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Procedimentos Operacionais CPP 
Procedimento Técnico CPP 5 – Arquivo ativo de processos e Elaboração de caixas 
e etiquetas 
 
1) Objetivo 
Identificar as caixas dos Processos Ativos, em andamento, e arquivá-los de forma 
a facilitar o manuseio. 
 
2) Procedimento 
Os processos são criados pelo Protocolo e as informações de Servidor Investigado 
e Membros da Comissão de Processo Administrativo / Sindicância são inseridas no 
Sistema de Controle CPP. 
 
Com a informação dos nomes dos membros da Comissão e respectivo Presidente, 
é criada e impressa a etiqueta da caixa do processo segundo modelo no arquivo 
“Etiquetas para Caixas de Arquivo”. 
 

 
 
As informações em azul devem ser editadas para serem exibidas na etiqueta de 
arquivo vigente: 

 No Processo/ano-dígito 

 Nome do Presidente da Comissão 

 Nomes dos Membros da Comissão 

../../Modelos%20de%20Documentos%20CPP/Etiquetas%20para%20Caixas%20de%20Arquivo.doc
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 Nome do Secretário da Comissão 

 Assunto do Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância 
 
Os Processos são arquivados em caixas amarelas nos armários da CPP, sendo 
que em cada armário respeita-se a ordem crescente de Número de Processo / ano. 
 
Segue esquema que apresenta os armários usados para arquivo ativo atualmente 
na CPP. 
 

 
 

 Processos do ano atual e do ano anterior ao atual, em fase de instauração 
ou inquérito, são arquivados no armário 3, na Secretaria CPP. 

 Processos de anos anteriores, em fase de instauração ou inquérito, são 
arquivados no armário 1, na Sala de Reuniões 1. 

 Caixas vazias dos Processos cujo Relatório Final já foi emitido para Análise 
pela Chefia de Gabinete, pela Procuradoria ou Julgamento pela Reitoria são 
arquivadas no armário 2, na Sala de Reuniões 2. 

 Processos já julgados que precisam ter Termo de Ciência assinado ficam 
sobre o armário 5, na Recepção. 

 Processos em fase de Lançamento final no Sistema CGU PAD e 
Digitalização para armazenamento em arquivo morto são guardados no 
armário 6, na Sala de Reunião 1. 

 
Diariamente, os processos devem ser manuseados e retornados para o armário de 
arquivamento seguindo a ordem crescente para facilitar consulta de todos os 
envolvidos. 
 
Sempre que uma nova Comissão for designada, ou houver substituição de 
membros, a etiqueta deve ser refeita. 
 
Sempre que o número de volumes exija, nova caixa com etiqueta deve ser 
elaborada. A etiqueta da caixa original deve ser refeita para conter os números dos 
volumes ali armazenados e a etiqueta da nova caixa deve conter o número do 
volume ali armazenado. 

Sala Reunião 1

Recepção CPP

Sala Reunião 2

Secretaria CPP Presidência CPP
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3) Fluxograma 

 
 

Procedimento 5 – Secretaria - Arquivo ativo de 

processos e Elaboração de caixas e etiquetas
Comissão Processante Permanente (CPP)

Início
Procedimento 4

Criar etiqueta da caixa do 
processo:
- No Processo
- Presidente / Membros
- Secretário
- Assunto

Imprimir e anexar etiqueta 
na caixa do Processo

Armazenar caixa do 
Processo no respectivo 

armário

Fim

Procedimento 6 / 8

Nova Comissão 
Designada ou 

Substituição de 
Membros?

Não

Sim

Refazer etiqueta da caixa 
do Processo

Nova caixa exigida 
pelo excessivo 

número de 
volumes?

Não

Sim

Refazer etiqueta da caixa 
vigente com volumes ali 

contidos

Refazer etiqueta da nova 
caixa com volume ali 

contido
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