e listagens descritivas 
do acervo. 

5 anos _ Guarda Permanente _ 

064 DOCUMENTAÇÃO MUSEOLÓGICA 

064.1 
Objetos tridimensionais e peças históricas 
Incluem-se medalhas, quadros e demais objetos que 
possuam valor histórico para o MPT. 

_ _ Guarda Permanente _ 

065 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 

065.1 

Normas. Projetos 
Incluem-se programas de reprodução documental por 
microfilmagem, digitalização ou outro meio de 
reprografia. 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

066 CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 

066.1 Desinfestação e higienização de documentos 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação 

Para documentos que 
não envolvam 
pagamentos, eliminar 
após 2 anos. 

066.2 Armazenamento de documentos 2 anos _ Eliminação _ 

066.3 Restauração de documentos. Encadernação 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação 

Para documentos que 
não envolvam 
pagamentos, eliminar 
após 2 anos. 

067 INFORMÁTICA 

067.1 Plano. Projeto Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

067.2 
Programas. Sistemas. Redes 
Incluem-se licenças e registros de uso e compra. 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

067.21 
Manual Técnico 
Refere-se a exemplares únicos. 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

067.22 
Manual do Usuário 
Refere-se a exemplares únicos. 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

067.3 Assistência Técnica 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação 

Para documentos que 
não envolvam 
pagamentos, eliminar 
após 2 anos. 

070 COMUNICAÇÕES 

070.01 
Norma, regulamento, diretriz, procedimento, estudo ou 
decisão de caráter geral referente a comunicações 

Vigência 5 anos Guarda Permanente _ 

071 SERVIÇO POSTAL 

071.1 SERVIÇO DE ENTREGA EXPRESSA 

071.11 Nacional 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

071.12 Internacional 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

071.2 
Serviços de coleta, transporte e entrega de 
correspondência agrupada. Malote 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

071.3 Mala oficial 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 



 

 

 

071.9 Outros serviços postais 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

072 SERVIÇO DE RÁDIO 

072.1 Instalação, manutenção e reparo de serviço de rádio 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

073 SERVIÇO DE TELEX 

073.1 Instalação, manutenção e reparo de serviço de telex 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

074 SERVIÇO TELEFÔNICO 

074.1 
Instalação, transferência e manutenção de telefone ou 
fac-símile 

Até 
aprovação das 

contas 
8 anos Eliminação _ 

074.2 Lista telefônica interna Vigência _ Eliminação _ 

074.3 Conta telefônica 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

074.4 Autorização para ligações interurbanas e fac-símile 2 anos _ Eliminação _ 

075 Serviços de transmissão de dados, voz e imagem 
Até 

aprovação das 
contas 

8 anos Eliminação _ 

090 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO GERAL 

091 Ações Judiciais Vigência _ Guarda Permanente _ 

900 ASSUNTOS DIVERSOS 

910 SOLENIDADE. COMEMORAÇÃO. HOMENAGEM 

911 
Planejamento, programação, discursos, palestras e 
trabalhos apresentados pelo MPT 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

920 CONGRESSO. CONFERÊNCIA. SEMINÁRIO. 

921 
Planejamento, programação, discurso, palestra e 
trabalho apresentado pelo MPT 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

930 FEIRA. SALÃO. EXPOSIÇÃO. MOSTRA. FESTA. CONCURSO 

931 
Planejamento, programação, discurso, palestra e 
trabalho apresentado pelo MPT 

5 anos 5 anos Guarda Permanente _ 

932 
Planejamento, norma, edital, habilitação de candidatos, 
julgamento da banca, trabalhos concorrentes, 
premiação e recursos em concurso 

940 Visita. Visitante 1 ano _ Eliminação _ 

990 ASSUNTOS TRANSITÓRIOS 

991 Apresentação. Recomendação 

1 ano _ Eliminação _ 
992 Comunicado. Informe 

993 Agradecimento. Convite. Felicitação. Pêsame 

994 Pedido. Informações diversas 

 

  



 

 

 

ANEXO II - Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da Área Fim 

 
 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional                                                   
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

1-1 CONDIÇÕES DE TRABALHO, ÓRGÃOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

1-1-1 Acidente de Trabalho Típico ou por Equiparação 

1-1-2 Atividades e Operações Insalubres 

1-1-3 Atividades e Operações Penosas 

1-1-4 Atividades e Operações Perigosas 

1-1-5 CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho 

1-1-6 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

1-1-7 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

1-1-8 Doença Ocupacional ou Profissional 

1-1-9 EPI e EPC - Equipamentos de Proteção Individual ou Coletiva 

1-1-10 Ergonomia 

1-1-11 PCA - Programa de Conservação Auditiva 

1-1-12 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

1-1-13 PPR - Programa de Proteção Respiratória 

1-1-14 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

1-1-15 SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

1-1-16 Saúde Mental no Trabalho 

1-2 INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, RESÍDUOS, SINALIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSPEÇÃO, EMBARGO E INTERDIÇÃO 

1-2-1 Caldeiras e Vasos de Pressão 

1-2-2 Edificações 

1-2-3 Embargo ou Interdição 

1-2-4 Fornos 

1-2-5 Inspeção Prévia 

1-2-6 Instalações Elétricas 

1-2-7 Máquinas e Equipamentos 

1-2-8 Proteção contra Assaltos 



 

 

 

1-2-9 Proteção contra Incêndios 

1-2-10 Resíduos Industriais 

1-2-11 Sinalização de Segurança 

1-2-12 Transporte de Trabalhadores 

1-2-13 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

1-3 OUTROS TEMAS RELACIONADOS COM O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
  



 

 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

2 TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO, TRÁFICO DE TRABALHADORES E 
 TRABALHO INDÍGENA 

A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

2-1 TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO 

2-1-1 Condição Degradante 

2-1-2 Trabalho Forçado 

2-1-3 Jornada Exaustiva 

2-1-4 Servidão por Dívida 

2-2 ALICIAMENTO E TRÁFICO DE TRABALHADORES 

2-3 TRABALHO INDÍGENA 

2-4 POLÍTICAS PÚBLICAS OU PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 

2-5 OUTROS TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS 

 
 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

3 FRAUDES TRABALHISTAS 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

3-1 FRAUDES PARA DESCARACTERIZAR A RELAÇÃO DE EMPREGO 

3-1-1 Desvirtuamento da Aprendizagem 

3-1-2 Desvirtuamento da Condição de Autônomo 

3-1-3 Desvirtuamento da Condição de Sócio 

3-1-4 Desvirtuamento da Intermediação de mão-de-obra ou da Terceirização de serviços 

3-1-5 Desvirtuamento de Estágio 

3-1-6 Desvirtuamento de Pessoa Jurídica 

3-1-7 Desvirtuamento do Contrato de Empreitada 

3-1-8 Desvirtuamento do Trabalho Avulso não Portuário 

3-1-9 Desvirtuamento do Trabalho por meio de Cooperativa 

3-1-10 Desvirtuamento do Trabalho por Tempo Determinado 

3-1-11 Desvirtuamento do Trabalho Voluntário 

3-1-12 Outras Fraudes para Descaracterizar a Relação de Emprego 

3-2 FRAUDES NA RELAÇÃO DE EMPREGO 

3-2-1 Assinatura de Documentos em Branco 

3-2-2 Coação sobre Trabalhadores 

3-2-3 Colusão 

3-2-4 Lide Simulada 

3-2-5 Fraude decorrente de Sucessão, Falência e Recuperação Judicial de Empregadores 

3-2-6 Utilização Indevida de Tribunal Arbitral, de Comissão de Conciliação Prévia e de Órgãos de Mediação 

3-2-7 Outras Fraudes e Vícios de Consentimento na Relação de Emprego 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

4 TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

4-1 CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

4-1-1 Admissão sem Concurso ou sem Processo Seletivo Público 

4-1-2 Frustração da Ordem de Classificação 

4-1-3 Irregularidades no Concurso ou no Processo Seletivo Público 

4-1-4 Provimento Derivado 

4-2 DESVIRTUAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

4-2-1 Desvirtuamento de Cargos em Comissão ou Funções de Confiança 

4-2-2 Desvirtuamento de Emprego Público 

4-2-3 Desvirtuamento na Contratação Temporária 

4-3 DISPENSA ABUSIVA 

4-4 IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

4-5 IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

4-6 RESPONSABILIDADE ESTATAL POR DÉBITOS TRABALHISTAS 

4-7 TRABALHO DO CONDENADO 

4-8 OUTROS TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

5 TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

5-1 INDÚSTRIA NAVAL 

5-2 TRABALHO PORTUÁRIO 

5-2-1 Atribuições do OGMO 

5-2-2 Trabalhador Portuário 

5-2-3 Autoridade Portuária 

5-3 TRABALHO AQUAVIÁRIO 

5-3-1 Colônia de Pescadores 

5-3-2 Mergulho 

5-3-3 Pesca 

5-3-4 Plataforma Marítima 

5-3-5 Praticagem 

5-3-6 Transporte Aquaviário 

5-3-7 Tripulação 

5-4 OUTROS TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

6 IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE 
 TRABALHO 

A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

6-1 ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO A TRABALHADORES 

6-1-1 Assédio Moral 

6-1-2 Motivos de Discriminação 

6-1-2-1 Deficiência ou Reabilitação 

6-1-2-2 Doença congênita ou adquirida 

6-1-2-3 Estado Civil ou Situação Familiar 

6-1-2-4 Exercício Regular de um Direito, inclusive de Ação ou de Denúncia 

6-1-2-5 Gênero 

6-1-2-6 Idade 

6-1-2-7 Orientação Política, Religiosa ou Filosófica 

6-1-2-8 Orientação Sexual 

6-1-2-9 Origem, Raça, Cor ou Etnia 

6-1-2-
10 

Padrão Estético 

6-1-2-
11 

Outros Motivos de Discriminação  

6-1-3 Formas de Discriminação 

6-1-3-1 Exigência de Certidões para Acesso ou Manutenção do Emprego 

6-1-3-2 Exigência de Exames Médicos ou Genéticos 

6-1-3-3 Informação Desabonadora 

6-1-3-4 Lista Discriminatória 

6-1-3-5 Veiculação de Anúncios Discriminatórios 

6-1-3-6 Outras Formas de Discriminação 

6-2 PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADA 

6-2-1 Adaptação e Acessibilidade ao Meio Ambiente de Trabalho 

6-2-2 Cota Legal - Art. 93 da Lei nº 8.213/91 

6-2-3 Trabalho Protegido 

6-2-4 Outras Matérias Afins  

6-3 INTIMIDADE DO TRABALHADOR 

6-3-1 Assédio sexual 



 

 

 

6-3-2 Monitoramento da Imagem, da Voz, de Transmissão Eletrônica de Dados e de Correspondência 

6-3-3 Revista Íntima ou em Pertences do Trabalhador 

6-3-4 Solicitação ou Intermediação de Dados da Vida Pessoal 

6-3-5 Outras Matérias Afins 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

7 EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

7-1 ATIVIDADES ILÍCITAS 

7-1-1 Exploração Sexual Comercial 

7-1-2 Outras Atividades Ilícitas 

7-2 AUTORIZAÇÕES JUDICIAIS PARA O TRABALHO DE ADOLESCENTES 

7-3 
POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS OU PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO 
TRABALHADOR ADOLESCENTE 

7-4 TRABALHOS PROIBIDOS OU PROTEGIDOS 

7-4-1 Trabalho com idade Inferior a 16 anos 

7-4-2 Trabalho na Catação do Lixo 

7-4-3 Trabalho Infantil Doméstico 

7-4-4 Trabalho em Ruas e Logradouros Públicos 

7-4-5 Trabalho Artístico 

7-4-6 Trabalho do Atleta 

7-4-7 Outras Formas de Trabalho Proibido ou Protegido 

7-5 TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR 

7-6 OUTROS TEMAS PREVISTOS NAS DEMAIS ÁREAS TEMÁTICAS 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

8 LIBERDADE E ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

8-1 ATOS SINDICAIS IRREGULARES OU ABUSIVOS 

8-1-1 Abuso no Exercício de Prerrogativas Sindicais 

8-1-2 Contribuições, Taxas e Mensalidades às Entidades Sindicais 

8-1-3 Irregularidade, Recusa ou Cobrança de Homologação de TRCT 

8-1-4 Irregularidades Administrativas e/ou Financeiras 

8-1-5 Irregularidades em Assembleias Sindicais 

8-1-6 Irregularidades em Eleições Sindicais 

8-1-7 Irregularidades em Estatuto Sindical 

8-1-8 Irregularidades na Assistência Sindical Judicial ou Extrajudicial 

8-1-9 Irregularidades na Composição da Diretoria Sindical 

8-1-10 Outros Atos Sindicais Irregulares ou Abusivos 

8-2 COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

8-3 CONDUTA ANTISSINDICAL 

8-4 DISPENSA EM MASSA 

8-5 ENQUADRAMENTO SINDICAL DE EMPREGADO 

8-6 GREVE 

8-6-1 Abusividade e Ilegalidade 

8-6-2 Direito de Posse e de Propriedade (Interdito proibitório) 

8-6-3 Garantia do Direito de Greve 

8-6-4 Locaute 

8-6-5 Outras Matérias Afins 

8-7 NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

8-7-1 Descumprimento de Cláusula de Convenção ou Acordo Coletivo 

8-7-2 Ilegalidade em Convenção ou Acordo Coletivo 

8-7-3 Vícios no Processo de Negociação Coletiva 



 

 

 

8-8 REPRESENTATIVIDADE E LEGITIMIDADE SINDICAL 

8-8-1 Irregularidades na Constituição ou na Representatividade Sindical 

8-8-2 Disputa Intersindical 

8-9 REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS (CF/88, ART. 11) 

8-10 OUTROS TEMAS RELACIONADOS COM A LIBERDADE E A ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

 
  



 

 

 

Código Assunto / Documento 
Prazos de Guarda 

Destinação Observação 
AC AI 

9 TEMAS GERAIS 
A classificação segue as disposições do Temário 
Unificado do MPT. 

  

REP - Representação / Notícia de Fato 
PP - Procedimento Preparatório 
IC - Inquérito Civil Público 
CP - Carta Precatória 
MED – Mediação 
PAJ - Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento Judicial 
PROMO - Procedimento Promocional 
EA - Expediente Administrativo 
PAR - Parecer / Manifestação 

Vigência 5 anos Eliminação 

(a) Comissão de Gestão Documental, em seu 
âmbito de atuação, selecionará percentual da 
documentação eliminável para arquivamento 
permanente.                                                                                    
(b) Os procedimentos com Termos de Ajuste de 
Conduta em acompanhamento não deverão ser 
eliminados. 

9-1 ABUSOS DECORRENTES DO PODER HIERÁRQUICO DO EMPREGADOR 

9-2 ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

9-2-1 Desvio de Função 

9-2-2 Transferência 

9-2-3 Outras Hipóteses de Alteração Contratual 

9-3 APRENDIZAGEM 

9-3-1 Cota legal 

9-3-2 Processo Seletivo 

9-3-3 Outras Irregularidades Relacionadas com a Aprendizagem  

9-4 CTPS E REGISTRO DE EMPREGADOS 

9-5 DOCUMENTOS A CARGO DO EMPREGADOR E FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO 

9-5-1 Documentos de Apresentação Obrigatória pelo Empregador 

9-5-2 Embaraço à Fiscalização do Trabalho 

9-6 DURAÇÃO DO TRABALHO E PAGAMENTOS RESPECTIVOS 

9-6-1 Anotação e Controle da Jornada 

9-6-2 Jornada de Trabalho 

9-6-2-1 Jornada Extraordinária em Desacordo com a Lei 

9-6-2-2 Regimes de Compensação 

9-6-2-3 Jornadas Especiais 

9-6-2-4 Turnos Ininterruptos de Revezamento 

9-6-3 Descanso e Intervalos 

9-6-3-1 Intervalo Intrajornada 

9-6-3-2 Intervalo Interjornada 

9-6-3-3 Descanso Semanal 

9-6-3-4 Férias 

9-6-3-5 Feriados 

9-6-4 Regime de Sobreaviso e de Prontidão 

9-6-5 Trabalho Noturno 

9-7 ESTABILIDADE  



 

 

 

9-8 ESTÁGIO 

9-8-1 Processo Seletivo 

9-8-2 Outras Irregularidades Relacionadas com Estágio  

9-9 EXTINÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO E PAGAMENTOS RESPECTIVOS 

9-9-1 Atraso ou não Pagamento das Verbas Rescisórias 

9-9-2 Aviso Prévio 

9-9-3 PDV - Plano de Demissão Voluntária 

9-9-4 Outras Hipóteses  

9-10 FGTS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS   

9-11 LICENÇAS  

9-12 PCS - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

9-13 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

9-14 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

9-14-1 Alimentação do Trabalhador 

9-14-2 Atraso ou não ocorrência do Pagamento 

9-14-3 Décimo Terceiro Salário 

9-14-4 Descontos Indevidos 

9-14-5 Pagamentos não Contabilizados 

9-14-6 Salário  Mínimo  Nacional, Normativo ou Profissional 

9-14-7 Seguro-Desemprego 

9-14-8 Vale-Transporte 

9-14-9 Outras Hipóteses de Irregularidades Relacionadas com Remuneração ou Benefícios 

9-15 RESIDÊNCIA MÉDICA 

9-15-1 Processo Seletivo 

9-15-2 Outras Irregularidades Relacionadas com a Residência Médica 

9-16 TRABALHO DO ESTRANGEIRO  

9-17 OUTROS TEMAS  

 

 

 


