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RESUMO 

 

 

Estudo da identificação arquivística como a base metodológica para elaboração de 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos no âmbito das políticas de arquivos e 

acesso à informação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP). A identificação 

é uma metodologia que estuda o contexto de produção e a tipologia documental, permitindo, 

por meio de um processo investigativo, evidenciar a forma organizacional administrativa de 

uma instituição a partir das estruturas administrativas, funções e atividades e a definição dos 

tipos documentais. Associa-se a essa discussão as abordagens de política de acesso a 

documentos e informações no Brasil, definidas pela Lei de Acesso à Informação (LAI) que 

vem ocupando espaço nas discussões das agendas públicas nos governos federal, estadual e 

municipal, com vistas ao fortalecimento do princípio da transparência pública. A emergente 

necessidade de resolução do problema de acumulação documental no contexto da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (DPESP) justificou a escolha do órgão como o universo 

empírico desta pesquisa, na busca por estabelecer critérios arquivísticos para classificar, 

avaliar documentos e realizar o tratamento da informação para garantia do acesso à 

informação, no âmbito do Programa de Gestão de Documentos, com objetivo de discutir a 

pertinência da aplicabilidade da metodologia de identificação arquivística para elaboração de 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos na DPESP.  Trata-se de pesquisa do tipo 

descritiva e exploratória, de natureza qualitativa, cuja estratégia adotada é o estudo de caso da 

aplicação da metodologia da identificação arquivística fundamentada nos parâmetros da 

tipologia documental como base elaboração de Tabela de Temporalidade e Acesso aos 

Documentos (TTAD), Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo (MPPA) e Manual 

de Produção de Atos Administrativos (MPAA) no PGD-DPESP, apresentando como 

resultados os procedimentos metodológicos e os instrumentos.  

 

 

Palavras-chaves: Gestão de Documentos. Identificação Arquivística. Programa de Gestão de 

Documentos (PGD). Instrumentos Arquivísticos de Gestão de Documentos. Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (DPESP). 

 



ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this work is the study of archival identification based on methodological 

basis for the elaboration of archival instrument of document management in the scope of the 

archives and access to information policies of the Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(São Paulo State Public Defender's – DPESP). The identification is a methodology that 

studies the production context and the documentary typology, allowing, through an 

investigative process, to highlight the administrative organizational form of an institution 

from the administrative structures, functions and activities, and definition of documentary 

types - object of theorization by the documentary typology. It is associated to this discussion 

the approaches of policy of access to documents and information in Brazil, defined by the 

Law of Access to Information (LAI) that has been occupying space in the discussions of 

public agendas in the federal, state, and municipal governments with a view to strengthening 

the principle of public transparency. The emerging need to solve the problem of document 

accumulation in the context of the DPESP justified the choice of the case study as the 

empirical universe of this research. In addition, searching to establish archival criteria to 

classify, evaluate documents and perform the treatment of information to guarantee access to 

information, within the scope of the Records Management Program of the DPESP. In this 

perspective, the goal of this work is to discuss the relevance of the applicability of the archival 

identification methodology for the elaboration of archival instruments of records management 

in the DPESP. This work is a descriptive and exploratory research of a qualitative nature. 

Whose strategy is the case study of the application of the methodology of archival 

identification substantiated on the parameters of the documentary typology. Consequently, 

resulting in the elaboration of the Temporality Table and Access to Document, Protocol and 

File Procedures Manual and Manual of Production of Administrative Acts in the Management 

Program of the DPESP, presenting as results the methodological procedures and instruments. 

 

 

Keywords: Records Management. Archival Identification. Records Management Program 

(RMP). Archival Instruments of Records Management. São Paulo State Public Defender's 

(DPESP). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa aborda a metodologia de identificação arquivística, como a base 

metodológica para elaboração de instrumentos arquivísticos de gestão de documentos (Tabela 

de Temporalidade e Acesso aos Documentos; Manual de Procedimentos de Protocolo e 

Arquivo e Manual de Produção de Atos Administrativos) que sustentam um programa de 

gestão de documentos, no âmbito das políticas de arquivos e acesso à informação da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

A pesquisa está inserida na linha de pesquisa “Fluxos e Mediações Sociotécnicas da 

Informação” do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCI–UFF), que apresenta como ementa: 

 

Investiga os processos informacionais e comunicacionais, considerando as relações 

entre as tecnologias da informação e da comunicação e os diferentes campos do 

conhecimento científico e técnico, seus padrões, demandas e uso de informação. 

Estudam-se a geração, a organização, a representação e a gestão da informação, com 

especial enfoque nas mediações sociotécnicas da informação e da comunicação 

nestes processos. Inclui estudos de Informetria. (UNIVERSIDADE, 2017) 

 

O propósito de investigar os processos informacionais, a partir da geração, da 

organização, da representação da gestão da informação, aponta a interface entre a Arquivística 

com a Ciência da Informação (CI), 

 

[...] ciência interdisciplinar que investiga as propriedades e comportamentos da 

informação, as forças que governam o fluxo e uso da informação, bem como as 

técnicas, sejam manuais ou mecânicas, de processamento informacional, para 

armazenamento, recuperação e disseminação otimizados. (BORKO, 1968, p. 5) 

 

As definições previstas na Lei 12.527 de 18 de novembro de 2018 sobre tratamento da 

informação, e as ações de gestão de documentos para recuperação e acesso aos documentos, 

permitem uma associação e reflexões no campo da organização da informação em Ciência da 

Informação (CI), por meio de um diálogo científico, interdisciplinar, sobre teorias e práticas 

que possam auxiliar na produção de novos conhecimentos arquivísticos. 

A Arquivística, disciplina que tem por objeto o conhecimento da natureza dos 

arquivos e das teorias, métodos e técnicas a serem observados na sua constituição, para a 

organização, desenvolvimento e utilização dos arquivos, se apoia em funções arquivísticas 

que iniciam com o processo investigativo da identificação para o reconhecimento de 
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elementos que compõem o documento e que podem fornecer base para as práticas 

arquivísticas. Tais práticas investigativas são importantes para a elaboração dos instrumentos 

arquivísticos de gestão de documentos (Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos; 

Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo e Manual de Produção de Atos 

Administrativos), como elementos imprescindíveis para a gestão e garantia de transparência 

ativa, seja para a padronização das diferentes fases cujos documentos produzidos passam no 

desempenho das atividades da instituição, quaisquer que sejam seus suportes e formatos; seja 

na racionalização, na produção e na manutenção dos documentos públicos juntamente com as 

tecnologias de informação que impulsionam a modernização e o desenvolvimento do modelo 

de gestão administrativa, a partir de uma gestão de documentos eficiente. 

Por definição, gestão de documentos é um “conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (BRASIL, 1991, Art. 3). Os procedimentos e operações técnicas que vão da 

produção à destinação dos documentos, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente são premissas da gestão de documentos, cujo objeto de estudo são as 

técnicas aplicadas ao documento de arquivo, realizado no âmbito da Arquivística. 

A Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados definida na lei federal nº 8.159 

de 1991, é o ato normativo que estabelece, além da preservação documental, a gestão de 

documentos para a União, estados, municípios e Distrito Federal. Cada ente público, dentro 

do que lhe confere a lei na sua esfera de atuação, tem como dever constitucional realizar a 

gestão de documentos e a proteção especial aos documentos de arquivos. 

A partir da homologação da lei federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, 

conhecida como Lei de Acesso à Informação – LAI, as abordagens de política de acesso a 

documentos e informações no Brasil. No contexto da lei, as entidades públicas devem 

oferecer espontaneamente a informação, sem prévia solicitação do cidadão/sociedade, como 

preconiza o princípio da transparência ativa. 

O benefício social, assegurado no direito de acesso à informação, passa a ser 

incorporado efetivamente na política quando a gestão de documentos, em seus padrões e 

regras, alcança toda estrutura institucional, nos seus órgãos e subórgãos. A instituição amplia 

a transparência ativa e passiva, o acesso à informação, consequentemente, a qualidade da 

prestação de serviços aos necessitados e cidadãos, permitindo também que a instituição se 

insira no cenário arquivístico no atendimento do dever constitucional de oferecer informação 

previamente organizada. 
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Por outro lado, a LAI define o termo tratamento da informação como o “conjunto de 

ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 

destinação ou controle da informação” (BRASIL, 2011, Art. 1º, item V). Ou seja, são 

procedimentos similares a de gestão de documentos ao identificarmos as etapas técnicas de 

produção, organização, acesso e usos, que passam a ser discutido de forma recorrente no 

contexto das políticas de arquivos e de gestão de documentos, em específico ao tratamento do 

documento, objeto de estudo da Arquivística. 

A partir dos novos conceitos da LAI, o processo de gestão de documentos passou a ser 

entendidos para além do controle, organização, recuperação e usos durante as atividades 

institucionais, demandando a ter novos desafios para democratizar o acesso a informações 

registradas no documento de arquivo. O desafio para Arquivística, desse modo, está na análise 

dos diversos usos que podem ter o tipo documental, na técnica de aplicar a classificação de 

acesso. A informação que compõe o conteúdo registrado no tipo documental, no tratamento 

proposto pela LAI, pode ser observada de forma particularizada no tipo do documento, 

podendo influenciar a metodologia de elaboração dos instrumentos arquivísticos para a gestão 

dos documentos. 

A rotina de uma instituição, na execução das atividades diárias, é o estimulo natural da 

elaboração dos procedimentos de gestão de documentos. Associada às regras para a produção, 

os usos, com aplicação dos conceitos da LAI e acumulação de documentos nos arquivos, 

tornam-se uma engrenagem quando observamos a gestão de documentos no plano executivo 

ou operacional. Por outro lado, para que essas regras sejam definidas e se atinja a finalidade 

desejada de preservação da memória institucional e do interesse público, passa-se a ver a 

gestão de documentos no plano estratégico das políticas de arquivo previstas nas diretrizes 

regradas na Lei Nacional de Arquivos (8.159/1991), e na LAI. Essas leis disciplinam condutas 

sobre ações em gestão de documentos e tratamento de informações, objetivando o melhor 

interesse da coletividade, em especial, no direito ao acesso à informação e na identidade de 

uma comunidade preservada na sociedade. 

A construção da política de gestão de documentos, de arquivos, e de acesso à 

informação para uma instituição, apoia-se no Programa de Gestão de Documentos – um 

instrumento de planejamento que unifica e materializam as diretrizes, ações e projetos básicos 

arquivísticos. O PGD tem por finalidade orientar a implantação, regularização e manutenção 

gradual de procedimentos técnicos e operacionais da gestão de documentos (que envolve a 
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produção, tramitação, usos, arquivamento, avaliação e destinação de documentos), realizados 

por órgãos e subórgãos de uma instituição pública. 

Assim, a necessidade de construir conhecimento arquivístico sobre a gestão de 

documentos e acesso à informação, observados nas metodologias arquivísticas para a 

produção de instrumentos arquivísticos, ganhou destaque, tornando-se de interesse para um 

estudo científico. Em relação aos manuais da área, estes permitiram observar a aplicação das 

funções arquivísticas em especial a classificação e avaliação para a elaboração de tabela de 

temporalidade de documentos. Nos últimos vinte anos, é possível encontrar com mais detalhe 

a explicação metodológica de elaboração dos instrumentos arquivísticos de gestão de 

documento com destaque para os estudos de tipologia documental realizados na identificação 

arquivística, função inicial, anterior a classificação e avaliação. Rodrigues (2008) ressalta que 

a identificação aplicada ao desenvolvimento das funções arquivísticas justifica a elaboração 

de proposta de sistematização de procedimentos na gestão de documentos. 

A identificação arquivística, composta pelas etapas de reconhecimento do contexto de 

produção e do tipo documental, permite, por meio de um processo investigativo, evidenciar a 

forma organizacional administrativa de uma instituição a partir das estruturas, funções, 

atividades e a definição dos tipos documentais, objeto de teorização pela tipologia 

documental.  

O tipo documental, definido pela sua espécie documental, associado a uma atividade, é 

o elemento de análise na função arquivística da identificação, permitindo reconhecer em seu 

conteúdo a estrutura administrativa, as atividades institucionais, as competências e funções, 

que justificaram sua produção. De forma que, quando bem definido, seja um arcabouço de 

conhecimento gerado, fornecendo subsídios para a classificação e avaliação, o que 

fundamenta a construção de metodologias e procedimentos na elaboração de instrumentos 

arquivísticos para o PGD. 

A estrutura lógica funcional do contexto onde os documentos são produzidos, 

sistematizada por agrupamento de estruturas e/ou competências, atividades, representa a 

classificação documental “a sequência de operações que, de acordo com as diferentes 

estruturas, funções e atividades da entidade produtora, visam a distribuir os documentos de 

arquivo” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 74). A identificação e classificação são base 

para avaliar o tipo documental que exige o estabelecimento de critérios de valores e atributos 

essenciais sobre a memória e história para a avaliação devido à condição irreversível e 

consequência natural do procedimento de eliminação de documentos. Por definição, a 
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avaliação é o “processo de análise de arquivos, visando a estabelecer sua destinação de acordo 

com os valores que lhes forem atribuídos” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 11). 

A busca por estabelecer critérios arquivísticos para organizar, avaliar documentos e 

realizar o tratamento da informação com garantia do acesso à informação na gestão de 

documentos evidencia uma necessidade de olhar detalhadamente para os procedimentos 

metodológicos. Na relação estabelecida entre as funções arquivísticas de classificação e 

avaliação na perspectiva do método proposto pela identificação, no âmbito da gestão de 

documentos, observa-se a contribuição desta metodologia na construção de novos caminhos 

para solucionar problemas da área Arquivística.  

As indagações sobre as metodologias fundamentadas nas funções arquivísticas da 

identificação, classificação e avaliação para a produção de instrumentos arquivísticos 

aplicados na gestão de documentos, suscitaram, durante estudos técnicos e práticas 

desenvolvidas em minha trajetória profissional como arquivista, o interesse sobre o tema, 

levando a esta pesquisa no curso de mestrado da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Além disso, o desenvolvimento de estudos de casos em pesquisa acadêmica 

desenvolvida na graduação
1
 me permitiu observar a identificação arquivística como uma 

metodologia própria, que fundamenta o desenvolvimento da avaliação documental com foco 

na aplicação de critérios e na importância funcional da tabela de temporalidade na destinação 

de documentos contábeis. 

Os resultados dessa pesquisa indicaram que a identificação é uma fase preliminar e 

necessária ao desenvolvimento da função de avaliação. O estudo sobre identificação e 

avaliação demonstrou que se tratam de metodologias independentes, com corpo metodológico 

próprio, porém complementares, que se inter-relacionam na utilização dos dados levantados 

na fase de identificação para subsidiar a análise dos valores que fundamentam o 

estabelecimento dos prazos de guarda no contexto da função de avaliação. 

À época, porém, observou-se na literatura brasileira, que a metodologia de 

identificação era aplicada somente no nível de fundo e não chegava ao menor nível do 

arquivo, que é a série documental, consequentemente, não reconhecia o tipo documental. 

Sendo que tal entendimento é vital para a compreensão do conjunto e para subsidiar a 

produção dos instrumentos arquivísticos. 

Ainda com interesse na temática de gestão de documentos, meus estudos avançaram 

para compreensão do processo de formação da política de gestão de documentos de uma 

                                                 
1
 2005 a 2007 – pesquisa desenvolvida no Curso de Arquivologia da Unesp ver em: Almeida (2007).   
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administração pública municipal
2
 com vistas a propor subsídios para a prática da política, 

buscando fornecer respostas aos problemas que norteiam o contexto arquivístico: acúmulo 

documental nos arquivos, recursos humanos e infraestrutura. Os resultados demonstraram a 

ausência de indicadores consistentes sobre as atividades técnicas realizadas para poder avaliar 

todo o ciclo da política pública de gestão de documentos. 

Na primeira pesquisa, o exercício foi pensar e executar as metodologias numa 

perspectiva abrangente, partindo da análise do tipo documental para entender as metodologias 

de identificação e avaliação e o contexto do órgão produtor. Na segunda pesquisa, foi olhar na 

perspectiva geral das políticas públicas de gestão de documentos e arquivos, observando as 

metodologias e procedimentos aplicados para a gestão dos tipos documentais no contexto de 

uma prefeitura. Dessa forma, ficando evidente a necessidade de planejamento de programa de 

gestão de documentos com a aplicação correta e sistemática das metodologias arquivísticas. 

O conhecimento sobre diversas naturezas de tipos de documentos, estudados em 

minhas experiências profissionais, seja na iniciativa privada,
3
 de negócio financeiro, em 

arquivo pessoal, seja na área pública,
4
 em instituição federal e estadual da função cultural, da 

educação superior, da saúde e, atualmente, da função de assistência jurídica gratuita, me 

permitiu avançar no conhecimento prático da aplicação de metodologia para o controle da 

produção até a destinação de documentos, bem como adquirir conhecimento administrativo 

voltado para a estrutura e o funcionamento organizacional das instituições nas quais atuei. 

A prática de organizar e tratar arquivos, realizada nessas instituições, sempre 

necessitava do reconhecimento do tipo de documento, seguida de atividades de coleta de 

dados, com realização de entrevistas junto ao corpo de funcionários para compreender as 

atividades e os tipos de documentos produzidos, a fim de organizar, avaliar, inventariar os 

documentos, algumas com uma complexidade maior de execução de projetos e outras em 

ações particulares na execução de uma função arquivística. Com isso, os instrumentos 

arquivísticos de gestão de documentos se tornaram ferramenta de trabalho para minha atuação 

como arquivista, em especial a tabela de temporalidade de documentos. 

O processo destas ações: identificar, classificar e avaliar, aplicar instrumentos de 

gestão de documento e destinar documentos, tornou-se rotina nas práticas profissionais e as 

                                                 
2
 2012 e 2013 – pesquisa desenvolvida no curso de especialização em Gestão Pública, PUC Campinas – SP, ver 

em: Almeida (2013). 
3
 2007 – Promocred Financiadora e Arquivo Pessoal Família Perracine (Marília-SP). 

4
 2008 – Museu Lasar Segal (São Paulo – SP); 2008 a 2010 – Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo 

(SEC); 2010 a 2014 – Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas-Unicamp e projeto 2012 – 

Hospital Escola da Unicamp (Campinas-SP); 2014 a atual – Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPESP). 
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funções arquivísticas sempre estiveram presentes, sendo aplicadas a partir de um processo 

inicial de investigação do órgão produtor e dos tipos documentais, esse procedimento foi 

aplicado repetidamente. 

Assim, essa forma de aplicação do procedimento, observados na produção de 

instrumentos arquivísticos, tornou-se tema de interesse com foco no tipo documental, tudo 

isso sendo realizado no âmbito da gestão de documentos e não exclusivamente na acumulação 

de documentos nos arquivos públicos. 

Por outro lado, a emergente necessidade de resolução do problema de acumulação 

documental no contexto da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), justificou a 

escolha do órgão como o universo empírico desta pesquisa, na busca por estabelecer critérios 

arquivísticos para organizar, avaliar documentos e realizar o tratamento da informação para 

garantia do acesso à informação, no âmbito da gestão de documentos. 

A ausência de uma política de gestão de documentos e acesso à informação, formulada 

com bases sólidas e fundamentadas nos princípios arquivísticos da proveniência, 

organicidade, unicidade e integridade; além dos institucionais, refletidos nas metodologias 

arquivísticas para executar a política, tornaram-se um problema central da instituição com 

consequência na acumulação de documentos nos arquivos sem tratamento técnico.  

A DPESP, criada em 2006, tem por missão oferecer, de forma integral e gratuita, aos 

cidadãos necessitados a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos (DEFENSORIA, 

2014, website). 

Os arquivos com acúmulo de documentos e, parte sem tratamento técnico, ocupavam 

espaços de circulação e postos de trabalho, o que gerava reclamações na administração 

superior por parte das unidades. A instituição apontava a necessidade, em caráter urgente, de 

destinar à eliminação os documentos, manifestando um entendimento da necessidade de 

elaboração de instrumento arquivístico, tabela de temporalidade de documentos. 

No entanto, do ponto de vista arquivístico, a acumulação era o ponto final da questão, 

uma vez que a instituição não dispunha de políticas de gestão de documentos e de arquivos e, 

também, de instrumentos arquivísticos que garantissem o controle desde a produção até a 

destinação dos documentos produzidos. Nesses volumes acumulados, soma-se parte do antigo 

acervo do órgão da Procuradoria da Assistência Judiciária, que precedeu à Defensoria, e que 

foi transferido em 2007 para continuidade no atendimento jurídico. 

Nas experiências profissionais, foi observado que a teoria se adequa à prática e esta às 

especificidades dos arquivos, dessa forma, pedindo instrumentos arquivísticos para uma 
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realidade específica que cada arquivo apresenta, podendo variar de acordo com as mudanças 

estruturais e funcionais que ocorram na instituição. 

O contexto de produção de uma instituição é único, comparável, mas nunca idêntico 

ao contexto de produção de outra instituição. Ainda que cumpram determinados objetivos, as 

instituições apresentam especificidades locais, com necessidades diferentes e com uma 

cultura administrativa diferente, nesse sentido a arquivística é considerada uma “ciência dos 

contextos” (MENNE-HARITZ, apud RODRIGUES, 2002, p. 16). 

Dessa forma, na DPESP, a lógica do entendimento de que as leis têm aplicação direta 

e os decretos federais e estaduais são apenas de referência para a análise e elaboração dos atos 

normativos da DPESP foi importante para os estudos e encaminhamentos da política de 

gestão de documentos. Na análise do problema, mostrou-se a necessidade de se estabelecer 

previamente parâmetros associados ao princípio da autonomia que reveste a instituição, de 

modo que o instrumentalizasse para pensar na escolha das metodologias arquivísticas e na sua 

aplicação.  

A regra para a criação da política de gestão de documentos seria a elaboração dos 

primeiros atos para instituir a política, já que as recomendações e normativas de instituições 

arquivísticas federais e estaduais são apenas de referência para o contexto da DPESP. Na 

busca por literatura sobre procedimentos metodológicos para a elaboração de instrumentos 

arquivísticos de gestão de documentos que pudesse ser de referência ou se aproximasse do 

contexto da DPESP, observou-se, no cenário preliminar sobre gestão de documentos nas 

defensorias públicas, que somente a Defensoria Pública da União aplicava a tabela meio do 

Conselho Nacional de Arquivos e estava elaborando a sua tabela de atividades-fim. Logo, a 

ausência para as defensorias de instrumento arquivístico de gestão de documentos para 

viabilizar o tratamento dos arquivos aponta para um acúmulo crescente de documentos nessas 

instituições.  

Assim, observa-se a necessidade em construir conhecimento arquivístico sobre a 

gestão de documentos e acesso à informação e introduzir na DPESP as políticas arquivísticas, 

para o atendimento da Lei Nacional de Arquivos e a LAI. 

A partir da homologação da LAI, em 2011, as abordagens sobre a política de acesso a 

documentos e informação no Brasil vêm ocupando espaço nas discussões das agendas 

públicas nos governos federal, estadual e municipal, com vistas ao fortalecimento do princípio 

da transparência pública. No entanto, os órgãos públicos ainda estão introduzindo os 

conceitos da LAI, o que justifica a necessidade de elaboração dos instrumentos arquivísticos 

como elementos imprescindíveis para a gestão e como garantia de transparência ativa. 
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Considerando que o contexto da Defensoria é peculiar, porque tem garantida sua 

autonomia administrativa como prerrogativa legal, cabe uma questão: a metodologia da 

identificação poderá fornecer as bases para elaboração dos instrumentos arquivísticos do 

Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD-

DPESP)? 

Desde 2014, atuando como arquivista na Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPESP), a instituição iniciou a implantação das políticas arquivísticas e de acesso à 

informação, na qual se destacam a elaboração de instrumentos arquivísticos com base nas 

metodologias arquivísticas identificação, classificação, avaliação e descrição na busca por 

procedimento metodológico que pudessem justificar a prática, os instrumentos elaborados e 

os usos no Programa de Gestão de Documentos PGD-DPESP. 

O cenário crítico indicava uma oportunidade de propor a gestão de documentos, 

introduzindo os conceitos da LAI em uma ação estratégica para a instituição, aliando o debate 

técnico aos interesses políticos dos gestores. 

Nesse contexto, a identificação arquivística se coloca como uma metodologia 

vantajosa e de vital importância no processo de coleta e interpretação das informações do 

contexto institucional para elaboração de instrumentos arquivísticos de gestão de documentos, 

afim que atendam a realidade institucional na implantação da política de gestão de 

documentos, permitindo ampliar nossos conhecimentos sobre as práticas arquivísticas, 

adequando teoria e prática em seus diferentes arquivos e instituições. 

Diante do exposto, esta investigação se configura como desdobramento dos estudos 

teóricos e práticas arquivísticas apontadas anteriormente. Os temas gestão de documentos, 

políticas de arquivo, identificação arquivística, funções arquivísticas (classificação e 

avaliação), instrumentos arquivísticos de gestão de documentos (Tabela de Temporalidade e 

Acesso aos Documentos; Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo e Manual de 

Produção de Atos Administrativos) serão discutidos na perspectiva da construção teórica de 

metodologias arquivísticas, para a elaboração de instrumentos arquivísticos e implantação de 

um programa de gestão de documentos. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é discutir a pertinência da aplicabilidade da 

metodologia de identificação para elaboração de instrumentos arquivísticos na implantação do 

Programa de Gestão de Documentos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD-

DPESP), tendo por objetivos específicos: 

 Descrever os fundamentos teóricos e metodológicos da gestão de documentos e da 

identificação realizada com base na diplomática e tipologia documental; 
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 Caracterizar o Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo (PGD-DPESP) e seus instrumentos norteadores no âmbito das políticas 

públicas arquivísticas e de acesso à informação; 

 Desenvolver um estudo de caso de identificação arquivística para elaboração da Tabela 

de Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD), Manual de Procedimentos de 

Protocolo e Arquivo e Manual de Produção de Atos Administrativos, instrumentos 

arquivísticos do PGD-DPESP. 

 Para apresentação do desenvolvimento e alcance dos objetivos, a dissertação apresenta 

a seguinte estrutura: 

Na seção 1, denominada Introdução, apresentam-se o tema da pesquisa, o problema de 

pesquisa, a justificativa, o objetivo geral e os específicos es estrutura da Dissertação; 

A seção 2 – A metodologia da pesquisa –, apresenta a caracterização da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos da identificação arquivística para aplicação no caso empírico. 

Na seção 3 – Gestão de Documentos, política e programa: discutem-se os principais 

conceitos, atividades, métodos e técnicas que envolvem o processo de gestão de documentos 

no âmbito da política como da técnica e apresenta elementos que compõem um PGD, 

comparando a modelos internacionais e nacionais, contextualizando a proposta de PGD 

DPESP; 

Na seção 4 – Identificação Arquivística, base da gestão de documentos, apresentam-se 

o conceito de identificação arquivística fundamentada na diplomática, em sua concepção 

clássica e contemporânea, denominada de tipologia documental. Apresenta, ainda, a 

identificação como ferramenta metodológica para apoiar as funções arquivísticas de 

classificação e avaliação, utilizada como parâmetro para o processo de gestão de documentos;  

A seção 5 – O Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo – apresenta o PGD-DPESP, contextualizando a instituição e a situação 

arquivística, com a ação de diagnóstico, alternativas e planejamento na sua criação.  

A seção 6 – Instrumentos arquivísticos do PGD-DPESP: proposta metodológica – 

apresenta a aplicabilidade da identificação arquivística, associada às funções de classificação 

e avaliação, os procedimentos metodológicos e os instrumentos elaborados que sustentam a 

política e o Programa de Gestão de Documentos da DPESP. 

Na última seção, intitulada Considerações finais, apresentam-se as reflexões sobre os 

resultados alcançados de acordo com os objetivos propostos e pressupostos teóricos. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1. Tipo, natureza e estratégia de pesquisa 

 

A metodologia da pesquisa se caracteriza como do tipo qualitativa e exploratória, que, 

segundo Braga (2007, p. 25), “tem o objetivo de reunir dados, informações, padrões, ideias ou 

hipóteses sobre um problema ou questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior”. 

Para alcançar os objetivos propostos, esta pesquisa alia uma dimensão teórica a uma aplicada.  

Do ponto de vista teórico, busca discutir as teorias, conceitos, métodos e instrumentos 

de identificação arquivística e gestão de documentos, configurando-se como: 

FASE 1 – Levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre os temas que norteiam a 

pesquisa: 

 Gestão de documentos: políticas públicas arquivísticas e acesso à informação; Programa 

de Gestão de Documentos e seus elementos; identificação arquivística; diplomática e 

tipologia documental; funções arquivísticas: classificação e avaliação. 

 Fontes: teses, dissertações; manuais, artigos, livros, legislação brasileira. Os livros 

consultados pertencem à biblioteca da UFF e à biblioteca particular da professora 

doutora Ana Célia Rodrigues; os periódicos foram: Revista Estudos Históricos; 

Documenta & Instrumento; Boletim ANABAD; Perspectivas em Ciência da Informação; 

Arquivo e Administração; Estudos RAMP; Datagramazero; Revista Ciência da 

Informação, além dos manuais de gestão de documentos da área. 

Na dimensão aplicada, demonstra a pertinência da aplicação da metodologia da 

identificação arquivística como base para a classificação e avaliação no contexto do da gestão 

de documentos, com observação direta das evidências e procedimentos realizados na prática 

arquivística, detalhando os procedimentos metodológicos e instrumentos de coleta de dados 

desenvolvidos para elaborar aos instrumentos arquivísticos de gestão de documentos que 

sustentam o PGD-DPESP. 

Assim, do ponto de vista aplicado, a estratégia da pesquisa adotada é o estudo de caso, 

como explica Calazans (2007, p. 39): 

 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa utilizada para investigar um 

fenômeno social complexo. É considerada uma estratégia de pesquisa abrangente 

para as pesquisas sociais e é uma forma de investigação empírica, pois analisa um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real.  
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O estudo de caso proposto aplica a metodologia da identificação arquivística para a 

elaboração dos instrumentos arquivísticos de gestão de documentos – Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD), Manual de Procedimentos de Protocolo e 

Arquivo (MPPA) e Manual de Produção de Atos Administrativos (MPAA) – que sustentam o 

Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD-

DPESP), apresentando os procedimentos metodológicos desenvolvidos modelos de 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos. 

 

2.2. Delimitação do universo de estudo de caso e amostra da pesquisa 

 

O universo da pesquisa escolhido para a aplicação do estudo de caso é o Programa de 

Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD-DPESP), para o 

qual foi desenvolvida, a partir de 2014 (portanto, antes e durante o curso de mestrado), uma 

metodologia para elaboração de instrumentos arquivísticos, cuja amostra selecionada para 

demonstrar sua aplicação é a unidade de Defensoria Osasco, que representa os resultados 

obtidos em 33 órgãos da DPESP. 

FASE 2 – Estudo de caso: aplicação da metodologia da identificação arquivística para a 

elaboração dos instrumentos arquivísticos de gestão de documentos – Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD), Manual de Procedimentos de Protocolo e 

Arquivo (MPPA) e Manual de Produção de Atos Administrativos (MPAA) no Programa de 

Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD-DPESP), 

compreendendo as seguintes etapas: 

 

2.3. Identificação arquivística 

 

2.3.1. Identificação do órgão produtor  

Estudo do elemento orgânico (estrutura administrativa) e do elemento funcional 

(atribuições), fontes de informações: atos normativos, legislação e entrevistas com gestores. 

 Instrumento de coleta de dados: Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de 

Documentos (Quadro 1). 
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2.3.2. Identificação do tipo documental 

Estudo da tipologia documental para definição da espécie e denominação do tipo 

documental, acrescido das atividades. 

 Fontes de informações: atos normativos, legislação, documentos produzidos, 

observação in loco e análise do procedimento de produção dos documentos. 

 Instrumento de coleta de dados: Ficha de Identificação de Tipologia Documental e 

elementos do tipo documental no Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de 

Documentos.  

 

2.4. Classificação documental 

 

 No Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos, foi realizado a 

análise de atribuições, definindo a estrutura lógica dos níveis que a representam neste 

contexto – atividades, subdivisão da função e função – aos quais os documentos estão 

vinculados, aprimorando o modelo deste formulário. Para tanto se entende por:  

 Função: são aquelas essenciais para instituição/empresa e se referem às razões de sua 

existência, da perspectiva da sua missão e de macro objetivos administrativos que dão 

suporte a realização da missão, sendo caracterizadas por Chiavenato como “funções 

administrativas, financeira, técnica, comercial, contábil e de segurança” (2004, p 15); 

somam-se a essas as culturais, assistência à saúde, ensino e pesquisa, assistência 

jurídica, entre outras. 

 Divisão da função: “Dentro de cada plano de classificação, os temas maiores são 

organizados em ordem alfabética e subdivididos, quando aplicável” (PUBLIC 

ARCHIVES CANADA, 1986, p. 9, tradução nossa).   

 Atividade: “[...]a soma de ações, de atribuições, de encargos ou serviços 

desempenhados pela pessoa [...]” (SILVA, 1987, p. 102). 

 

2.5. Avaliação documental 

 

Neste procedimento metodológico, realiza-se a análise dos prazos de guarda sugeridos 

pelo produtor, confrontando com os estabelecidos por lei; os usos administrativos 

estabelecidos na rotina do procedimento administrativo para a análise do valor primário; os 

atributos referentes ao desenvolvimento e história institucional e as informações de interesse 
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para pesquisa e para a sociedade, que fundamentam a análise do valor secundário do tipo 

documental.  

 

2.6. Restrição de acesso 

 

Tendo em vista a determinação na Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011), aos 

órgãos públicos em realizar a classificação de dados, de informações e de documentos em 

grau de sigilo (reservado, secreto e ultrassecreto), buscamos introduzir o tema na metodologia 

de identificação. A coleta de dados sobre elementos “tipo documental” e a indicação se há 

“restrição de acesso”, com base nas informações da área produtora levantados no processo 

investigativo, permitirá confrontar os usos e as referências sobre sigilo legal, fiscal e de 

informações pessoais atribuídas ao tipo de documento e compreender em um panorama geral 

como a instituição trata em seu contexto arquivístico a questão do sigilo x acesso.     

 

2.7. Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Para o desenvolvimento do estudo de caso proposto, foram elaborados instrumentos de 

coleta de dados selecionados na literatura especializada e adaptados para atender as 

necessidades da DPESP, de acordo com os objetivos propostos.  

1. Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos (Quadro 1)  

Tem por objetivo identificar elementos do órgão produtor chegando à denominação do 

tipo documental, e de elementos que permitam aplicar a classificação e avaliação documental. 

Esse formulário é a configuração prévia da tabela de temporalidade, apresentando dados para 

elaboração do plano de classificação, denominações dos tipos documentais e de elementos de 

prazos de guarda, todos associados em um único instrumento de coleta de dados. 

Na identificação do tipo documental, a proposta é para realizar duas análises: a 

primeira, no Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos com a análise da 

espécie e da atividade indicada no campo “Qual o nome do documento?”, no qual o órgão 

produtor indica a denominação do tipo do documento produzido em determina atribuição 

relacionada.  

2. Ficha de Identificação de Tipo Documental (Quadro 2)  

A ficha foi aplicada em um documento, escolhido por apresentar complexidade no que 

se refere à produção e o fluxo do processo de negócio. Para tanto, no contexto da DPESP, foi 

selecionado o documento denominado PA (Procedimento de Atendimento), produzido em 68 
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unidades de Defensoria, considerado o tipo documental com volume de acumulação crítica 

nas unidades.  
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Quadro 1 – Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos 

REGIONAL: 

UNIDADE: 

Qual é a 

competência? 

Qual a 

função? 

Qual 

atividade? 

Qual o nome 

do 

documento? 

Qual suporte é 

produzido o 

documento? 

O documento 

está 

reproduzido 

em sistema?  

 

Produz 

via/cópias do 

documento?  

 Qual a forma do 

documento? 

Qual a sugestão de prazo 

de guarda? 

 

O documento é 

sigiloso?   

Qual a sugestão de 

destinação? 

Observação 

papel digital 
Sim, 

qual? 
não 

Sim, 

quantas? 
Não Composto 

Avulso  

 

 Qual o prazo 

de guarda na 

unidade 

produtora  

 

Qual o prazo 

de guarda na 

unidade de 

arquivo 

setorial/inter

mediário? 

  

Sim, 

quanto 

tempo? 

Não Eliminação  
Guarda 

permanente 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 2 – Ficha de Identificação do Tipo Documental 

Instituição/Fundo:  

Área produtoras:  Função:  

Espécie:  

Atividade:  

Tipo documental:  

Equivalência:  

Objetivo da produção:  

Documentos em anexos:  

Fundamento legal:  

Tramitação:  

Prazo de arquivamento:  Classificação:  

Destinação:  

Data limite:  

Notação:  

Informações complementares:  

Fonte: Almeida (2007). 

 

2.8. Procedimentos de coleta, análise e divulgação de dados  

 

A coleta e divulgação dos dados foram aprovadas no Conselho Superior da DPESP, 

em processo administrativo que autorizou a realização da pesquisa, mediante o envio 

periódico de relatórios para ciência do andamento da pesquisa na Instituição.  

Os formulários de coleta de dados foram aplicados nos órgãos produtores, cujo 

preenchimento foi realizado pelo seu diretor. Depois, foram iniciadas as análises de âmbito 

técnico, conforme o desenvolvimento das etapas metodológicas de identificação, classificação 

e avaliação.  

A aplicabilidade da metodologia de identificação, como fundamento das funções 

arquivisticas de classificação e avaliação, permite explorar sua pertinência para elaboração 

dos instrumentos arquivísticos de gestão de documentos na implantação de Programa de 

Gestão de Documentos na DPESP, como veremos na seção 6. “Instrumentos Arquivísticos do 

PGD-DPESP: Proposta metodológica”.   
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS: POLÍTICA E PROGRAMA 

 

 

3.1. Conceito e finalidade da gestão de documentos 

 

Na década de 1970, nos EUA, o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) solicita 

um estudo à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

para elaboração de uma norma internacional com diretrizes sobre os procedimentos técnicos 

de gestão de documentos e arquivos. 

A atuação em conjunto do CIA e da Unesco levou ao desenvolvimento do Records 

and Archives Management Programme – RAMP, Programa de Gestão de Documentos e 

Arquivos, com a finalidade de disponibilizar manuais que orientassem arquivistas, gestores, 

comunidade e países-membros da Unesco, carentes de informações sobre como tratar seus 

documentos e arquivos, sobre a importância do gerenciamento de documentos e arquivos para 

o desenvolvimento e preservação do patrimônio documental de um país. O processo de 

elaboração das diretrizes da Unesco contou com a consultoria de especialistas na área de 

arquivos, com os representantes da América, Estados Unidos e a Argentina.  

Na apresentação dos resultados dessa primeira consultoria, em agosto de 1979, o 

relatório apontou temas, projetos e atividades para serem estudados e desenvolvidos, desde a 

promoção de políticas para contribuir para os serviços modernos, para a gestão de 

documentos, para infraestruturas de sistemas de informações, promoção de métodos e regras 

para tratamento das informações e formação prática e teórica dos profissionais. O 

desenvolvimento desses temas estava associado a uma necessidade de atuação prática na 

gestão de documentos e tratamento de arquivos a ser realizado nos países-membros com 

supervisão da Unesco e com posterior registro do conhecimento para gerar publicações e 

produções técnicas do Programa RAMP.  

As referências terminológicas como base inicial para o desenvolvimento do Programa 

RAMP apresentavam o conceito de documento e de gestão de documentos. O termo record, 

por exemplo, significa “Documento: todas as informações registradas, independentemente de 

forma física ou características, feitas ou recebidas e mantidas por uma instituição ou 

organização na condução de seus negócios” (UNESCO, 1979, p. 10, tradução nossa) e o 

termo record management foi definido como “gestão de documentos: aquela área da 

administração, administrativa geral preocupada em alcançar economia e eficiência na criação, 

manutenção e uso, e disposição de registros” (UNESCO, 1979, p. 10, tradução nossa). 
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Observa-se que a definição de gestão de documento referencia uma área administrativa com 

procedimentos técnicos de controle, produção, uso e da disponibilização do documento. 

 No entanto, o conceito de gestão de documento foi aprofundado durante a elaboração 

do relatório, ao especificar a abrangência de sua aplicação. Desse modo, deve envolver:  

 

(...) o ciclo de vida dos documentos, desde a sua criação ou recebimento por 

qualquer escritório, através de sua disposição, quando não mais necessário para a 

condução dos negócios atuais de uma organização ou instituição. A disposição final 

é baseada em uma avaliação de seu valor potencial e uso, e assume a forma de 

transferência para um centro de recodificação (um repositório intermediário) para 

armazenamento temporário, transferência direta para uma agência arquivística, 

doação para um repositório qualificado, copiando antes da destruição ou destruição 

total. (UNESCO, 1979, p. 10, tradução nossa) 

 

Na perspectiva do conceito, destacam-se parâmetros do ciclo de vida dos documentos, 

os quais se configuram nas três fases de arquivamento pelos quais passam o documento no 

decorrer das atividades desenvolvidas em uma instituição, incluindo seus valores, definidos a 

partir da função arquivística de avaliação documental, que permite direcionar o destino do 

documento.  

O conceito de gestão de documentos já se mostrava como um conceito complexo, por 

ter procedimentos que ocorrem sequencialmente e/ou associados, periodicamente, com 

regularidade no início, término e recomeço do ciclo de gerenciamento do documento.  

Na publicação intitulada Directrices para la preparación de programas de estúdios 

sobre la gestión de documentos y la Administración de archivos modernos: um estúdio del 

RAMP de 1982, cujo objetivo é orientar a preparação de cursos sobre gestão de documentos e 

arquivos, o autor destaca que a “gestão de documentos e arquivos são dois temas inter-

relacionados se analisados conjuntamente e é apropriado ensiná-los segundo um plano 

comum. Cada um tem um marco metodológico distinto e a nível prático podem organizar-se 

separadamente, o que se faz habitualmente” (COOK. 1982, p. 31, tradução nossa). Naquele 

momento, as práticas arquivísticas indicavam que a gestão de documentos e de arquivos eram 

tratadas de forma individual, como métodos distintos, mas que, no ensino e formação do 

profissional, deveriam ser estudados conjuntamente.  

No Guia para la encuesta sobre los sistemas y servicios de gestión de documentos y la 

administración de archivos, produzido em 1983, cuja finalidade é tratar especificamente dos 

sistemas e serviços de arquivos, embora no título apareça os serviços de gestão de 

documentos, trata da transferência e eliminação de documentos dentro de um arquivo. 

Apresenta um glossário inicial no que não consta o conceito de gestão de documentos, 
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reforçando assim a produção do conhecimento exclusivamente sobre o tema arquivo, 

separado da gestão de documentos. 

No mesmo ano, o Programa RAMP publica o manual que trata sobre Lá Función de la 

Gestión de Documentos y Archivos em los Sistemas Nacionales de Información, 1983, com 

orientações gerais para implantação de um programa de gestão de documentos, definindo 

como atividades básicas para a gestão de documentos:  

 

1) identificação e descrição dos documentos por séries ou classes, 2) classificação 

das séries ou classes com vistas a sua preservação ou eliminação, 3) eliminação dos 

documentos, 4) definir os documentos que se justifica preservar nos arquivos, 5) 

eliminação periódica dos documentos que não sejam permanentes; 6) transferência 

de documentos permanente aos Arquivos Nacionais. (RHOADS, 1983, p. 24, 

tradução nossa) 
 

O autor agrega ao conceito as cinco atividades citadas que evidenciam as funções 

arquivísticas de classificação, avaliação e descrição documental na gestão de documentos. O 

conceito, inicialmente relacionado às etapas de controle, uso, manutenção e destinação 

passam a ser associados também às funções arquivísticas.   

Em 1991, a titulação do conceito evolui e se apresenta mais consolidado na publicação 

La preparación de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas: 

um estúdio del RAMP, a “gestão de documentos: conjunto de operações e técnicas 

relacionadas com a concepção, desenvolvimento, implementação e avaliação de sistemas 

administrativos necessários desde a criação de um documento até à sua destruição ou 

transferência para os arquivos” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 10, tradução nossa). Os 

autores apresentam uma redação que sintetiza a mesma perspectiva do CIA e que define 

gestão de documentos como “controle sistemático e administrativo dos documentos ao longo 

de seu ciclo de vida para garantir eficiência e economia em sua criação, uso, manuseio, 

controle, manutenção e disposição” (ICA, s/d., tradução nossa). A semelhança conceitual é 

natural porque o CIA incorpora os conceitos consolidados nos estudos RAMP no período de 

sua vigência de 1979 a 2001.  

Este manual La preparación de manuales de gestión de documentos para las 

administraciones públicas: um estúdio del RAMP tem por base o modelo de gestão de 

documentos aplicado na América do Norte, pois apresenta as referências e a legislação da 

política do governo do Canadá e de Quebec e traz, na nota preliminar, a apresentação do 

manual elaborada e ratificada pelos gestores da área de Gestão de Documentos e Arquivos 

Nacionais de Quebec, no Canadá. Dessa forma, verifica-se essa fonte e identifica-se um 
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manual publicado em 1969 pelo Arquivo Público do Canadá, que direciona a gestão de 

documentos para instituição pública, intitulado Records Organization and operations – 

Arquivos Correntes: organização e funcionamento, traduzido para a língua portuguesa em 

1975, por Nilza Teixeira Soares para o Arquivo Nacional.  

Nessa publicação, os canadenses se referem à administração racional de papéis,
5
 

Paperwork Management, é definida “como a metodologia de um programa para controlar a 

criação, o uso, a manutenção, a guarda, a proteção, o descarte ou a preservação de todas as 

espécies de documentos escritos” (CANADÁ, 1975, p. 1). Trata-se um conjunto de métodos 

que visa gerenciar a produção, processamento e tratamento de documentos na área 

administrativa. A metodologia à época é um diferencial no processo da administração 

racional, que pode ser entendido como gestão de documentos, na medida em que “a solução 

pode não se apresentar na própria administração dos papéis, mas, nos métodos de trabalho 

associados com o trato e controle destes” (CANADÁ, 1975, p. 1). Fica implícito, que a 

classificação do documento, a guarda, a circulação, o uso e a destinação são métodos que, 

dentro de um sistema planejado, compõem a metodologia de gestão de documentos. 

O glossário de terminologia apresenta o termo record management, porém no corpo 

do texto do manual não é citado, assim entende-se que o termo, inicialmente definido como 

Paperwork Management, transformou-se em record management, indicando um processo de 

busca pelo entendimento e evolução do conhecimento da gestão de documentos até a 

publicação do referido manual. Por record management,
6
 entende-se 

 

A função de controle administrativo e as operações técnicas e processos que 

governam todas as atividades e serviços relacionados com toda a correspondência e 

mensageiros, e a organização de um sistema de classificação que abrange a criação, 

guarda e destinação de processos e que inclui o planejamento, a organização, o 

controle, e coordenação de pessoal, espaço e equipamento em relação aos mesmos 

(...). (CANADÁ, 1975, p. 134) 

 

A ISO 15489 (2001, p. 4), norma internacional sobre gestão de documentos, fazendo 

referência à norma australiana AS 4390, em sua primeira edição, define gestão de documentos 

como “área de gestão responsável pelo controle eficaz e sistemático da criação, recebimento, 

arquivamento, uso e disposição de documentos de arquivo, incluindo os processos para 

incorporar e manter a forma do documento a informação e prova das atividades e operações 

da organização”.  

                                                 
5
 Ver conceito traduzido por Nilza Teixeira Soares em: Canadá (1975).  

6
 A gestão de documentos no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 100) faz remissiva 

aos termos administração de documentos e records management em inglês. 
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Essa análise, feita a partir da trajetória conceitual da corrente norte-americana, 

disseminada entre os países-membros da Unesco e adotada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos, indica que o conceito de gestão de documentos para o Canadá (1975) evoluiu nos 

estudos da Unesco (1979 e 1991)
7
 sendo semelhante ao aplicado pela ISO (2001) e CIA 

(2018). 

No Brasil, o Arquivo Nacional aplica, a partir de 1975, o conceito estabelecido em 

manuais do Canadá, adotando o Manual de Arquivo Correntes: Organização e 

Funcionamento, e passa a ter uma bibliografia técnica de arquivo para execução e 

aperfeiçoamento das práticas em gestão de documentos, direcionadas às instituições públicas. 

Em 1988, o termo gestão de documentos se tornou oficial no Brasil a partir da 

Constituição Federal em seu artigo nº 216, parágrafo 2º, ao especificar o dever da 

administração pública em realizar a gestão da documentação governamental, para a proteção 

do patrimônio cultural brasileiro e do acesso à informação. O poder público, as instituições e 

comunidade arquivística passam a ter uma diretriz legal que assegura a gestão de documentos 

para proteger o documento enquanto patrimônio de interesse público, sendo preservado em 

caráter definitivo devido ao seu valor histórico, que referencia a identidade e memória da 

sociedade, sendo tratado como um dos elementos que constitui o patrimônio cultural 

brasileiro,  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

(...) 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

(...) 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. (...). (BRASIL, 1988, ART. 216, grifo nosso)  
 

Notam-se, na definição de patrimônio cultural, alguns termos que se relacionam às 

características do documento de arquivo, como o de bem material que se configura na 

existência física de um objeto, que tem forma e pode ser de alguém; o objeto pode ser de 

                                                 
7
 O Programa de Gestão de Documentos e Arquivos RAMP funcionou de 1979 a 2008. EM 1991 é publicado o 

manual que traz o conceito de gestão de documentos aprimorado. Nas publicações seguintes, não houve 

mudanças significativas no conceito. Em 2001, é publicado o relatório final do programa, após somente em 2008 

é divulgado o CD Rom do Programa.  
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propriedade de uma pessoa jurídica ou física (o documento pode ser produzido por pessoal 

física ou jurídica): “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (BRASIL, 2002, 

art. 1.228). A ação de exercer a propriedade sobre determinado bem material e preservá-lo 

devem estar em conformidade com os objetivos econômicos e sociais do proprietário, em uma 

analogia cujo documento é entendido como um bem material, sendo utilizado pela 

administração pública, conforme sua missão “a razão da existência de uma organização” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 249) e objetivos institucionais. 

A primeira característica é a relação do documento em ser um patrimônio que deve ser 

preservado a partir da ação natural da instituição ou de pessoa em criar, controlar e nos usos 

aplicados ao documento durante a sua existência, enquanto cumpre sua missão. O vínculo do 

uso do bem material aos objetivos institucionais entende-se como algo intrínseco às atividades 

de uma pessoa física ou jurídica. Outra característica são os bens individuais ou coletivos, o 

documento pode ser observado a partir de um conjunto de documentos ou individualmente. 

Para a Arquivística, o documento pode ser analisado individualmente ou como parte de um 

conjunto documental produzido e acumulado. Por fim, uma terceira característica é que o 

documento tenha atributos e valores agregados como referência à identidade, memória e 

preservação, garantidos após a definição de valores secundários/permanentes, exigindo, 

portanto, sua preservação definitiva no arquivo. 

Esses elementos caracterizam esse documento que é objeto dos procedimentos de 

gestão de documentos, por meio de registro e controle com a finalidade de garantir agilidade 

na recuperação e no acesso às informações realizadas nas instituições e órgãos públicos, um 

dos cenários principais onde se realiza a gestão de documentos como garantia constitucional 

da sua preservação. 

O termo administração pública é o mais utilizado na literatura para se referir aos 

órgãos da administração federal, do Distrito Federal e as administrações estaduais e 

municipais que compõem os poderes executivo, legislativo, judiciário e as administrações das 

defensorias públicas da União e estaduais. 

A regulamentação da gestão de documentos e, consequentemente a definição veio com 

a lei federal nº 8.159, de 9 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Arquivo Públicos e Privados, estabelecendo como dever do poder público a gestão e proteção 

dos documentos de arquivos, caracterizando como um instrumento de apoio à administração e 

ao desenvolvimento cultural, regional e científico. A lei estabelece em seu artigo 1°: “É dever 

do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como 
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instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação” (BRASIL, 1991, Art. 1). A sua aplicação recai sobre a 

União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, reforçando o disposto já estabelecido na 

Carta Magna, em que cada ente público tem o dever constitucional de realizar a gestão de 

documentos e dar proteção especial aos documentos. 

A gestão de documentos passa a ser de abrangência nacional no poder público num 

período de muitas discussões e expectativas na área pública, com os novos entendimentos que 

o modelo constitucional trazia na defesa de princípios democráticos, incorporando-os no 

Estado, visto na época com uma administração obsoleta devido à estrutura e procedimentos 

inadequados e ineficientes. 

Naquele período, para ter um Estado renovado em suas práticas, era necessário inserir 

a dinâmica administrativa da área privada, com o objetivo de passar as funções do Estado para 

as empresas. Essas convicções e pensamentos do período estavam na pauta da agenda política,   

 

Com a redemocratização, a inspiração neoliberal e as referências das inovações 

oriundas de países mais avançados, os movimentos de reforma procuravam centrar-

se nas especificidades das diversas organizações públicas, à semelhança das 

mudanças na área privada. A perspectiva básica era a eficiência e capacidade de 

resposta da administração pública e melhora da gerência pública. Passou-se a 

questionar o tradicionalismo da administração pública, mas incorporando os 

fundamentos democráticos implantados na nova Constituição. (MOTTA, 2007, p. 3) 

 

O uso de práticas da área privada para eficiência nos serviços públicos passava pela 

necessidade de reduzir a máquina pública com a melhoria da gestão e controles, aplicando as 

tecnologias de informação e utilizando os modelos de privatização e terceirização para reduzir 

uso de materiais, quadro de pessoal e o excesso de burocratização, priorizando um modelo de 

atendimento ao público com serviço de qualidade. 

Os termos qualidade em serviços, terceirização, privatização e eficiência são conceitos 

da área de administração e da área privada; e o uso de forma integrada desses termos se 

evidencia na teoria neoclássica, que tem por objetivo renovar os conceitos da administração 

clássica, abordando-a com foco em resultados para melhorar o desempenho e eficácia 

(CHIAVENATO, 2004). Com os termos administrativos em alta na iniciativa privada, iniciou 

a incorporação na administração pública no período da aplicação das diretrizes da gestão de 

documentos.  

Em 1991, com a regulamentação do conceito na Política Nacional de Arquivo, 

estabeleceu-se um entendimento normativo comum para gestão de documentos: “o conjunto 

de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e 
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arquivamento de documentos (arquivístico) em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente” (BRASIL, 1991, Art. 3°). Esse conceito 

passou a fundamentar as políticas e práticas nas instituições públicas no País para o 

tratamento dos arquivos, correntes e intermediários, o que era até o momento definido e 

estudado em práticas isoladas das instituições arquivísticas, os termos planejamento, controle, 

racionalização e eficiência e técnicas introduzidos pela área de Administração no movimento 

de suprir a necessidade de renovar a máquina pública, reflete na gestão de documentos, 

passando a ter ênfase em sua dimensão gerencial (JARDIM, 2015, p. 23). 

No Brasil, o termo gestão de documentos está definido no Dicionário de Terminologia 

Arquivística como “conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na 

criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos” (CAMARGO; 

BELLOTTO; 1996, p. 41), e no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística como 

“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” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 100). Em ambos os 

conceitos, há proximidades na finalidade de administrar os documentos arquivísticos no seu 

ciclo de vida, com vistas ao controle e eficiência nos procedimentos de produção de 

documentos, no fluxo documental, no arquivamento e destinação final. 

O ciclo de vida dos documentos visa controlar o documento desde a sua criação até a 

destinação final, contemplando o início, meio e fim, no gerenciamento do documento. É 

possível então observar uma fase de produção e três de arquivamento, apoiando-se na teoria 

das três idades; as “sucessivas fases por que passam os documentos de um arquivo, da sua 

produção à guarda permanente ou eliminação” (ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 47). Nesse 

conceito, inclui a produção e as fases de arquivo (corrente, intermediário e permanente). É 

importante destacar a fase de criação/produção nos conceitos de gestão de documentos. 

Além do ciclo de vida como um parâmetro para gestão de documentos, os 

procedimentos referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento são 

elementos categorizados por Jardim (2015, p. 23) como “objetos, ações e objetivos”. O autor 

considera: objetos, a produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento; ações são o 

planejamento, controle e direção, devido à condição de gerenciar documentos em suas fases, e 

os objetivos são a economia e eficiência. Com base na divisão proposta por Jardim, observam-

se os conceitos já citados: 
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Quadro 3 – Identificação do Objeto, Ação e Objetivo no conceito 

Definição Objeto Ação Objetivo 

“gestão de documentos: aquela área da 

administração, administrativa geral preocupada em 

alcançar economia e eficiência na criação, 

manutenção e uso, e disposição de registros”. 

(UNESCO, 1979, p. 10, tradução nossa). 

Criação, 

manutenção, uso 

e disposição. 

Administrativa 
economia e 

eficiência 

Gestão de documentos é o controle sistemático e 

administrativo dos documentos ao longo de seu 

ciclo de vida para garantir eficiência e economia 

em sua criação, uso, manuseio, controle, 

manutenção e disposição” (ICA, 2015). 

criação, uso, 

manuseio, 

controle, 

manutenção e 

disposição 

controle 

sistemático e 

administrativo 

eficiência e 

economia 

Paperwork Management é definida “como a 

metodologia de um programa para controlar a 

criação, o uso, a manutenção, a guarda, a proteção, 

o descarte ou a preservação de todas as espécies de 

documentos escritos” (CANADÁ, 1975, p. 1). 

a criação, o uso, a 

manutenção, a 

guarda, a 

proteção, o 

descarte ou a 

preservação 

controlar  

“gestão de documentos: conjunto de operações e 

técnicas relacionadas com a concepção, 

desenvolvimento, implementação e avaliação de 

sistemas administrativos necessários desde a 

criação de um documento até à sua destruição ou 

transferência para os arquivos” (DOYLE, 1991, 

p.10, tradução nossa). 

criação, 

destruição, 

transferência  

concepção, 

desenvolvimento, 

implementação e 

avaliação 

 

Gestão de documentos é “o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento de documentos (arquivístico) em 

fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente” (BRASIL, 1991, Art. 3°). 

à produção, 

tramitação, uso, 

avaliação e 

arquivamento, 

eliminação 

recolhimento 

  

Gestão de documentos é o “conjunto de medidas e 

rotinas visando à racionalização e eficiência na 

criação, tramitação, classificação, uso primário e 

avaliação de arquivos” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 41). 

na criação, 

tramitação, 

classificação, uso 

primário e 

avaliação 

medidas e rotinas 

à 

racionalização 

e eficiência 

Gestão de documentos é o “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” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p 

100). 

à produção, 

tramitação, uso, 

avaliação e 

arquivamento, 

eliminação e 

recolhimento 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O elemento objeto se destaca em todos os conceitos, porém a ação e o objetivo nem 

sempre estão presentes no conceito, ou seja, em alguns casos, ficam subentendidos no texto. 

Ao indicar o objeto, fica demonstrado que os elementos que compõem o conjunto de 
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procedimentos e técnicas, referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, 

são o objeto de estudo da gestão de documento, conforme entendimento do autor. 

A produção é a “emissão de documentos capazes de construir elementos de prova de 

direitos ou de informação” (MACHADO, 1999, p. 22) com “elaboração padronizada de 

tipos/séries documentais” (APESP, 2008, p. 9). Trata-se de uma atividade realizada em 

ambientes de produção de documentos das instituições públicas, a qual tem como finalidade a 

elaboração padronizada de documentos, vias e cópias convencionais ou digitais para iniciarem 

tramitação física ou em sistema. 

A tramitação é um procedimento com ações sequenciais para desenvolvimento e 

alcance do objetivo pelo qual gerou a motivação pública da produção daquele documento, é 

definido como o “curso do documento desde a sua produção ou recepção até o cumprimento 

de sua função administrativa. Também chamado de movimentação ou trâmite” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 164). 

O terceiro elemento, o uso, compreende o acesso para consulta, reativação, ou 

reprodução do documento, seja um pedido interno ou externo. O uso é recorrente nos 

procedimentos de trâmite e arquivamento intermediário e permanente e facultativo no 

processo de destinação à eliminação. 

A avalição difere dos demais procedimentos, pois é uma função arquivística, essencial 

a gestão de documentos. Essa função se caracteriza como um “processo de análise de arquivos 

visando a estabelecer sua destinação de acordo com os valores que lhes forem atribuídos” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 11). A análise associa elementos do contexto do órgão 

produtor: atribuições, o trâmite do documento, a legislação ou norma que dá base para sua 

produção e/ou define prazos de guarda, os usos e os efeitos desse uso interno e externo, tudo 

isso com vista a identificar o(s) valor(es) do documento que, uma vez atribuídos, permitem 

definir o prazo de guarda e, consequentemente, sua destinação na qual o documento é 

recolhido para guarda permanente ou destinado à eliminação. 

 O arquivamento é o procedimento que define uma ordem de organização e de 

acondicionamento para o documento, considerando a sua forma, usos e a lógica estrutural 

funcional. Nesse contexto, o documento público é arquivístico, ele tem todas as características 

do documento de arquivo “informação registrada produzida ou recebida por uma pessoa física 

ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, dotada de 

organicidade, que possui elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas 

atividades” (CONARQ, 2004, p. 3), registrando as decisões e procedimentos para fins de 

prova das ações, proteção dos interesses públicos, na instituição pública.  
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Por fim, observa-se que o conceito de gestão de documento no Brasil, a partir da lei 

8.159/1991, é reproduzido nos atos e manuais. No entanto, do ponto de vista prático, ainda 

necessita de critérios técnicos e métodos sistematizados a serem aplicados aos serviços de 

protocolo e arquivo, que possibilitem o controle e padronização da produção de documentos; 

usos durante a tramitação, nas fases de arquivamento e destinação para eliminação ou 

preservação dos documentos de interesse para história e memória da administração pública e, 

nesse ponto, a tradição arquivística influencia em cada contexto de produção. Assim, como 

reconhecer a gestão de documentos enquanto um procedimento técnico administrativo e como 

uma política de governo? 

 

3.2. Programa de gestão de documentos no contexto da política pública 

 

O conceito de política pública está associado a algumas abordagens que caracterizam 

o tipo de política pública. A abordagem estatista é aquela política pública definida por atores 

estatais, ou seja, elaborada e oficializada somente por atores governamentais, o que difere da 

abordagem multicêntrica, aquela que considera que a política pública é estabelecida por 

diversos atores governamentais, políticos, designados, burocratas, juízes – e não 

governamentais, sendo os partidos políticos, meios de comunicação, organização do terceiro 

setor e outros (SECCHI, 2013). Na estatista, os atores governamentais definem o que é 

melhor para a sociedade, a política é elaborada e determinada exclusivamente pelo governo. 

Na segunda abordagem, o Estado é o fomentador da política, aquele que ouve os atores 

envolvidos na construção da política, para oficializar e garantir que a política seja 

implementada. 

Assim, as políticas públicas podem ser entendidas como o:  

 

conjunto de planos e programas de ação governamental voltados à intervenção no 

domínio social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem 

fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos objetivos e direitos 

fundamentais dispostos na Constituição. (CRISTÓVAM, 2005, Item 3) 

 

Secchi afirma ser a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, 

estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público, 

“é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2013, p. 02). Souza 

(2006, p. 26) expressa, numa linguagem sociológica, que a “formulação de políticas públicas 

constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 
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plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real”. 

 Independentemente de qual abordagem esteja associada à política pública, nota-se nos 

autores um entendimento consensual na definição quando associam objetivos construídos por 

grupo de atores do governo ou não, e que se integram para garantir os direitos e interesse 

público. 

Atender às demandas sociais imprime uma nova forma de relação política entre o 

Estado e a sociedade. Segundo Di Giovanni (2010, p. 1), emerge, neste contexto, a política 

pública como “fruto da democratização da sociedade moderna [...], onde os cidadãos, 

instituições, organizações não governamentais participam mais”. Observa-se o apelo social 

quando envolve a garantia de direitos e o interesse da sociedade que é a base da constituição 

para consolidação do Estado Democrático de Direito, o qual exige do Estado, por meio da 

administração pública e das políticas públicas, garantia e defesa dos direitos da sociedade. 

 

No Estado constitucional de direito, a função fundamental da Administração Pública 

é a concretização dos direitos fundamentais positivos, por meio de políticas públicas 

gestadas no seio do Poder Legislativo ou pela própria Administração, políticas estas 

orientadas pelos princípios e regras dispostos na Constituição. (CRISTÓVAM, 

2005, Item 2) 

 

Assim a gestão de documentos pode ser tratada como uma política ou como atividade 

administrativa, dependendo do foco e da abrangência da ação. 

A palavra gestão é sinônimo de administração, e expressar a nova forma de 

administrar, assim a gestão, na dimensão da teoria da administração, é uma atividade 

gerenciada numa organização, a “colocação em prática das decisões tomadas pelos vértices 

administrativos, uma função, portanto, de caráter executivo” (DPP, 2015, p. 392). Para 

Chiavenato, “a administração é sinônimo de gestão, é o processo de planejar, organizar dirigir 

e controlar a aplicação dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de 

maneira eficiente e eficaz” (2004, p. 5), sempre realizado por um grupo de pessoas que 

gerenciam as ações de outras pessoas para se chegar nos objetivos comuns. 

Na literatura, observa-se que a administração pode ser aplicada de uma perspectiva 

operacional de execução, e no sentido mais amplo, quando tratada numa dimensão de 

governança. Segundo Aguiar (2004, p. 52), é comum confundir o ato de administrar, com 

governar e com política pública, pois “todos esses conceitos envolvem a dinâmica de tomada 

de decisões, de planejamento, de coordenação e de execução de esforços em função de 

objetivos ligados ao Estado, ao público”. 
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Se as “políticas públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e 

programas de ação governamental voltados à intervenção do domínio social” (SOUSA, 2006, 

p. 3), é possível dizer aqui que a política pública de gestão de documentos é uma resposta do 

Estado aos direitos individuais e coletivos da população de exercer sua participação, visando 

o seu próprio bem-estar, participando e acompanhando a implementação das políticas 

públicas no controle externo. Ou seja, na participação e intervenção da sociedade, do próprio 

governo e do poder público nas ações governamentais planejadas e desempenhadas e em 

garantir os direitos sociais referentes ao acesso e uso da informação, da preservação da 

memória social e do exercício da cidadania, expressos na Constituição de 1988.  

Essa função social fornece à gestão de documentos o seu status de política pública que 

permite as abordagens gerencias e de acesso a informações seja por cidadão, seja pelo gestor 

público, e considerando que, para tal, os documentos estejam organizados e tratados, seja no 

físico ou no digital, assim as ações da gestão de documentos estejam voltadas para a 

sociedade em geral e não apenas a um determinado setor da sociedade civil, como um perfil 

de usuário que receba a prestação de serviço público. 

A Lei de Acesso à Informação possibilitou novas abordagens de política de acesso aos 

documentos e ganhou espaço nas discussões das agendas públicas nos governos. A Lei 

permitiu fortalecer a aplicação do princípio da transparência pública, no que diz respeito ao 

direito de todos/as em receber informação, buscando romper com padrão de segredo para 

entrar em um processo, lento, de oferecer proativamente as informações da administração 

pública. 

A política pública de gestão de documentos sempre estará agregada aos arquivos e 

acesso à informação, pois tem na sua base princípios essenciais para o indivíduo nos direitos 

constitucional à informação da sua relação com o Estado, a sua memória social, a sua cultura, 

ao seu patrimônio público.  

A gestão de documentos pode acontecer sem uma política instituída, desde que seja 

produzido ou recebido um documento que venha a ser ativado por meio de um registro dentro 

de um sistema institucional. Assim, ela se torna política quando toda a hierarquia superior 

passa a olhar para essas ações com uma diretriz institucional, incorporando e envolvendo 

ações de gestão de documentos nas tomadas de decisão de projeto ou ações que tenham 

interesse político, tornando pública essas ações. Todavia, desenvolver uma política que atinja 

seu fim básico, em auxiliar no desenvolvimento de uma gestão administrativa eficiente e 

social, quando melhora a qualidade da prestação de serviços aos cidadãos e amplia a 

transparência ativa e passiva para o acesso à informação, é um desafio.  
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No entanto, há um grande desafio na democracia moderna do País de estabelecer um 

controle mais efetivo nos arquivos e de compatibilizar o direito do acesso ao cidadão, além do 

produtor do documento e dos órgãos fiscalizadores e isso reforça a finalidade estratégica da 

gestão dos documentos como políticas públicas voltadas ao interesse social e ao bem comum 

da população. 

Para Sousa (2006), a gestão de documentos no apoio à administração e nas políticas de 

arquivo se justifica na importância do valor estratégico da informação arquivística para a 

sociedade, bem como a garantia de arquivos organizados, acessíveis e protegidos, 

contribuindo para a eficiência na máquina pública e na qualidade na prestação de serviços, 

fornecendo a outras políticas públicas informações necessárias a sua caracterização. Segundo 

Jardim, as políticas de arquivo é o: 

 

conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado, inseridas nas 

agendas governamentais em nome do interesse social - que contempla os diversos 

aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) relativos à 

produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza pública e 

privada. (JARDIM, 2006, p. 5) 

 

As políticas públicas de arquivo, de gestão de documentos e acesso à informação é um 

dever e auxiliam na materialização desses princípios constitucionais de acesso à informação, 

na transparência pública dos atos do governo, no controle externo quando há participação da 

sociedade, na eficiência administrativa no serviço público e na proteção da memória social. 

Nesse sentido, a gestão se apresenta como uma atividade administrativa de caráter 

instrumental (meio) na rotina da instituição, ou pode ter uma perspectiva ampla, como uma 

diretriz estratégica, como política pública de governo, para um fim de interesse social, a ser 

formulada e executada por uma administração pública para assegurar os direitos sociais dos 

cidadãos (fim). 

 

3.3. O termo e elementos do programa de gestão de documentos 

 

As ações e estratégias de uma política pública são materializadas nos programas; dessa 

forma, “políticas públicas podem ser entendidas como o conjunto de planos e programas de 

ação governamental voltados à intervenção do domínio social” (SOUSA, 2006, p. 3). O 

programa apresenta, de forma organizada, as ações governamentais que são as políticas 

públicas (saúde, educação, segurança, dentre outras) nesse documento denominado programa, 
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o qual deve ser seguido e aplicado. Aguilar define plano – programa – projeto como 

“instrumentos de planejamento particulares da administração pública” (2012, p. 382). 

No campo da arquivística, os manuais internacionais mencionam o programa que 

especifica ações de gestão de documentos ou de arquivo. Segundo o Arquivo Público do 

Canadá (CANADÁ,1975), a função de administrar documentos equivale a uma metodologia 

de medidas administrativas e operacionais contidas em um programa. As medidas 

operacionais estão para os procedimentos de gestão de documentos (criação, uso, guarda, 

preservação e eliminação) e as administrativas para o planejamento, organização, controle, 

recurso humano e material, todos registrados no programa. 

Os estudos RAMP, produzidos pela Unesco para o CIA, entre 1979 a 2001, foram 

organizados em cinco programas, cujo termo compõe a sua própria denominação, Programa 

de Gestão de Documentos e Arquivos RAMP. Nessa perspectiva, o uso funcional de 

programas para organizar as demandas e projetos arquivísticos já estavam presentes na área. 

Para Doyle e Frénière, o programa de gestão de documentos deve ser apresentado em um 

documento estruturado que tenha o registro da “situação atual da gestão de documentos na 

instituição, a missão, os objetivos, a estrutura geral do programa, os recursos (financeiros, 

materiais e humanos) e um calendário de execução” (1991, p. 6).  

A base de dados do Multilingual Archival Terminology do CIA não apresenta o termo 

programa de gestão de documentos, o que aproxima daqueles citados acima é o termo policy 

(política) que significa “um plano geral de alto nível, contendo um conjunto de princípios, 

abrangendo as metas gerais da organização e usado para basear decisões” (CIA, 2018), logo 

um plano de ações direcionadas à gestão de documentos atende a um modelo de programa. 

Nos dicionários de terminologia arquivística publicados no Brasil em 1996 e 2005, 

não há a definição de programa de gestão de documentos, entretanto, é possível encontrar o 

termo citado em atos normativos que regulamentam a gestão de documentos e em manuais 

das instituições arquivísticas, qualificando o tipo de programa, porém poucos com o conceito.  

O Arquivo Nacional entende por ações e programas “toda a atividade dos órgãos da 

Administração Pública Federal é dividida em Programas, que são previstos na lei em que 

consiste o Plano Plurianual (PPA), subdivididos em ações, que trazem previsão de metas a 

serem atingidas e dos recursos necessários para a sua execução” (ARQUIVO NACIONAL, 

website). O Arquivo Nacional, por meio do Ministério da Justiça, tem seu objetivo estratégico 

associado ao Plano Plurianual – PPA do Governo Federal, um instrumento de planejamento 

que estabelece “as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública” (AGUILAR, 

2012, p. 382).  
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O uso de instrumentos de planejamentos evidenciou-se na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), que explicita a função administrativa de planejamento à função 

orçamentária, agregando objetivos estratégicos a instrumentos de planejamento e de execução 

orçamentária. Assim, as ações/projetos públicos passaram a ser vinculados aos recursos 

definidos em valores para sua realização. 

As ações do Arquivo Nacional compõem um objetivo que está no Programa 2020 – 

Cidadania e Justiça do Ministério da Justiça do Governo Federal. 

 

Objetivo 0872 - Consolidar a política nacional de arquivos, modernizar os serviços 

arquivísticos governamentais e preservar o patrimônio arquivístico nacional de 

forma a harmonizar a responsabilidade do poder público com o direito 

constitucional dos cidadãos de acesso à informação e contribuir para a promoção do 

direito à memória e à verdade. 

Ações 
20I9 - Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA 

2810 - Preservação do Acervo Nacional 

2D42- Promoção de Eventos Culturais  

4282 - Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional 

4900 - Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental. 

(BRASIL, website) 
 

O uso do termo programa no Arquivo Nacional já estava presente no primeiro 

relatório de Gestão 1980 a 1984, bem como os termos planejar e implantar nas ações e 

objetivos voltados para aperfeiçoar o grupo técnico e científico do órgão. Foram definidos 

quatro programas:  

 

a) Modernização institucional- administrativa do Arquivo Nacional; 

b) Catalogação e indexação de legislação referente à guarda, conservação e acesso a 

documentos;  

c) Estudos de viabilização para adoção de técnicas de automação; 

d) Elaboração de um censo dos documentos históricos brasileiros. (ARQUIVO 

NACIONAL, 1985, p. 8) 

 

O termo programa de gestão de documentos, nos órgãos da administração estadual, 

está presente no relatório de 1989 do Arquivo Público do Estado de São Paulo, o conceito é 

definido em 2008, o qual deve: 

 

definir normas e procedimentos técnicos referentes à produção tramitação, 

classificação, avaliação, uso e arquivamento dos documentos durante todo o seu 

ciclo de vida (idade corrente, idade intermediária e idade permanente), com a 

definição de seus prazos de guardar e de sua destinação final, requisitos necessários 

inclusive, para o desenvolvimento de sistema informatizados de gestão de 

informações. (APESP, 2008a, p. 7) 

 

http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas/arquivos-programa-2020/4282-sistema-de-atendimento-ao-usuario-do-arquivo-nacional.pdf
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Tendo por prioridade, para o APESP, os procedimentos técnicos arquivísticos, o 

programa de gestão de documentos tem a finalidade de definir tabela de temporalidade e 

plano de classificação, como instrumentos fundamentais para a gestão. 

Nota-se que o termo programa, para uso nas ações arquivísticas, era comum no 

cenário internacional, visto como um meio para administrar as políticas em geral e, no campo 

da arquivística, voltados para as ações estratégica de tratamento de arquivo e gestão de 

documentos. Por outro lado, no cenário arquivístico brasileiro, é um termo comum na 

administração pública, com mais evidência a partir da Constituição (1988), e um termo 

utilizado em arquivística, em específico no Arquivo Nacional a partir de 1980, porém é um 

termo, na aplicação prática do conceito, recente e pouco debatido na área.  

A partir dos relatórios, observa-se nos registros que a execução era uma ação que 

estava, em primeiro lugar, seguida dos registros dos resultados, movimento contrário da 

administração pública que planejava – executar – apresentava os resultados. Além disso, não 

há informações disponíveis nos websites das instituições arquivísticas (APESP e APERJ) 

sobre os objetivos estratégicos das políticas de arquivos vinculados a uma unidade 

orçamentária, com exceção do Arquivo Nacional.  

Logo, um programa não define normas e sim estabelece diretrizes a partir de um 

planejamento de ações estratégicas e, para sua execução, faz-se necessário um conjunto de 

elementos. Para tanto, tem-se, por referência, os elementos propostos no manual La 

Preparación de manuales de gestión de documentos para las Administraciones Públicas, dos 

estudos RAMP. Em 1991, esse manual é produzido com o objetivo de definir um modelo para 

estabelecer um programa de gestão de documentos administrativos nos órgãos públicos, 

indicando seus elementos estruturadores. A norma inova naquele período por ser direcionada 

exclusivamente à administração pública, por posicionar a gestão de documentos nas decisões 

dos gestores, dando ênfase à produção, aos arquivos correntes e intermediários, definindo esse 

modelo americano de gestão de documentos para época. Segundo Doyle e Frénière (1991), 

nasce da década de 1950 e se desenvolve nos anos 1960, expandindo-se anos depois para os 

manuais do Arquivo Público do Canadá. Para os autores, para o desenvolvimento de um 

programa de gestão de documentos, é necessário definir os seguintes elementos: 

1. “Un programa estructurado” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 6). 

• Programa definido em um documento oficial: elaborar um documento oficial que 

registre o PGD, apresentando, com base em diagnóstico e análise, a situação 

arquivística do órgão público, pontos críticos e necessidades para implantar o 

programa; definir diretrizes e objetivo(s), benefícios, alternativas para um cenário 
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desejável da gestão de documentos no órgão, estratégias e cronograma que 

comporá o documento oficial do PGD. 

2. “La inscripción del programa de gestión de documentos administrativos dentro del 

calendário político” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 6) 

• Programa inserido na agenda pública: o PGD deve receber aprovação e apoio dos 

gestores/ autoridade máxima para ciência e patrocínio em recursos humanos e 

materiais com sua inclusão na agenda pública para se tornar uma das prioridades 

da instituição; 

3. “La adopción de uma ley marco y de los principales reglamentos constituirán uma base 

y uma estrutura legislativa para legitimizar el programa” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, 

p.7). 

• Conjuntos de atos que constitui a base normativa do PGD: os principais atos que 

legitime a política sendo uma orientação governamental. 

4. “Creación del organismo central” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p.7). 

• Criar um órgão central (Arquivo Nacional/ Estadual/Municipal/Central): trata-se 

de um órgão central que vai criar, disseminar, supervisionar as práticas de gestão e 

executar quando tiver sob sua responsabilidade os arquivos intermediários. 

Entende-se que esse órgão central seria equivalente a um Arquivo 

Central/Arquivo Público na esfera federal, estadual ou municipal. Porém não 

especifica a figura de uma Comissão Central, como é comum nos PGD nas 

instituições públicas no Brasil. Nesse item, destaca-se o perfil da autoridade do 

órgão Central, que tem uma atuação reconhecida por outros órgãos e que ocupe 

um lugar hierárquico que facilite o contato direto e influente com a alta 

administração em uma comunicação direta, minimizando falhas de comunicação 

no processo. 

5. “Las entidades gubernamentales (...) los responsábles sectoriales que lleván a cabo el 

programa gubernamental dentro de su entidade administrativa” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 

1991, p. 8). 

Seria a equipe setorial responsável por cumprir e executar as ações do programa 

de gestão de documentos nos setores administrativos, a equipe recebe formação 

continua promovida pelo órgão central. 

A decisão sobre um PGD, com criação de um órgão central que oriente os órgãos 

setoriais, em um sistema descentralizado, pode ser observado na figura do Sistema de 
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Arquivos das instituições arquivísticas brasileiras que associam os elementos 4 e 5. O sistema 

de arquivos que associa as áreas técnicas de arquivo e protocolo em rede, definido como o: 

 

[...] conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental ou de uma mesma 

entidade, pública ou privada, que independentemente da posição que ocupam nas 

respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na 

consecução de objetivos técnicos comuns. (CAMARGO; BELLOTTO 1996, p. 70) 

 

A função do sistema de arquivos “é [...] favorecer a execução das políticas 

arquivísticas pelos órgãos que o compõem, mediante um processo de interação sistêmica” 

(JARDIM, 1995, p. 52). É importante ressaltar que o sistema de arquivos e os protocolos não 

implementam as políticas, mas é por meio deles que as políticas são disseminadas e realizadas 

através de recursos humanos, que atuam no órgão/subórgão público. Os atores são 

fundamentais na articulação, negociação, troca de experiências e realização das atividades 

arquivísticas em seus órgãos/unidades, membros natos do sistema de arquivos, e que 

compõem a estrutura do sistema. Logo, as ações arquivísticas, realizadas pelos atores 

(pessoas) capacitados em seus respectivos ambientes de trabalho, permitem a criação dessa 

interação sistêmica entre o conjunto de áreas setoriais de arquivos e protocolos com área 

central, que coordena o programa. 

No âmbito nacional, há o Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), composto pelos 

órgãos: Conselho Nacional de Arquivos, como órgão central; o Arquivo Nacional; os 

arquivos federais dos poderes executivo, legislativo, judiciário; os estaduais e municipais dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário, e os arquivos do Distrito Federal dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário. Na administração pública federal, o sistema de arquivos é 

somente os órgãos e entidades do poder executivo federal, com a coordenação do Arquivo 

Nacional. 

Na esfera estadual, por exemplo, o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 

(Saesp), criado em 1984 e coordenado pelo Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos 

do Estado de São Paulo, o qual é responsável por formular e implementar a política estadual 

de arquivos e gestão de documentos, visando assegurar a gestão, o acesso e a preservação de 

documentos públicos e privados, da administração estadual paulista, sendo responsável, 

também, pelo Programa Permanente de Assistência aos Municípios Paulistas visando à 

criação de arquivos públicos municipais. 

É possível observar, na composição dos sistemas citados, que, diante da complexidade 

da estrutura administrativa governamental nas suas respectivas esferas de poder, os sistemas 
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de arquivos apresentam subsistemas, ou seja, cada membro se caracteriza como um 

subsistema de arquivos e todos reunidos integram o sistema de arquivos, podendo apresentar 

ações descentralizadas ou mais centralizadas diante do contexto de desenvolvimento de cada 

sistema e das políticas instituídas. 

Em ambos os sistemas, evidencia-se a figura de uma instituição arquivística, que conta 

com um departamento ou coordenadoria para a implantação e acompanhamento das políticas 

arquivísticas, em especial de gestão de documentos, com ações definidas por meio de 

programas e, em alguns casos, há ações previstas em programa orçamentário e financeiro do 

governo. 

 Elementos essenciais do PGD, referentes à metodologia arquivística a ser aplicada no 

programa, são: 

6. “El inventario de los documentos que constituye la etapa precedente a la elaboración 

de um plan de clasificación”; “(...) constituye la etapa previa a la elaboración de un 

calendario de conservación” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p.20 e 21) 

• Identificação arquivística: identificar os tipos documentais, sendo uma atividade 

que precede a elaboração de um plano de classificação correspondente a 

identificação arquivística, no seu papel de reconhecimento dos tipos documentais 

e fontes normativas para subsidiar a elaboração do plano de classificação. 

7. “Plan de classificación”; “La elaboración de la estrutura de classificación” (DOYLE; 

FRÉNIÈRE, 1991, p. 19 e 20). 

• Classificação Documental: a classificação dos documentos, apresentada por meio 

de um plano de classificação definido a partir das atividades do órgão, permite 

uma estruturação lógica e hierárquica do conjunto de documentos do órgão em 

função e atividade. 

8. “La preparación de um repertório de temas com remisiones internas y palavra clave” 

Doyle e Frénière (1991, p. 20). 

• Índice: trata-se da elaboração de índice do plano de classificação com remissiva 

para palavras chaves. 

9. “Preparar e aplicar um calendário de conservación de documentos” (DOYLE; 

FRÉNIÈRE, 1991, p. 20). 

• Avaliação documental: na avaliação de documentos, deve ser indicado o prazo de 

guarda na fase corrente, intermediária e definir a destinação do documento, seja 

para guarda permanente, para aqueles que têm valor histórico, ou de pesquisa ou 

eliminar, por não apresentar esses atributos, após cumpridos os prazos na fase 
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corrente ou intermediária. Os prazos e destinos estão configurados tabela de 

temporalidade de documentos. 

10. “Protección de las informaciones personales y de los documentos confidenciales” 

(DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 27)  

• Classificação de acesso: medidas para a segurança da informação na proteção das 

informações pessoais e de documentos com restrição de acesso. 

11. “La gestión de los depósitos centralizados de documentos semiactivos” (DOYLE; 

FRÉNIÈRE, 1991, p. 22). 

• Gestão de arquivos intermediários centralizados: trata-se de gestão de documentos 

armazenados em arquivos Central/Intermediário, documentos que cumprem prazo 

de guarda na sua segunda fase de arquivamento, conforme ciclo documental. Para 

o armazenamento organizado e controle, é necessário definir as rotinas de 

transferência de documentos, consulta, descrição, recolhimento, conservação e 

eliminação com sugestões em definir a rotina para eliminação definitiva do 

documento com sugestão de reciclagem de diferentes suportes de informação. 

12. “Selección y entrega de documento inactivos destinados a conservarse”; “Eliminación 

de documentos inactivos” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 24 e 25). 

• Procedimentos de destinação de documentos: especificam orientações para a 

definição de rotina para a transferência, recolhimento e eliminação de 

documentos, para que sejam realizados em arquivos correntes e intermediários 

com recolhimento de documentos de guarda permanente. 

13. “Gestión de documentos eletrônicos” (DOYLE; FRÉNIÈRE, 1991, p. 33). 

• Gestão de documentos eletrônicos: medidas para gestão de documentos 

eletrônicos com orientações para o controle e gestão de documentos produzidos e 

mantidos em sistema informatizados e bancos de dados. Deve-se analisar as regras 

específicas referentes ao suporte; inclusão da tabela de temporalidade para o 

gerenciamento e preservação; regras específicas para proteção de informações 

com restrição de acesso e segurança da informação no que diz respeito a 

infraestrutura tecnológica. 

Considerando os elementos estruturadores do PGD, definidos no estudo RAMP de 

Doyle e Frénière (1991), segue a análise no Quadro 4 sobre os elementos metodológicos 6 ao 

10, que sintetiza essa perspectiva na literatura abordada: 
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Quadro 4 – Elementos de um Programa de Gestão de Documentos: Metodologia 

FONTES 

Elementos definidos nos Estudos RAMP - Doyle; Frénière (1991)  

6 7 8 9 10 

 

“El inventario de los documentos que 

constituye la etapa precedente a la elaboración 

de um plan de clasificación” (p. 20) 

“(...) constituye la etapa previa a la 

elaboración de um calendários de 

conservación” (p. 21) 

 

“Plan de 

classificación” (p. 19) 

“La elaboración de la 

estrutura de 

classificación” (p. 20) 

 

 

“La preparación de 

um repertório de 

temas com remisiones 

internas y palavra 

clave” (p. 20) 

 

“Preparar e aplicar um 

calendário de 

conservación de 

documentos” (p. 2)0 

 

“Protección de las 

informaciones personales y de 

los documentos confidenciales” 

(p. 27) 

Entendimento 

da Autora 
Identificação Arquivística 

Classificação 

Documental 
Índice Avaliação Documental 

Classificação de acesso 

CANADÁ 

(1975) 

“(...) identificar, agrupar, codificar ou 

padronizar os documentos (...)” (p. 31) 

“(...) leitura das leis e regulamentos que criam 

o novo órgão e através de contatos com os 

funcionários” (p. 33) 

“deve-se proceder a um levantamento”  

“Operações relativas a 

classificação por 

assunto” (p. 31) 

“Métodos de 

referências cruzadas – 

Índices” (p. 48) 

“Transferência, guarda e 

descarte de pastas 

inativas” referencia o 

manual intitulado 

Records Scheduling and 

Disposal (p. 85)  

“Security classification 

(Documento sigiloso) 

Categoria de sigilo atribuído à 

informação, pela qual se avalia 

o grau de proteção que se 

exige, como Confidencial, 

Reservado, Secreto ou 

Ultrassecreto” (p. 135) 

ISO 15489 

(2001) 
“Investigación preliminar” (p. 15) 

“Análise de las 

atividades de la 

organización” (p. 15) 

“Vocabulários 

controlados” (p. 21) 

“Establecimento de los 

plazos de conservación” 

(p. 17) 

“la definición de niveles de 

seguridade y acceso adecuados 

para conjuntos de documentos” 

(p. 20) 

ARQUIVO 

NACIONAL 

(2001; 2012) 

“Levantamento de dados relativos às funções e 

atividades desenvolvidos na área de 

administração geral, bem como naquelas 

específicas do órgão (atividade-fim); Definição 

dos conjuntos documentais (2001, p. 46) 

“Código de 

Classificação de 

Documentos de 

Arquivo: para 

Administração 

Pública: atividades-

meio (2001, p. 9) 

“O índice é um 

instrumento auxiliar 

na classificação(...)” 

(2001, p. 83) 

“Tabela de 

Temporalidade e 

Destinação de 

Documentos de Arquivo 

relativos às Atividades-

meio da Administração 

Pública” (2001, p. 42) 

“(...) dispõe sobre o acesso à 

informação (...)” (Decreto n. 

7.724/2012) 

APESP 

(2004; 2008; 

2012) 

“Conhecer a Produção Documental: -

Identificar os documentos produzidos e 

recebidos pelo órgão/entidade no exercício de 

suas atividades (...) - Identificar o contexto no 

qual os documentos foram produzidos”  

(2008, p. 20) 

“Seção IV Dos Plano 

de Classificação de 

Documentos”  

(2004, Art. 10) 

“Índice Alfabético, 

Remissivo e 

Permutado”  

(2008, p. 25) 

“Seção V Das Tabelas 

de Temporalidade de 

Documentos” (2004, 

Art.19) 

 

“(...) Regula o acesso à 

informação (...)”  

(Decreto n.58.052/2012) 
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Arquivo 

Central 

UNICAMP 

(Deliberação 

A-8/1995; 

2011) 

“(...) Levantamento da produção documental, 

como instrumento de identificação de funções e 

atividades geradoras de documentos de 

arquivo” (1995, Art. 22); (2011, p.18) 

“3.3.1.1 Montagem do 

plano de 

classificação”  

(2011, p.18) 

NI 

“(...) Elaboração de 

plano de destinação e de 

tabelas de 

temporalidade.” (1995, 

Art. 24); “4.1.1 Tabela 

de Temporalidade de 

Documentos”  

(2011, p. 27) 

 

Regula o acesso à informação 

(Resolução GR 9/2016 e 

Resolução GR 38/2017) 

APERJ  

(2009; 2013) 

“Mapeamento das atividades e identificação 

das tipologias documentais” (Decreto 

42.002/2009, Art. 2);  

“2.2.1 Identificação” “3.1.1 Identificação do 

Órgão Produtor” “Identificação de Tipologia 

Documental” (Decreto n. 44.012 /2013) 

“Propostas dos Planos 

de Classificação (...)” 

(Decreto 42.002/2009, 

Art. 2); “2.2.2 

Classificação” “3.2 

Plano de Classificação 

de Documentos” 

(Decreto n. 44.012/13) 

NI 

“Proposta (...)Tabela de 

Temporalidade” 

(Decreto 42.002/2009, 

Art. 2); “2.2.3 

Avaliação” “3.3 Tabela 

de Temporalidade de 

Documentos” (Decreto 

n. 44.012 /2013) 

“4. Controle de Acesso à 

Informação” 

(Decreto n. 44.012/2013) 

DPE União 

(2012; 2015) 

“Os documentos vitais dos órgãos da 

Defensoria Pública da União devem ser 

identificados e protegidos por meio de medidas 

especiais” (2012, Art. 13) 

“Capítulo IV Da 

Classificação de 

Documentos”  

(2012, Art. 18) 

“(...) preparação de 

índice de assuntos 

(...)” (2012, Art. 21) 

“Capítulo IV Da 

Avaliação de 

Documentos”  

(2012, Art. 23) 

Dispõe sobre a aplicação da 

LAI (Portaria n. 159/2015). 

RODRIGUES 

(2013) 

“Para implantar um programa de gestão 

documental a identificação dos órgãos 

produtores e suas atribuições, tem por 

finalidade reconhecer o texto legal, a 

competência, funções, atividades e tarefas que 

associam à tipologia documental produzida 

neste contexto” (p. 8) 

“A classificação 

significa separar, 

diferenciar, distinguir 

ou dividir um 

conjunto de elementos 

da mesma composição 

(...)” (p. 9) 

NA 

A Avaliação consiste 

em estabelecer valores 

para os documentos a 

fim de determinar os 

prazos de guarda e 

destinação final dos 

mesmos, eliminação ou 

guarda permanente  

(p. 9) 

NI 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Legenda: NI – não identificado; NA – não se aplica. 
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As fontes de autores citados no Quadro 4 foram escolhidas por apresentarem diretrizes 

e elementos metodológicos em textos normativos e/ou instrumentos arquivísticos de gestão de 

documentos característicos de um Programa de Gestão de Documentos, conforme os 

elementos essenciais na estruturação de um PGD definidos no estudo RAMP, no 

entendimento de que a relação de documentos elaborada previamente às funções de 

classificação e avaliação estaria na etapa de Identificação Arquivística, as funções 

arquivísticas de Classificação e Avaliação representadas pelos instrumentos arquivísticos 

plano de classificação, índice e tabela de temporalidade, e a proteção de documentos 

confidenciais, considerados como classificação de sigilo. 

Assim, relacionamos as fontes em ordem crescente por ano da publicação, 

demonstrando em que período a gestão de documentos passou a ser tratada como política, 

composto por um conjunto de ações que se articulam e integram o PGD. 

Para orientar a leitura do quadro, NI significa que o elemento não foi identificado e 

NA indica que aquele elemento não se aplica considerando que Rodrigues (2013) e ISO 

(2001), não são instituições arquivísticas, mas fontes da literatura analisada.  

 Os elementos essenciais de classificação e avaliação são citados como etapa 

metodológica por todos os autores. A identificação arquivística aparece com elemento do 

processo de levantamento de dados, geralmente realizado previamente às funções 

arquivísticas. Tal constatação indica a aplicação dessa metodologia.  

A sequência de aplicação da metodologia é outro aspecto observado nos autores, assim 

como se apresenta na sequência de elementos essenciais do RAMP, a sequência segue com o 

reconhecimento dos tipos de documentos, atividades e classificação, e por fim a avaliação.   

As ações de identificar, classificar e avaliar com a elaboração de instrumentos 

arquivísticos e destinação dos documentos se evidencia no registro das práticas arquivísticas, 

indicando a presença das funções arquivísticas, sendo aplicado a partir de um processo inicial 

de investigação do órgão produtor e dos tipos documentais. As funções arquivísticas estariam 

relacionadas, nesta perspectiva, a partir do estudo do tipo documental? 

 

3.4. Metodologia arquivística no programa de gestão de documentos 

 

As funções arquivísticas de classificação, avaliação e descrição exigem dos arquivistas 

soluções que respondam às situações diagnosticadas no tratamento de arquivos. As funções 

advêm das práticas arquivísticas que foram sendo aprimoradas, reconhecidas cientificamente 

e hoje têm tradição na área. Nos últimos vinte anos, a área passa a introduzir um novo 
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conceito advindo das práticas, visando reconhecer os tipos documentais e as relações que 

apresentam o seu contexto de produção.  

 Segundo Rodrigues (2005b), a identificação é a primeira função arquivística base de 

todas as demais funções, que pressupõe o reconhecimento de elementos que caracterizam o 

órgão produtor e os documentos, seja em fase de produção ou de acumulação nos arquivos, 

fornecendo elementos para a realização da classificação e avaliação documental. A 

identificação arquivística, segundo a autora é 

 

uma tarefa de pesquisa, de natureza intelectual, sobre o documento de arquivo e o 

seu órgão produtor, cujo conhecimento produzido fundamenta as funções que 

sustentam o tratamento técnico documental arquivístico, classificação, avaliação, 

descrição e o planejamento da produção documental. (RODRIGUES, 2012, p. 2) 

 

Propõe-se, a partir desse conceito, explorar as discussões sobre a metodologia de 

identificação, seja para a apresentação da linha histórica sobre a sua concepção, que tem sua 

base nos estudos e técnicas arquivísticas dos países ibero-americanos, seja na orientação 

teórica que o conceito apresenta ao apoiar as realizações das funções arquivísticas no 

tratamento de documentos de arquivo e fundamentalmente para a gestão de documentos. 

Identificação, classificação e avaliação, destaca Rodrigues (2005b) são a base 

metodológica do Programa de Gestão de Documentos.  

 

3.4.1. Classificação documental 

Por classificação, compreende-se “a sequência de operações que, de acordo com as 

diferentes estruturas, funções e atividades das entidades produtora, visam a distribuir os 

documentos de arquivo” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 74). As diferentes estruturas 

lógicas definidas em uma fase intelectual permitirão orientar o estabelecimento da sequência 

para ordenar os documentos, na sequência de operações.  

Rodrigues e Garcia ressaltam que a classificação: 

 

é uma função que consiste em estabelecer a imagem do contexto onde são produzidos 

os documentos. Significa separar, diferenciar, distinguir ou dividir um conjunto de 

elementos da mesma composição (órgão produtor, competências, funções, atividades) 

em classes, subgrupos, grupos e fundo. (RODRIGUES; GARCIA, 2012, p. 3) 

 

 As autoras, ainda, ressaltam que “o estudo das características que apresentam o órgão 

produtor e das competências e funções a ele atribuídas permitem que se posicionem cada uma 

e a totalidade dos tipos documentais produzidas na estrutura interna do fundo documental” 

(2012, p. 3). A estrutura lógica de subgrupos, grupos do contexto de um fundo configura-se 
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em um instrumento arquivístico denominado Plano de Classificação “esquema pelo qual se 

processa a classificação de arquivo” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 60). 

A função administrativa, entendida como modelo padrão para a área da 

Administração, agrega quatro atividades: planejamento, organização, direção e controle, as 

quais estão associadas ao processo administrativo, “sequência de ações que se sucedem para 

chegar a um determinado ponto” (CHIAVENATO, 2004, p. 15). Essa função auxilia todas as 

outras e, também, compõe o conjunto de funções básicas, são aquelas “essenciais à empresa e 

envolvem funções administrativas, financeira, técnica, comercial, contábil e de segurança”, a 

inovação (CHIAVENATO, 2004, p. 15), o gerenciamento das organizações passa por 

reconhecer as funções a partir do processo administrativo, observadas a partir do negócio. 

A função administrativa para a Arquivística é intitulada como atividades-meio. Os 

dicionários de terminologia arquivística são considerados como auxiliares aos negócios ou 

processos das atividades finalísticas de uma administração pública. Trata-se de um “conjunto 

de operações que uma instituição leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas 

atribuições específicas e que resulta na acumulação de documentos de caráter instrumental e 

acessório” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 10) ou “atividades que dão apoio à 

consecução das atividades-fim de uma instituição” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 39).  

Cada atividade-meio é apresentada como uma função administrativa indicada em 

planos de classificação de documentos, visando disciplinar o reconhecimento das 

competências específicas de cada órgão com atividades auxiliares em funções e atividades, 

numa configuração de grupos, subgrupos, códigos e documentos. As funções básicas 

consideradas essenciais, definidas no campo da administração, equivalem, conforme a 

natureza da atividade, às funções de atividade-meio e atividades-fim, constantes dos planos de 

classificação de documentos.  

É possível analisar as funções a partir dos processos administrativos, visualizando a 

instituição de uma perspectiva horizontal. Essa abordagem permite também alguns 

entendimentos sobre o princípio arquivístico da organicidade que se configura nas relações 

que os documentos estabelecem entre si na execução das atividades ou funções, porém podem 

ser vistos nos estudos de identificação do contexto de produção. 

Os novos conceitos da administração, na década de 1990, tornaram-se importantes 

para o poder público repensar as práticas administrativas, o que impulsionou expectativas de 

modernização na administração pública, impactando em todas as funções administrativas, 

consequentemente na gestão de documentos, que se adaptava ao novo modelo de 
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administração pública tendo como premissa a desburocratização como finalidade e a 

preservação do patrimônio documental. 

Nos manuais de gestão de documentos, observa-se a classificação de funções 

representando atividades-meio. Em Public Archive Canada (1986, p. 9, tradução nossa), o 

plano está dividido em cinco grandes grupos: “1 Administração; 2 Edifícios e Propriedades; 3 

Equipamentos e Suprimentos; 4 finanças; 5 pessoal”. No Brasil, o Arquivo Nacional (2001, p. 

10) define os assuntos com a seguinte classificação: 

 

000 Administração Geral 

010 Organização e Funcionamento 

020 Pessoal 

030 Material 

040 Patrimônio 

050 Orçamento e Finanças 

060 Documentação e Informação 

070 Comunicações 

080 (Vaga) 

090 Outros Assuntos referentes à Administração Geral. 

 

O APESP, na sua classificação funcional, categoriza como funções indiretas ou 

auxiliares: 

 

1. organização administrativa; 

2. comunicação institucional; 

3. gestão de recursos humanos; 

4. gestão de bens materiais e patrimoniais; 

5. gestão orçamentária e financeira; 

6. gestão de documentos e informações; e 

7. gestão de atividades complementares. (SÃO PAULO, 2004, Art. 15). 

 

 O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu as funções no plano de 

classificação: 

 

13 Competência: Planejamento, orçamento e coordenação da ação governamental; 

13.01 Função: Acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e 

industrial; 

13.02 Função: Gestão dos recursos logísticos; 

13.03 Função: Gestão das atividades de serviços gerais; 

13.04 Função: Gestão das políticas e diretrizes orçamentárias estaduais; 

13.05 Função: Gestão de planejamento das ações governamentais; 

13.06 Função: Gestão de políticas de administração de recursos humanos; 

13.07 Função: Gestão do Patrimônio imobiliário; [...]. (RIO DE JANEIRO, 2012, 

Anexo I) 

 

 Nos autores, é possível encontrar semelhanças em funções que especificam atividades-

meio referentes à administração, patrimônio, recursos humanos, financeiro e comunicação. 
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Na literatura, observa-se também que a classificação por funções e atividades pode ou 

não receber um elemento a mais que permite subdividir a função dependendo da necessidade 

que pode ser definida na proposta do plano de classificação. Assim, o Arquivo Público do 

Canadá (1986, p. 1-3) apresenta um plano de classificação por grandes temas, com as 

seguintes subdivisões: “Subject Group” como Grupo Tema, “Subject” como Tema e, 

“Description” como descrição das espécies e/ou documentos.  

No contexto brasileiro, o Arquivo Nacional (2001) e o APESP (2004), aplicam 

subdivisões nos respectivos planos de classificação de atividade-meio. No primeiro, os 

assuntos estão distribuídos conforme funções e atividades exercidas pelos órgãos da 

Administração Pública Federal, por exemplo: 

 

020. Pessoal (...) 

024. Direitos, Obrigações e Vantagens (...) 

024.12 Gratificações (inclusive incorporações)  

024.121 De Função. (ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 57) 

 

No APESP, com base na referência numérica associada ao código de classificação, o 

plano de classificação funcional apresenta a seguinte composição:  

 

I - órgãos produtor; 

II - função; 

III - subfunção; 

IV- atividade; 

V- série documental. (SÃO PAULO, 2004, Art. 13) 

 

O autor entende por subfunção “um agrupamento de atividades afins, correspondendo 

cada subfunção a uma vertente da respectiva função” (APESP, 2008a, p. 21). 

Assim, tendo por base a definição de função como objetivos administrativos de uma 

instituição/empresa, entende-se que a subdivisão pode ser um ou mais procedimentos dentro 

da função básica administrativa. 

 

3.4.2. Avaliação documental  

Avaliação significa o “processo de análise de arquivos, visando a estabelecer sua 

destinação de acordo com os valores que lhes forem atribuídos” (CAMARGO; BELLOTTO, 

1996, p. 11).  

Segundo Rodrigues (2002, p. 30), a metodologia da avaliação demanda o 

conhecimento: 
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das competências atribuídas às áreas e das atividades que justificam a tipologia 

documental produzida, para a correta atribuição de valores (jurídico, fiscal, 

administrativo e histórico), prazos de retenção (em cada unidade da rede dos 

arquivos) e destinação (eliminação ou guarda permanente) para os documentos.  

 

O estabelecimento de critérios é essencial na avaliação devido à condição irreversível 

e consequência natural do procedimento de eliminação de documentos. Para tanto, há, na 

relação intrínseca da metodologia de identificação com a avaliação, o reconhecimento do tipo 

documental como pressuposto para a correta atribuição dos valores, que deve ser 

fundamentado na ação que determinou sua produção. 

Finalizada a etapa da identificação da tipologia documental, inicia-se o processo de 

avaliação, o qual pressupõe dois momentos: o primeiro é a atribuição de valores e o segundo é 

a definição do prazo de guarda a partir do valor atribuído. 

Schellemberg (2004, p. 181) define os valores inerentes aos documentos, são eles: 

valor primário, “nascem do cumprimento dos objetivos para os quais foi criado – 

administrativos, fiscais, legais e executivos”; e secundário, “apresentam valores que 

persistirão por muito tempo ainda depois de cessado seu uso corrente, valores que serão de 

interesse para outros que não os utilizadores iniciais”. 

O valor primário é indicado por Martín-Palomino Benito e Torre Merino como: 

 
Valor administrativo: são aqueles que a administração produz, como testemunho dos 

seus procedimentos e atividades; 

Valor legal: são aqueles documentos que servem como testemunho perante a lei; 

Valor jurídico: são aqueles documentos que derivam de direitos ou obrigações 

legais, regulados pelo direito comum; 

Valor contábil: são aqueles documentos que servem para explicar ou justificar as 

operações destinadas ao controle orçamentário. (2000, p. 36, tradução nossa) 

 

A análise do valor primário, para definição do prazo de guarda, recai, quase que 

exclusivamente, sobre a legislação que regula a produção dos documentos para definir ou 

apresentar a vigência, verificando, também, se há o prazo prescricional estabelecido pelo 

direito ou, ainda, o prazo precaucional, que garante uma guarda maior para aqueles 

documentos que supostamente podem ser requisitados, mesmo cumprindo sua vigência e sua 

prescrição. 

Esses prazos estabelecidos devem ser apresentados em campos específicos na tabela 

de temporalidade, “instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente, que 

determina prazos para transferência, recolhimento, eliminação e reprodução de documentos” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 72). 
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Nessa perspectiva, destaca-se a relação da classificação com a avaliação, quando a 

estrutura lógica funcional passa a ser consultada no processo de análise para atribuição do 

valor e prazo de guarda dos documentos, cujo conhecimento é produzido no momento da 

identificação. 

O processo de avaliação é o mais complexo para se realizar, porque demanda da 

atuação e análise de profissionais produtores de documentos, equipe técnica da instituição 

arquivística ou profissional de arquivo, bem como legitimação dos atores políticos 

designados, chefes das respectivas áreas de produção e da aprovação da Comissão de 

Avaliação de Documentos da Instituição. Feito isso, são elaboradas as tabelas de 

temporalidades de documentos, as quais “[...] determinam prazos e condições de guarda tendo 

em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 159) e são aprovadas por autoridade competente e publicadas em 

Diário Oficial.  

Esse processo visa legitimar a destinação de documentos na instituição pública e 

permitir a eliminação legal do documento público, bem como a transparência nas ações 

arquivísticas, ou seja, dar conhecimento aos demais órgãos/unidades da própria instituição e a 

sociedade, portanto, dar ciência e/ou garantir possíveis manifestações da sociedade e da 

própria instituição pública sobre o processo de destinação de documentos arquivísticos à 

eliminação que está sendo realizada. 

 

3.4.3. Restrição de acesso 

Uma vez elaborados os estudos de identificação para fundamentar a classificação e 

avaliação, torna-se necessário abordar, no âmbito das tabelas de temporalidade, os critérios de 

acesso, na perspectiva da tipologia documental. 

No Brasil, tal opção justifica-se pela necessidade de atendimentos aos dispositivos da 

Lei de Acesso à Informação, no que diz respeito à transparência ativa, que determina que “as 

informações de interesse público deverão ser divulgadas independentemente de solicitações” 

(BRASIL, 2011, Art. 3º, II) e que “a autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, 

anualmente [...] rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação 

para referência futura” (Art. 3º, II). 

A lei nº 12.527 (BRASIL, 2011) determina que todo dado, informação e documento, 

produzido pela administração pública, é de acesso público, salvo aquelas consideradas 

sigilosas ou de acesso restrito, como as informações pessoais, exigindo a transparência 

pública ativa e passiva com a qualidade. Nesse contexto de tratamento das informações do 
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documento de arquivo entra em pauta: como tratá-las? Novos procedimentos metodológicos 

são necessários para aplicação da LAI. A inclusão de elemento que registre critérios de 

acesso, indicando as restrições nos formulários de identificação, permite demonstrar, por meio 

dos instrumentos arquivísticos, o tratamento dos dados e informações que a LAI exige. 
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4 IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA  

 

 

4.1. Conceito e finalidade 

 

A identificação, composta pelas etapas de reconhecimento do contexto de produção e 

do tipo documental, possui um corpo metodológico que orienta o modo de coletar dados e 

registrar esse conhecimento arquivístico em instrumentos, fundamentando a análise que indica 

caminhos para o tratamento técnico do arquivo. 

A identificação aparece nas discussões arquivísticas como metodologia para 

solucionar problemas de tratamento de documentos acumulados em arquivos, permitindo, 

consequentemente, gestão de documentos e, consequentemente, aprofundamento de novos 

temas de estudos sobre a gênese documental na área de Arquivística. 

 
Sempre adequado às necessidades de registro de dados sobre o documento 

arquivístico e considerando as informações que serão usadas nas análises posteriores 

efetuadas no campo das demais funções arquivísticas, este modelo metodológico vai 

além da caracterização da estrutura documental, campo de estudos da diplomática 

clássica, buscando a contextualização do documento, chave para a compreensão e 

tratamento do documento arquivístico, campo de estudos da tipologia documental. 

(RODRIGUES, 2008a, p. 161) 

 

 No procedimento de identificar o órgão produtor, é realizada a coleta de dados sobre 

os elementos orgânico e funcional que o caracterizam, ou seja, a sua estrutura administrativa e 

as suas competências, funções, atividades, tarefas e procedimentos (RODRIGUES, 2008a). A 

sistematização dessa coleta de dados permite orientar a elaboração dos seguintes 

instrumentos: Índice de Órgãos Produtores; Repertório de Organogramas; Índice Legislativo; 

e Quadro de Identificação de Órgão Produtor. Na identificação do tipo documental, segundo 

objeto de estudos da identificação arquivística, aplicam-se os instrumentos para o 

reconhecimento dos elementos internos e externos do documento para a definição das séries 

documentais. Nesse sentido, para a coleta de dados referentes ao tipo documental, a autora 

propõe os seguintes instrumentos: Ficha de Identificação da Tipologia Documental e Ficha de 

Normativa Legal (também chamada de Repertório Legislativo de Séries Documentais). 

A definição do tipo documento, estabelecida pela espécie documental acrescida da 

atividade, é objeto de teorização pela tipologia documental, que se caracteriza por uma 

“ampliação da diplomática na direção da gênese documental e de sua contextualização nas 
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atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora” 

(BELLOTTO, 2004, p. 52). 

A partir desse estudo de identificação arquivística, denominação dada por Rodrigues 

(2008a) é que serão reconhecidas a estrutura administrativa, as atividades institucionais, as 

competências e as funções, de forma que, bem definidos tais elementos orgânicos e 

funcionais, sejam a posteriori subsídios para a classificação e a avaliação. 

A prática da identificação no campo da Arquivística é uma ação antiga que se 

apresenta na literatura, em manuais desde 1975, período que há uma ampliação nos estudos 

sobre as práticas arquivísticas na Europa e na América, nos países ibero-americanos com 

destaque para Espanha e, na América do Norte, o Canadá. 

O procedimento de levantar dados, diagnosticar ou mapear representava, nos manuais, 

a ação de identificar perpetuando as práticas arquivísticas de reconhecimento dos arquivos 

para determinar soluções. 

O Arquivo Público do Canadá, em 1968, apresenta o termo “levantamento” para a 

ação de identificar dados da produção documental, em manual traduzido por Nilza Teixeira 

Soares em 1975, 

 

[...] os arquivistas dos órgãos ou especialistas em documentação, através de contatos 

diretos com os setores de origem dos documentos, em formulários próprios, colher 

os dados necessários à análise e levantamento da respectiva produção documental 

estabelecendo as relações existentes entre os vários documentos e séries 

acumulados, explicando o conteúdo informativo e o alcance dos conjuntos. 

(CANADÁ, 1975, p. 9) 

 

O termo identificação passa a ser de interesse para comunidades arquivísticas quando 

é observado do ponto de vista dos procedimentos que estavam sendo comuns na forma da sua 

aplicação por meio de formulários a serem preenchidos, com dados da instituição e dos 

documentos produzidos, para fornecerem soluções de organização, eliminação ou preservação 

desses documentos. 

A possibilidade de ter um método para realizar essa ação de identificar recebe um 

aprofundamento teórico sobre o fazer, culminando na definição do seu conceito e no status de 

ser metodologia arquivística pelos países do grupo de arquivistas ibero-americanos, que na 

década de 1990 reconheceram o conceito e metodologia introduzindo o tema nos eventos do 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA), o que gerou repercussão e destaque à época, 

levando o tema a ser de grande interesse para área. 
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Assim, a definição do conceito de identificação para o estudo dos arquivos remonta 

uma perspectiva histórica ibero-americana que se inicia na Espanha, a partir dos anos 1980. 

Os profissionais arquivistas dos países que apresentavam o problema de acumulação de 

documentos nos órgãos públicos se uniram a fim de propor soluções metodológicas para 

reconhecer os documentos e realizar as práticas arquivísticas, em especial a avaliação de 

documentos para o tratamento de arquivos. 

Carmona Mendo (2004) relata a atuação do Grupo Ibero-americano de Gestão de 

Documentos Administrativo que desenvolvia projetos para a identificação de fundos 

documentais com o objetivo de definir técnicas para classificar e avaliar os documentos que 

estavam sem nenhum critério arquivístico de organização e preservação. 

O conceito de identificação como “processo de investigação e sistematização de 

categorias administrativas e arquivísticas, no qual se sustenta a estrutura de um fundo e que 

apresenta como um de seus objetivos principais assegurar, por meio de seus resultados, o 

valor das séries documentais” (CARMONA MENDO, 2004, p. 41, tradução nossa) foi 

discutido nas Primeiras Jornadas sobre Metodologia para a Identificação de Fundos 

Documentais das Administrações Públicas, realizadas em 1991, em Madri na Espanha. 

Martín-Palomino Benito e Torre Merino (2000) atribuem identificação à característica 

de ser uma fase intelectual que se apoia na pesquisa do produtor e nos tipos documentais que 

se configuram nos procedimentos administrativos. A perspectiva da aplicação da metodologia 

se estende até os arquivos administrativos, documentos que ainda não adquiriram valor 

histórico, e os autores especificam que a identificação é a “primeira fase do tratamento 

técnico, que tem por finalidade o tratamento de fundos (administrativos ou históricos)” (2000, 

p. 14), isso lhes permite considerar que a metodologia pode ser direcionada para os arquivos 

correntes, intermediário ou com documentos acumulados. 

No campo da investigação arquivística, López Goméz (1998) referencia a 

identificação como uma metodologia arquivística de análise e síntese documental, distinta no 

âmbito da arquivística enquanto ciência. Nesse contexto, cabe, ao arquivista, ser um 

“investigador por ofício; [...] é investigador das instituições que tenham a custódia de seus 

documentos e deve organizá-los e descrevê-los mediante uma metodologia arquivística que, 

com bases científicas, permita-lhe estar em solo firme e seguro” (1998, p. 39, tradução nossa). 

É possível observar, nos autores ibero-americanos, que o conceito está muito ligado 

com a finalidade da sua aplicação metodológica. Carmona Mendo relaciona a identificação 

com a avaliação, quando destaca o objetivo de definir os valores das séries documentais. Para 

Martín-Palomino Benito e Torre Merino, a identificação tem for função definir tipos 
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documentais, porém já ampliam o entendimento para possibilidade de aplicação para 

documentos administrativos. López Goméz destaca a finalidade da identificação para 

organização, logo, para a classificação de documentos e para a descrição. 

Notam-se três pontos em comum nos conceitos dos autores: 1 – todos tratam a 

identificação como um método inicial; 2 – toda ação de identificar tem por finalidade executar 

uma função arquivística, com ênfase em arquivos acumulados; 3 – a ação de identificar tem 

como objeto de estudo o documento de arquivo, sendo apresentado como tipo documental e 

série documental. 

Observa-se, portanto, que nos países ibero-americanos o conceito de identificação era 

a primeira etapa do trabalho arquivístico, reconhecida como uma metodologia própria para o 

tratamento dos arquivos e independente no contexto das metodologias arquivísticas 

tradicionais e se constituía “como um pilar das práticas arquivísticas” (CARMONA MENDO, 

2004, p. 35, tradução nossa), a fim de subsidiar “soluções para os arquivos, de forma 

coordenada, marcando o desenvolvimento da história dos arquivos e o início de uma tradição 

arquivística” (RODRIGUES, 2008a, p. 48). 

Os objetivos e a finalidade da aplicação da metodologia em estabelecer o controle dos 

documentos acumulados e realizar o tratamento dos grandes volumes nos arquivos foram 

seguidos na arquivística brasileira.  

Em 1981, no Brasil, a identificação destacou-se no fazer arquivístico no âmbito do 

Programa de Modernização Institucional-Administrativa implantado pelo Arquivo Nacional. 

Esse programa era constituído de vários projetos para a identificação de fundos, e um deles 

previa a atividade de identificação e controle dos conjuntos documentais recolhidos. Após o 

encerramento do programa, foram publicados os manuais de procedimentos para a 

identificação de documentos em arquivos públicos e de produção documental, em 1985 e 

1986 respectivamente, e, também, foi apresentado o conceito aplicado nas atividades do 

projeto. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 104) define identificação como “processo de reconhecimento, sistematização e 

registro de informações sobre arquivos com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual”, o 

termo identificação tem enfoque na identificação dos conjuntos de documentos a partir da 

caracterização dos órgãos acumuladores, no tratamento de massas documentais acumuladas 

nos arquivos, no controle físico dos arquivos, não chegando no nível da identificação da 

tipologia documental. Considerando o período entre o Programa de Modernização 

Administrativa realizado pelo Arquivo Nacional no ano de 1985 e a publicação do Dicionário 
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Brasileiro de Terminologia Arquivística em 2005, o conceito utilizado permanece o mesmo 

aplicado as práticas realizadas à época, que não acolheram os estudos de tipologia 

documental, como se fazia na Espanha no âmbito das práticas de identificação para tratar 

arquivos. 

Para Rodrigues (2008a, p. 22), a metodologia “consiste em estudar analiticamente o 

documento de arquivo e os vínculos que mantém com o órgão que o produziu, seja em fase de 

produção ou de acumulação”. Para a autora, trata-se de uma prática arquivística, investigativa 

por natureza, que fornece ferramentas para reconhecer o documento de arquivo e está baseada 

no método diplomático para entender e conhecer o seu processo de criação e o seu contexto 

de produção, as relações e os vínculos estabelecidos na sua criação, estrutura e 

desenvolvimento do órgão e definição de tipos documentais. A autora abre uma nova 

perspectiva de estudos de identificação analisando a literatura arquivística espanhola e 

brasileira sobre identificação arquivística e suas bases teóricas e metodológicas, 

diferenciando-as pelos fundamentos da Diplomática e Tipologia Documental para reconhecer 

e tratar o documento de arquivo. 

 

No Brasil, os processos de identificação incidiram sobre órgãos produtores, 

documentos e arquivos. Os modelos de análise documental propostos para a 

realização de tarefas na área estiveram associados a outros processos de 

identificação, como o de órgão produtor para efeito de organização de massas 

acumuladas ou o de identificação de arquivos, para fins de definição de estratégias 

para implantação de sistemas de arquivos. (RODRIGUES, 2008a, p. 78) 

 

Observa-se que o órgão produtor é a instituição em sua estrutura macro; não indica ser 

o produtor enquanto área de produção que tem documentos vigentes e em tramitação, mas é a 

instituição e seus arquivos, seu acumulado, para estabelecer a estrutura de arquivos com base 

na acumulação. Está clara a influência ibero-americana para reconhecer e tratar a massa 

acumulada, mas que se diferencia pelo alcance da aplicação e finalidade da identificação. 

Para introduzir a identificação para fins de produção documental, na gestão de 

documentos, a arquivística brasileira vai se reportar aos manuais canadenses, que não 

apresentam o conceito, mas têm uma prática incontestável registrada em 1968. O Arquivo 

Público do Canadá estabelece rotinas de procedimentos para classificação e avaliação na 

produção documental, que visam a um manuseio eficiente dos documentos correntes. Para 

tanto, é necessário que o arquivista “familiarize-se com as funções a que se propõe a 

organização. Parte dessa lacuna pode ser suprida pelas leituras das leis e regulamentos que 

criaram o órgão e através de contatos com os funcionários” (CANADÁ, 1975, p. 33). Enfatiza 
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os requisitos da identificação do órgão produtor (Ministério) para se aplicar a classificação de 

documentos na perspectiva da gestão de documentos; na “administração racional de papéis 

(Paperwork management)” de maneira adequada é necessário: 

 

a) conhecimento completo dos programas do ministério; 

b) conhecimento completo da estrutura do ministério destinada a desincumbir-se de 

seus programas; 

c) conhecimento completo do sistema de classificação de assuntos e seus detalhes 

operacionais; 

d) exame de como os documentos serão utilizados e como serão solicitados […]. 

(CANADÁ, 1975, p. 39) 

 

A gestão de documentos é fundamentada na ação de identificar. Portanto a 

metodologia passa a abranger a gênese documental na produção de documentos. Essa 

influência chega teoricamente quando a identificação em seu conceito ibero-americano passa 

a ser aplicada sob as influências da prática canadense, sendo uma metodologia distinta nos 

projetos arquivísticos que visam à gestão de documentos, para organização, avaliação, 

padronização de fluxos de processos administrativos na produção, para implantação de 

programas de gestão de documentos; e, mais recentemente, na extensão desses projetos 

visando ao avanço de melhorias para a transparência pública, a metodologia entra para a 

literatura brasileira com novos contornos e torna-se tema interessante ao possibilitar tratar 

documentos na produção e na acumulação, o que enfatiza a perspectiva espanhola e a 

canadense nesse processo. 

Nesse sentido, Rodrigues (2008a) destaca que a metodologia de identificação está 

além de tratar e controlar as massas acumuladas. 

 

A padronização desses instrumentos é garantida pela metodologia da identificação. 

As informações coletadas nesta pesquisa ficam registradas no sistema de 

identificação de tipologia documental e permitem as análises para a construção do 

plano de classificação. […] Os tipos documentais formam as séries documentais 

próprias de cada órgão produtor, porque possuem igual modo de produção, de 

tramitação e de resolução final do procedimento que lhe deu origem no contexto das 

atribuições (competências, funções, atividades e tarefas) desempenhadas por um 

órgão administrativo. (RODRIGUES, 2012, p. 8) 

 

Para a autora, a metodologia pode ser utilizada na fase de produção dos documentos, a 

finalidade transcende a aplicação da identificação no conceito dos países ibero-americanos, 

indicando sua função na gestão de documentos. 

A sistematização da metodologia está no uso e no modo de aplicação dos instrumentos 

de coleta de dados que produzem dossiês de estudos técnicos durante o processo 
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investigativo, de modo ordenado, formando um sistema de informações ou banco de dados 

para o arquivista realizar o estudo analítico defendido por Rodrigues (2008a). 

A base desse estudo pode conduzir a aplicação de uma ou de todas as funções 

arquivísticas. Para a autora, a identificação pode fornecer ferramentas para entender e 

conhecer o processo de criação do documento, a produção e as relações e os vínculos 

estabelecidos na produção, estrutura e desenvolvimento do órgão, chegando na definição do 

tipo documental, apoiada no método diplomático e no estudo da tipologia documental 

(RODRIGUES, 2008a). 

Nessa perspectiva se pode afirmar que o conceito, para a corrente espanhola, indica 

sua aplicação na fase de acumulação de documentos, e, para os canadenses, seu uso 

fundamenta práticas de gestão de documentos. Essas duas tradições arquivística, espanhola e 

canadense foram referência para as práticas de identificação de arquivos realizadas no 

tratamento documental no Brasil, hoje aplicadas na acumulação e na gestão de documentos. 

Nota-se que, atualmente, o conceito está formulado no Brasil, e a identificação ganhou 

mais referências na literatura nos últimos anos, ainda que se encontre variação na designação 

do termo cuja referência aparece como sinônimo na discussão teórica, indicando coleta de 

dados, diagnóstico de arquivo, levantamento de dados, tarefas, diagnóstico de problemas 

documentais, análise de produção, do fluxo documental, do órgão produtor ou da instituição 

produtora, da estrutura organizacional, entre outros. 

Os autores brasileiros que tratam dos temas diplomática e tipologia documental 

associam a metodologia de identificação, destacando as práticas de coletar, levantar dados e 

diagnosticar arquivos, com o objetivo de identificar o tipo documental. 

É importante ressaltar que nas publicações, a metodologia sistematizada está em 

prática em instituições públicas e até em empresas, em específico na região Sudeste do Brasil, 

porém, as instituições arquivísticas que orientam a política arquivística nas esferas de 

competência não apresentam a metodologia na perspectiva da gestão, com exceção do 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que aplicou a metodologia para a implantação 

de programa de gestão de documentos. 

A metodologia de identificação ganha um novo destaque quando introduzida a gestão 

de documentos. Mesmo que, na prática, ainda haja variações terminológicas, essa 

metodologia está se consolidando nos estudos para tratamento dos arquivos brasileiros já 

como uma tradição na perspectiva da acumulação e, agora, na gestão de documentos. Isso 

representa a aplicação de conceitos teóricos e práticos da arquivologia com o objetivo de 
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melhor conhecer o objeto de estudo, o tipo documental que esta pesquisa tratará a seguir, 

relacionando-o ao método de análise da identificação. 

 

4.2. Os objetos de estudos da identificação: órgão produtor e os tipos documentais  

 

O tipo documental, “configuração que assume uma espécie documental de acordo com 

a atividade que a gerou” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 74), é formado pela espécie 

documental mais a atividade que está configurada em tal documento. A ação de identificar 

permite atribuir denominação ao documento, segundo o seu formato e a ação implícita no 

conteúdo do documento. 

Os elementos no documento “refletem o contexto onde foram produzidos, são o 

somatório dos elementos componentes da estrutura física e do conteúdo (substância) e 

permitem a definição das séries documentais, o objeto da arquivística” (RODRIGUES, 2008a, 

p. 43). Dessa forma, o tipo documental tem categorias administrativas e jurídicas que 

registram atividades e justificam o funcionamento da máquina pública e, portanto, torna-se o 

objeto de estudo da identificação. 

A partir da definição do tipo documental, constrói-se o conceito de série, tendo em 

vista o fato de o tipo nascer de uma atividade administrativa caracterizando coletividade 

(BELLOTTO, 2004, p. 57): “sequência de documentos da mesma tipologia e/ou da mesma 

função” (BELLOTTO, 1988, p. 69-70). Um órgão produtor, ao realizar uma atividade, 

repetidamente eleva a produção de um mesmo tipo documental. 

A definição e a utilização dos termos tipologia documental e série documental na 

metodologia arquivística e nos usos inerentes na identificação propiciam um respaldo 

científico e técnico para as práticas arquivísticas, na iminência de apresentar tal peculiaridade 

desses termos, mostrando que o objeto de estudo não é apenas um documento (unidade), mas 

um documento com suas partes estruturais (forma) e orgânicas (conteúdo) que definem o tipo 

documental, e que tais elementos possibilitam a identificação, a análise e o planejamento 

direcionando a aplicação da metodologia arquivística. 

O tipo documental é objeto de estudo da arquivística, portanto da identificação, e sua 

análise é realizada por meio dos estudos de diplomática contemporânea e tipologia 

documental. 

A relação da Arquivística e Diplomática surge nos anos 1980, quando a área busca, 

por meio do método da diplomática, analisar e pensar o tipo documental, enquanto documento 

de arquivo, e amplia a análise diplomática indo além da análise tipológica. Esse movimento 
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de extensão é reconhecido como nova diplomática reinventada ou adaptada (RODRIGUES, 

2008a). 

A diplomática busca estudar as partes intrínsecas e extrínsecas do documento e tem 

por objeto a espécie documental que traz uma fórmula diplomática, portanto, busca estudar a 

estrutura formal, composta por elementos intrínsecos e extrínsecos (BELLOTTO, 2008), a ser 

preenchida com um conteúdo, resultando na produção final de um documento que sempre 

indicará uma finalidade conforme a motivação da ação a ser realizada. Para Bellotto (2008, p. 

11), “a circunstância de um documento implica tanto a presença de um fato e de uma vontade 

de manifestá-lo como a vontade de dar origem ao ato”, compreende o momento inicial de uma 

produção documental em que se determina a ação jurídico-administrativa do ato a ser criado. 

Dessa forma, as espécies documentais como objeto de estudo da diplomática, “surgem 

como veículos documentais que são dos mais variados fatos/atos jurídicos, administrativos e 

notariais, assim como de várias ações burocráticas e técnicas” (2008, p. 33). 

O método diplomático ou análise diplomática, tratada por Bellotto (2008), é a análise 

das partes do documento que compõem o texto do discurso diplomático: protocolo inicial, 

texto e protocolo final; o documento é dividido em partes para ser analisado com o fim de 

identificar o modelo de sua representação. A partir da análise diplomática, um pré-requisito 

para a análise tipológica (BELLOTTO, 2008, p 30); a primeira na análise da estrutura e da 

finalidade do ato jurídico, e a segunda na análise das atividades e da relação orgânica da 

produção, sustentada pela arquivística. Para a autora, ambas as metodologias subsidiam a 

execução das práticas arquivísticas. 

Na teorização de Bellotto (2008), há a distinção de elementos que compõem o estudo 

tanto da diplomática quanto da análise tipológica, uma vez que esta apresenta mais elementos 

de análise em seu conjunto, diferentemente da análise diplomática para a qual tais elementos 

não são necessários, pois ela se sustenta no estudo dos elementos da estrutura jurídico-

administrativo estabelecida na forma do documento, numa análise individual. Assim, “a 

forma documental é representada tanto de maneira física quanto intelectual e a diplomática 

define forma como um conjunto de regras preconizado pelo Direito para sua representação” 

(BUENO, 2013, p. 32).  

Além disso, a análise tipológica estuda os elementos do documento dentro do seu 

contexto de produção, visto que o documento sempre é compreendido numa análise de 

elementos integrados que vai além do que está nele definido, ou seja, o documento é um 

ponto de partida para identificar o contexto de produção e sua relação orgânica. 
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Nesse sentido, Bellotto (2008) define os elementos para as análises diplomática e 

tipológica como: 

 

1) a expressão diplomática (espécie) corresponde realmente ao ato jurídico-

administrativo para o qual está servindo de meio; 

2) a tramitação (procedimento de gestão) corresponde/correspondeu à expressão 

diplomática, já que o ato implícito na espécie tem trâmites obrigatórios; 

3) vai abster-se do levantamento das relações internas dentro do conjunto 

documental ao qual a unidade estudada pertence, porque a verificação diplomática 

independe das características do conjunto. (p. 77) 

 

Na análise tipológica a partir da arquivística: 

(1) o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo de 

documentos; 

2) os procedimentos de gestão são sempre os mesmos, quando se dá a tramitação 

isolada dos documentos isolados; 

3) os conjuntos (séries) formados pelas mesmas espécies recebem na avaliação 

uniformidade de vigência e de prazos de guarda ou eliminação; 

4) na constituição do fundo e de suas subdivisões, os conjuntos não estão sendo 

dispersos. (p. 77-78) 

 

O estudo da análise diplomática reduz-se em um conjunto mínimo, mas suficiente para 

sua análise e conclusão diplomática, cujo objeto de estudo é a espécie documental definida 

como “configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das 

informações nele contidas” (BELLOTTO, 2008, p. 31). Essa estrutura que compõe o 

documento apresenta os elementos extrínsecos e intrínsecos, que são o objeto de estudo da 

análise diplomática, constituindo a vertente da diplomática clássica, a qual “se ocupa dos 

elementos formais da estrutura dos documentos, a forma e a disposição semântica e 

intelectual do conteúdo do documento a partir de fórmulas verificáveis” (BUENO, 2013, p. 

21), com o objetivo de analisar a autenticidade e a fidedignidade dos documentos. 

A análise diplomática, na sua tradição clássica, determina cinco categorias 

documentais distinguidas pela finalidade da natureza jurídico-administrativa dos documentos: 

 

1. os dispositivos que configuram nos documentos normativos: Lei, Portaria, 

Decreto, Instrução Normativa, Estatuto, Ordem de Serviço, Regimento, Decisão, 

Regulamento, Acórdão, Resolução, despacho decisório; 

2. os de ajuste sendo Tratado, Ajuste, Convênio, Termo, Contrato e Pacto; 

3. os de correspondência que apresentam na sua estrutura as espécies: Alvará, 

Intimação, Circular, Exposição de motivos, Aviso, Edital, Portaria e Memorando; 

4. os testemunhais: Atestados, Certidões, Traslados, Cópias Autenticadas e por fim 

5. os informativos: Pareceres, Informações, Relatórios, Votos, Despachos 

Interlocutórios. (BELLOTTO, 2002, p. 28-29) 

 

A tipologia documental, decorrendo da “ampliação da diplomática na direção da 

gênese documental e de sua contextualização nas atribuições, competências, funções e 
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atividades das entidades geradora/acumuladora” (BELLOTTO, 2004, p. 52), passa a dispor de 

um corpo teórico no campo da arquivística a partir dos estudos de Heloisa Bellotto. A autora, 

que tem por base os estudos de identificação na Espanha, introduziu “no Brasil a tipologia 

documental como uma nova abordagem da identificação de documentos no campo da 

arquivística” (RODRIGUES, 2008a, p. 84), uma vez que passa a ser investigada no campo de 

estudos específico sobre o momento da criação e motivação para a origem do documento, a 

sua gênese. 

Na literatura, a passagem da diplomática para a gênese documental está definida como 

diplomática especial, que “surge da ampliação do conceito de documento no tempo e no 

espaço, abrindo novos caminhos de análise em direção à gênese e à contextualização de 

produção dos documentos modernos” (BUENO, 2013, p. 37). 

Bellotto (2008, p. 16) apresenta o conceito de análise ou identificação diplomática e da 

tipologia documental como metodologias do tratamento documental e as associa à 

“concretização das tarefas arquivísticas básicas (classificação, avaliação e descrição)”, pois 

indica ser uma metodologia já que está presente nas práticas arquivísticas. 

Rodrigues (2008a), por sua vez, reconhece ser uma metodologia em processo de 

construção no Brasil, porque a literatura ainda é escassa sobre como e onde e quando aplicar 

essa metodologia. A autora traz para o debate da diplomática revisitada os conceitos da 

literatura espanhola para aprofundar a discussão nos procedimentos realizados na 

identificação. 

Na obra Diplomática e tipologia documental em arquivos, Bellotto (2008) apresenta 

métodos para compor a metodologia de identificação cujo enfoque está nos estudos de 

tipologia documental, apresentando forma de pesquisas e modelos de formulários para a 

coleta de informações para qualificar o trabalho do arquivista. 

Dessa forma, a metodologia estaria sistematizada, na construção dessa base 

metodológica, para subsidiar atividades arquivísticas de gestão  de documentos em um órgão; 

a identificação arquivística a partir dos resultados da pesquisa é considerada um requisito 

metodológico, indicado a ser uma nova função arquivística. 

A despeito do status de metodologia, esta pesquisa não tem a intenção de aprofundar 

tal discussão, apenas demonstrar que, a partir da literatura, os autores tratam do tema 

precedido da palavra metodologia. Assim, constata-se, em Bellotto (2015, p. 13), quando 

apresenta o termo e conceitua metodologia arquivística: o “conjunto de ideias que os 

arquivistas têm ou devem ter sobre como tratar o material de arquivo [...]”, e sua aplicação 

correta surge do conhecimento da teoria arquivística, aliada ao conhecimento do material, o 
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qual a autora trata como um conjunto de elementos: procedência, organicidade, 

funcionalidade e o contexto de criação e autoridades, características essenciais para aplicação 

correta das metodologias. 

Enquanto, na teoria, o arquivista deve saber o que é o material de arquivo, na 

metodologia arquivística, deve saber como tratar esse material. Dessa forma, para conhecer 

esse material, que se configura nesse conjunto de elementos do contexto, somente 

identificando essas informações, de forma sistematizada, é possível proceder à padronização 

dos tipos, sua organização, seu valor e, consequentemente, sua destinação ou preservação. 

Assim, nesta pesquisa, a identificação arquivística é tratada de forma individual das 

outras metodologias, priorizando a ordem de aplicação proposta por Rodrigues (2008a), que 

sistematiza a coleta de dados nos estudos de tipologia documental na coleta de dados sobre o 

contexto de produção e tipo documental. Dessa forma, a identificação arquivística é abordada 

em uma condição metodológica de aplicação, buscando conferir a atribuição caraterística de 

uma atividade preliminar, já tratada pelos autores, de modo a observar os elementos e 

procedimentos que subsidiam as práticas arquivísticas: classificar, avaliar e descrever. 

Desse modo, a tipologia documental que trata do estudo dos tipos documentais se 

materializa a partir da associação da espécie mais a atividade caracterizada (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996). O tipo documental, por sua vez, apresenta elementos que permitem: 

definir nomes para os documentos, definir as séries documentais e as regras para organização 

e descrição, sendo um elemento essencial para identificação (HERRERA HEREDIA, 2003). 

Para tanto, é necessário realizar a análise tipológica para se chegar a essas definições, 

podendo ser realizada pelo método da diplomática ou da arquivística, que, segundo Bellotto 

(2008), visa dividir o documento em partes, limitando-se à identificação da denominação da 

espécie, atividade e órgão produtor, já, na perspectiva da arquivística, parte-se da 

identificação da entidade produtora e o percurso é da sua competência à sua estrutura, seguido 

do seu funcionamento, atividade, tipo e espécie. 

Observam-se duas perspectivas diferentes de análise, as quais serão discutidas a partir 

dos elementos que compõem os respectivos estudos na diplomática e na tipologia documental. 

Bellotto (2008, p. 78) relaciona as informações que comporão a análise tipológica sobre a 

perspectiva da arquivística: 

 

1. da estrutura orgânico-funcional da entidade acumuladora; 

2. das sucessivas reorganizações que tenham causado supressões ou acréscimos de 

novas atividades e, portanto, de tipologias/séries; 

3. das funções definidas por leis/regulamentos; 

4. das funções atípicas circunstanciais; 
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5. das transformações decorrentes de intervenções; 

6. dos processos, pois eles têm uma tramitação regulamentada.  

 

Os elementos relacionados à atividade, que auxiliam na análise tipológica, podem ser 

observados em Vicenta Cortez (1968 apud RODRIGUES, 2008a), junto ao Grupo de 

Arquivistas Municipais de Madri, quando indica os elementos: tipo documental, legislação e 

tramitação; em Luciana Duranti (1995), quando especifica o tipo e o nome da ação, a relação 

entre o documento e procedimento e o tipo documental com destaque para a sua natureza e 

função.  

O órgão produtor e sua evolução, legislação, trâmite e tipo são elementos indicados 

por Carmona Mendo (2004).  Nos estudos de identificação de Rodrigues (2003; 2008ª p. 85) 

apresenta os elementos de produção: “tipo documental, órgão produtor, competências, 

atividade, objetivo da produção, legislação, tramitação [...]”. Associado à teorização de 

Rodrigues, observa-se em Almeida (2007), Barreto (2013) e Bueno (2013), elementos da 

análise tipológica, respectivamente: 

 

• a denominação do órgão produtor; 

• origem, data de criação do órgão; 

• legislação que regulamenta a criação e define a estrutura do órgão; 

• objetivos do órgão; 

• definição das funções e competências; 

• legislação que define as funções e competências do pessoal; 

• composição do quadro de pessoal; 

• subordinação dos cargos. (ALMEIDA, 2007, p. 25) 

 

• Levantamento da legislação que define a estrutura e as atribuições da Coordenação 

de Arquivologia; 

• Resolução 363 – 2008 CEP – Regulamento dos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal Fluminense; 

• Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal Fluminense; 

• Estudo da Resolução 363 – 2008 CEP; 

• Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF; 

• Estatuto e Regimento Geral da UFF para identificação das atribuições 

(competência, funções, atividades e tarefas) reconhecidas no texto legal. 

(BARRETO, 2013, p. 52) 

 

• Identificação do órgão produtor (categoria administrativa): elemento orgânico 

(estrutura) e funcional (competências, funções, atividades e procedimentos); 

• identificação do tipo documental (categoria arquivística); elementos que 

caracterizam o processo de fretamento de aeronaves e os tipos documentais que o 

compõem; 

• fluxo documental do Processo de Fretamento de Aeronaves. (BUENO, 2013, p. 27) 

 

Os elementos assemelham-se entre os autores para a análise tipológica, partindo do 

geral para o específico, com o objetivo de chegar ao tipo documental. Almeida enfatiza a 
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necessidade de se detalhar a legislação, especificando o objetivo do órgão; Barreto relaciona 

também as competências, funções e atividades que foram retiradas das fontes legais, 

apresentadas em diferentes espécies; e Bueno (2013), além de indicar os elementos do órgão 

produtor, aponta um novo elemento que caracteriza o processo, o fluxo documental. 

É importante ressaltar que os elementos que compõem a análise tipológica de cada um 

desses autores foram aplicados para reconhecimento do tipo documental, em estudos de casos 

de necessidades arquivísticas diferentes, porém concentrados na gestão de documentos. 

Almeida teve por objetivo identificar para avaliar, Barreto identificou para classificar 

documentos e Bueno para revisão e organização de fluxo documental, todos no contexto da 

gestão de documentos. 

É importante notar que os elementos que estão associados à análise tipológica na 

arquivística indicam uma análise mais substancial, porém complexa para o reconhecimento 

total do órgão em suas funções e atividades. Na diplomática, com uma análise do específico 

para o geral, os dados são limitados. 

Outro ponto importante é observar que, dentro das perspectivas de análise tipológica, 

os exemplos de elementos ibero-americanos, apresentados por Vicenta Cortez, Carmona 

Mendo, Arquivo General de Andaluzia, são aplicados no contexto de massas acumuladas, 

partindo do específico para o geral, porém estendidos na análise arquivística, uma vez que 

identifica a atividade e função. Dessa forma, é possível dizer que a análise tipológica, na 

perspectiva da Arquivística, passa a ter duas linhas de pesquisa: do geral para o específico, 

atendendo à gestão de documentos, e do específico para o geral, numa linha de massa 

acumulada, arquivos históricos ou fundos fechados, como se pode ver no Quadro 4. 

Considerando a perspectiva da análise tipológica, a identificação como uma 

metodologia para a coleta e análise crítica de elementos da gênese no contexto de produção, é 

necessário apresentar os pressupostos teóricos dessa metodologia para a arquivística, nos 

princípios notados na área. 

 

4.3. Os princípios arquivísticos como base da identificação arquivística 

 

Para qualquer atividade arquivística, a metodologia deve estar alinhada aos princípios 

arquivísticos, que orientam a reflexão sobre as atividades que pode ser aplicada no tratamento 

documental, independentemente da fase que esteja o tipo documental. 

A arquivística apoia-se nos princípios teóricos da proveniência e da ordem original; a 

metodologia sustenta-se na sistematização dos arquivos no decorrer do ciclo de vida dos 
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documentos; e, ligado a esses princípios, está o ciclo vital dos documentos que tem como base 

primordial a teoria das três idades e garante a sistematização da produção documental (a 

gênese), do tratamento documental e de sua utilização (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 

73). 

Para López Gómez (1998), ao tratar da investigação arquivística, o método de análise 

deve refletir os princípios da proveniência e da ordem original, para o estudo dos grupos 

documentais, para reconstituir o arquivo na sua forma orgânica e funcional, bem como para 

reconhecer a instituição que originou os documentos,  

 

[...] a identificação é a melhor ferramenta para aplicar o princípio básico da 

arquivística: o de respeito à proveniência e à estrutura interna do fundo que consiste 

na identificação das características de dois elementos da gênese do fundo: o sujeito 

produtor e o objeto produzido. (CARMONA MENDO, 2004, p. 42, tradução nossa) 

 

A proveniência é o “princípio segundo o qual os arquivos originários de uma 

instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo misturados aos de 

origem diversa” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 61), no reconhecimento do contexto de 

produção, e se apoia na posição vertical de um organograma onde estão dispostas as grandes 

competências, funções e atividades do órgão, as quais se enquadram em níveis hierárquicos, 

respeitando a ordem em que o documento foi produzido. 

Essa ordem é o segundo princípio, que alguns autores definem como ordem natural, 

ambas têm o mesmo significado. Esse princípio leva em “conta as relações estruturais e 

funcionais que presidem a gênese dos arquivos, garante sua organicidade” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 61). A partir de uma posição horizontal, reconhece os procedimentos 

administrativos e a relação entre os documentos nas etapas de cumprimento do ato 

administrativo. Assim, é possível definir a ordem original como a posição do documento, 

seguindo sua produção no arquivo em que está inserido, isto é, situar os documentos na ordem 

original de produção à qual pertencem. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística define ciclo vital dos documentos como 

uma “sucessão de fases por que passam os documentos, desde o momento em que são criados 

até a sua destinação final” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 15). É a vida do documento 

que se divide em ciclos: produção-tramitação-destinação. Logo, o ciclo vital é uma constante 

invariável, um ciclo contínuo, pois, através da sua constituição, vê-se claramente, espelhados 

na sua estrutura, a teoria das três idades a qual determina a dimensão do arquivo em que se 

encontra o documento. Assim, o seu “planejamento nos propicia um quadro definido, o qual 



78 

 

possibilita compreender por que tem um valor que decresce e outro que surge e toma corpo” 

(VÁSQUEZ, 1987, p. 5, tradução nossa). 

A teoria das três idades caracteriza o arquivo como “correntes, intermediários ou 

permanentes de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a 

identificação de seus valores primário e secundário” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 160), 

assim, o arquivo apresenta três dimensões que se apoiam na teoria das três idades, cuja 

fundamentação justifica a necessidade da aplicação desse parâmetro que compõe o ciclo 

documental. 

Esses fundamentos vão nortear todas as práticas e reflexões do tratamento documental 

acerca de um arquivo, orientando o desenvolvimento das metodologias arquivísticas. 

Dessa forma, a identificação na sua característica de ser é uma atividade intelectual, 

segundo Sierra Escobar (2014), pois permite vincular os princípios arquivísticos e fornecer 

uma estrutura lógica que indica ao final os tipos/séries documentais, considerando que a 

 

construção das séries documentais partilha a aplicação dos princípios básicos do 

arquivista, no primeiro lugar a ordem original, princípio que se materializa ao 

relacionar a produção documental reconstruída para o fundo acumulado, com a 

forma e a ordem em que segue a execução dos trâmites, estabelecendo assim a 

relação causa-efeito com o que se devem constituir as séries documentais e em 

segundo lugar o princípio da proveniência, que estabelece que os documentos de 

arquivos sejam o registro natural das funções que seguem cada unidade 

administrativa e desse modo é possível a aplicação do princípio ao relacionar 

corretamente as séries de acordo com seus produtores e criadores. (2014, p. 12) 

 

A análise tipológica revela o vínculo da proveniência e da ordem original, ao se 

observar se o órgão tem “bons documentos”, ou seja, se está mantida a integridade do seu 

valor de prova, se está preservada a objetividade da sua produção em detrimento da sua 

função e dos procedimentos refletidos na burocracia e estrutura do órgão. 

Esse conjunto de informações encontradas no documento de arquivo, que refletem o 

contexto onde foram produzidos, é o somatório dos elementos componentes da estrutura física 

e do conteúdo (substância) e permite a definição das séries documentais, o objeto da 

arquivística. A série, “unidade intermediária entre a peça documental e o seu conjunto 

orgânico maior”, é considerada como a “sequência de documentos da mesma tipologia e/ou 

da mesma função”. Revela significativos elementos substantivos que sustentam o conceito de 

documento de arquivo, pois na identificação de tais elementos se ressaltam “as funções, 

atividade e operações levadas a cabo por uma instituição para cumprir a competência com a 

qual foi criada e que justifica sua existência” (BELLOTTO, 1988, p. 69-70). 
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A organização, avaliação ou descrição serão técnicas funcionais para um órgão na 

aplicação dos princípios que auxiliem e clarifiquem o processo natural de produção e do ciclo 

da vida do documento no órgão. Os princípios tornam-se o elo que conecta a essência daquele 

documento ou arquivo às práticas e procedimentos arquivísticos, definidos para o tratamento 

documental. 

A identificação deve ser projetada nos trabalhos arquivísticos a partir da relação com 

os princípios arquivísticos. A introdução dessa nova abordagem metodológica auxiliará o 

arquivista a justificar a suas práticas no contexto do arquivo. No entanto, na perspectiva 

teórica, como está sendo definida essa metodologia? 

 

4.4. Procedimentos metodológicos da identificação arquivística  

 

A identificação pressupõe o reconhecimento de elementos que caracterizam os 

documentos, em fase de produção ou de acumulação nos arquivos, em instrumentos de coleta 

de dados para buscar o conhecimento dos procedimentos e rotinas de produção de 

documentos no órgão cujo resultado é a definição das séries documentais. 

O primeiro objeto de estudos da identificação arquivística é o órgão produtor, o 

contexto de produção da tipologia documental identificada. O segundo elemento é o tipo 

documental cujos estudos estão fundamentados no método diplomático, em sua perspectiva 

clássica e contemporânea, que é utilizado para extrair e registrar os elementos constitutivos do 

documento, visando entender e conhecer o seu processo de criação. 

A metodologia, por apresentar caráter intelectual, técnico/prático, tem sua base na 

pesquisa ou investigação; o seu objetivo é a coleta de dados não só nos textos normativos, 

como também no estudo das tipologias documentais, ou seja, pressupõe o manuseio físico dos 

documentos de arquivo, de modo a recolher os dados que o caracterizam e registrá-los em 

instrumentos próprios, como, por exemplo, as fichas de identificação de tipos documentais. O 

registro desses elementos, nessa fase, é imprescindível para a análise realizada nas práticas 

arquivísticas. Nesse sentido, a fase de identificação assume um papel relevante no processo de 

continuidade do fazer arquivístico. 

Os estudos de Martín-Palomino Benito e La Torre Merino (2000) e Rodrigues (2002 e 

2008a) demonstram a sistematização que versa sobre a identificação de elementos do órgão 

produtor: organogramas, legislação, nome, origem, datas e textos normativos que indiquem 

mudanças na estrutura do órgão, subordinações a outros órgãos e documentos mais 
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produzidos. Neste estudo, esses elementos irão compor um formulário de levantamento de 

dados do órgão produtor, por meio de coleta de dados. 

O estudo do contexto de produção das tipologias identificadas pressupõe o 

levantamento de elementos que versem sobre a sua criação, estrutura e desenvolvimento do 

órgão, sendo esta a primeira tarefa da identificação que, no debate arquivístico, passa por uma 

questão de natureza epistemológica, quando Rodrigues (2002) ressalta que a arquivística deve 

ser vista e estudada como uma ciência dos contextos (MENNE-HARITZ, apud 

RODRIGUES, 2002, p. 16) e que o arquivo é um “conjunto orgânico e estruturado, onde seu 

conteúdo e significado só podem ser compreendidos na medida em que se possa ligar a 

documentação ao seu contexto mais amplo de produção” (RODRIGUES, 2002, p. 16). 

Nesse sentido, esses procedimentos se complementam, já que o documento sozinho 

não garante um estudo completo, nem o estudo apenas do contexto de produção não será 

suficiente para a realização da fase de identificação. Essa nova visão arquivística sobre o 

termo contexto de produção permite utilizar a denominação nos procedimentos metodológicos 

e propicia um novo olhar para as unidades arquivísticas, pois permite compreender que cada 

arquivo apresenta um contexto de produção diferente, ou seja, uma história, funções, tipo de 

organização, diferenciados entre si, isto é, cada arquivo apresenta uma realidade específica 

que varia de acordo com as mudanças estruturais e funcionais da instituição. 

Logo, o contexto de produção de uma instituição pode ser comparado com outro, mas 

nunca será idêntico, pois, ainda que cumpram determinados objetivos, as instituições 

apresentam especificidades locais, com necessidades diferentes e com uma cultura 

administrativa diferente (ALMEIDA, 2007). 

A segunda etapa é a identificação do tipo documental, a qual está baseada no método 

diplomático estendido/moderno cujo método da tipologia documental, que é utilizado para 

extrair e registrar os elementos constitutivos do documento, visa entender e conhecer o seu 

processo de criação. 

A identificação prevê duas etapas de coleta de dados: a primeira prevê o 

reconhecimento do contexto de produção, de modo que os dados devem ser diagnosticados e 

registrados nas fichas de levantamento de dados; a segunda será a identificação do tipo 

documental. 

Na sequência, apresentam-se os modelos de formulários utilizados em metodologia 

arquivística na aplicação da identificação documental para produção de instrumentos 

arquivísticos que auxiliam no controle, gestão e acesso a documentos nos arquivos. Os 

formulários apresentam elementos para identificação do contexto de produção e do tipo 
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documental, em metodologias direcionadas para arquivos correntes e intermediários, portanto, 

na gestão de documentos, como direcionada para massa acumulada. No caso dos formulários 

apresentados por autores espanhóis, ainda que não fossem destinados a prática em gestão de 

documentos, trazem elementos que se referem a atribuições dos setores de produção. 

Assim, de modo geral, o reconhecimento de elementos de característica 

administrativa, aqueles que foram destinados às informações sobre atribuições de um setor 

enquanto área de produção e no âmbito dos arquivos correntes e intermediários, serve de base 

para justificar o modelo de formulário aplicado na metodologia de identificação no contexto 

do PGD-DPESP. 

Os formulários evidenciam a prática arquivística no Canadá, pioneiro nos trabalhos de 

gestão de documentos para a administração pública, após as produções espanholas que têm 

como pioneirismos a definição do conceito de identificação documental e os modelos 

aplicados em instituições arquivísticas; e em pesquisas de estudo de caso de identificação no 

Brasil.  

O formulário do Quadro 5 apresenta elementos identificados no âmbito dos arquivos 

correntes e intermediários na administração pública do Canadá: 

  

Quadro 5 – Levantamento da produção documental  

LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL 

Departamento, Centro, Gabinete 

Coordenação, Serviço 

Seção, Setor, Turma, etc.  

Atividades 

Documento gerado 

Observações 

Fonte: Canadá (1975, p. 12-13). 

 

Em relação à ficha de Conde Villaverde (1992), Quadro 6, define elementos que se 

assemelham na finalidade de identificação de órgão semelhante ao Canadá.  
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Quadro 6 – Ficha de identificação de órgãos 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANISMOS 

Nombre:  

Fechas:  

Función:  

Depende de:  

De él depende:  

Antecedente:  

Sucesor:  

Relación de series:  

Observaciones:  

Fonte: Conde Villaverde (1992, p. 85). 

 

Martín-Palomino Benito e Torre Merino (2000) demonstram um estudo sistematizado 

que especifica a coleta de dados sobre: órgão produtor, organogramas e legislação. Para os 

autores, é necessário diagnosticar o nome, a origem, as datas e textos normativos que 

indiquem mudanças na estrutura do órgão e os documentos mais produzidos. Assim, 

verificam-se essas estruturas a partir do repertório de organograma, além disso, há o índice 

legislativo com informações sobre a legislação que afeta o órgão (MARTÍN-PALOMINO 

BENITO; TORRE MERINO, 2000, p. 17).  
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Quadro 7 – Elementos para a identificação do contexto de produção 

ÓRGÃO 

PRODUTOR 

ELEMENTOS A SEREM 

IDENTIFICADOS 

SUGESTÃO DE TÉCNICAS 

DE PESQUISA 

Categorias 

administrativas 

▪ A denominação do órgão produtor; 

▪ Origem e data de criação do órgão; 

▪ Legislação que regulamenta a criação e 

define a estrutura do órgão; 

▪ Objetivos do órgão; 

▪ Definição das funções e competências; 

▪ Legislação que define as funções e 

competências do pessoal; 

▪ Composição do quadro de pessoal; 

▪ Subordinação dos cargos. 

Entrevista, Questionário, 

Legislação. 

Categorias 

Arquivísticas: 

Documentos funções 

arquivísticas 

▪ Quantos documentos compõem o 

arquivo (metros lineares); 

▪ Quais são os tipos de documentos 

produzidos para o arquivo; 

▪ Quais as séries documentais mais 

acessadas; 

▪ Diversidade de suportes; 

Entrevista, Questionário, 

Legislação e/ou Manual de 

Procedimento. 

 

▪ Classificação; 

▪ Ordenação; 

▪ Descrição; 

▪ Informatização, software e hardware; 

▪ Digitalização; 

▪ Microfilmagem. 

Entrevista, Questionário e ou 

Observação Pessoal ou Indireta. 

Usuário ▪ Usuário em potencial. 
Entrevista, Questionário e/ou 

Observação Pessoal ou Indireta. 

Análise/resultados 

proposituras 

▪ Qual o problema detectado? 

▪ Qual é a necessidade relativa ao 

tratamento técnico encontrada no 

arquivo? 

Entrevista, Questionário – 

direcionada ao produtor e/ou 

Observação Pessoal ou Indireta. 

Fonte: Adaptado pela autora de Almeida (2000, p. 45); Martín–Palomino Benito e Torre Merino (2000, p. 84). 

 

Em conformidade com os autores que se apoiam nos manuais e na literatura, é 

possível verificar, na teorização de Rodrigues (2003, 2008a, 2012), elementos que compõem a 

primeira e segunda etapa da identificação arquivística, visando ao reconhecimento do órgão 

produtor e do tipo documental, aplicados por mais autores. 

Na fase de produção, a autora propõe os elementos para identificação (RODRIGUES, 

2003, p. 8): 

 tipo documental; 

 órgão produtor; 

 competências; 
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 atividade; 

 objetivo da produção; 

 legislação; 

 tramitação; 

 documentos anexos; 

 conteúdo; 

 tempo de arquivamento; 

 destinação. 

No estudo sobre tipologias documentais, Rodrigues (2008a) avança para a 

sistematização da coleta de dados, sugerindo a seguinte ordem de instrumentos na coleta de 

dados para identificar o órgão produtor, orientando a elaboração de instrumentos arquivísticos 

no âmbito da gestão de documentos: 

 Índice de órgãos produtores; 

 Repertório de organogramas; 

 Índice legislativo; 

 Quadro de identificação de órgão produtor. 

No manual de treinamento da unidade do Arquivo Público do Estado de São Paulo 

(2005), observam-se os elementos que têm por finalidade a elaboração instrumentos 

arquivísticos: 

 função; 

 subfunção; 

 atividade; 

 série documental. 

Por outro lado, há formulários que auxiliam as práticas arquivísticas no estudo de 

procedimentos/ processos/ negócios, conforme análise de Bueno (2013, p. 103), na aplicação 

da identificação, “no processo de mapeamento de fluxos documentais, fundamentado na 

literatura da área e, especificamente, nos estudos sobre tipologia documental e diplomática, 

definindo elementos considerados necessários para formatação da ficha os elementos do órgão 

produtor”: 

 área;  

 competência; 

 função;  

 atividade;  
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 tarefa; 

 tipo documental. 

A identificação do elemento funcional é o levantamento das funções e competências 

por meio de legislação, relatórios, estatutos, regimentos internos, manuais de procedimentos 

internos e outros documentos normativos. Caracterizar esse elemento é necessário devido ao 

fato de que, nas administrações, principalmente, públicas, as funções são mais estáveis do que 

as estruturas. Pensar nesse elemento funcional remete à classificação funcional, enquanto 

estrutura lógica que compõe tabela de temporalidade. 

No contexto do órgão produtor/instituição, a pesquisa versa sobre os elementos 

orgânico e funcional que o caracterizam, seja na sua estrutura administrativa, seja em suas 

competências, funções, atividades, tarefas e procedimentos. Assim, a forma sistemática em 

aplicar a metodologia vai permitir a caracterização desses atributos de forma que, bem-

definidos, tais elementos orgânicos sejam a posteriori subsídios para avaliação, organização e 

descrição. 

Na identificação do tipo documental, segunda etapa, aplicam-se os instrumentos para o 

reconhecimento dos elementos internos e externos do documento para a definição das séries 

documentais. A tipologia documental trata do estudo dos tipos documentais, que se 

materializa a partir da associação da espécie mais a atividade caracterizada (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996) e permite: definir nomes para os documentos, definir as séries 

documentais e regras para organização e descrição. Sendo um elemento essencial para 

identificação, é necessário realizar a análise tipológica para se chegar a essas definições. 

Dessa forma, destacam-se, no Quadro 8, os elementos que compõem o tipo documental na 

perspectiva de Martín–Palomino Benito; Torre Merino; e Rodrigues: 
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Quadro 8 – Elementos para a identificação do tipo documental 

Elementos Corresponde a 

Espécie 
A forma do documento que corresponde à disposição das informações no 

documento  

Atividade Ação pela qual o documento foi criado (buscar o verbo que designa a ação) 

Tipo documental Denominação da espécie mais a atividade 

Equivalência Termo equivalente ao da área em que se atua 

Objetivo da produção O objetivo final para qual o documento foi criado 

Elementos 

diplomáticos 
Elementos que constituem o corpo formal do documento 

Fundamento legal Trecho da legislação com a referência que regulamenta a produção do documento 

Documentos anexos Demais documentos incorporados ao tipo documental 

Data-limite Data da produção do tipo documental 

Classificação Código preestabelecido pelo órgão para organização dos documentos 

Notação Número de documento pasta e caixa em que se encontra o tipo documental 

Fonte: Adaptado pela autora de Martín–Palomino Benito e Torre Merino (2000, p. 86); Rodrigues (2005, p. 48). 
 

No Quadro 9, são apresentados os elementos definidos por Almeida (2007, p. 65) na 

ficha de identificação do tipo documental, aplicados ao contexto dos arquivos correntes: 
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Quadro 9 – Ficha de identificação do tipo documental 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DOCUMENTAL 

Órgão produtor/Deputo. Função/Serviço: 

Espécie: 

Atividade: 

Tipo documental: 

Equivalência: 

Objetivo da produção:  

Documentos anexos: 

Conteúdo: 

Fundamento legal: produção; vigência: 

Tramitação: 

Prazo de arquivamento: 

Destinação: 

Data-limite: Classificação: 

Notação: 

Informações complementares: 

Fonte: Almeida (2007).  

 

Rodrigues e Garcia (2012, p. 6) apresentam o formulário de estudo do órgão produtor 

para a análise da produção documental da Secretaria Municipal de Economia e Finanças 

Prefeitura da Prefeitura Municipal de Santos – SP, com os elementos que podem ser 

observados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Formulário de estudo de identificação de órgão produtor 

Área Competência Função Atividade Tarefa Tipo documental 

      

Fonte: Rodrigues e Garcia (2012, p. 6). 

 

As autoras apresentam também um formulário de identificação de tipologia 

documental, conforme o Quadro 11. 
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Quadro 11 – Ficha de identificação de tipologia documental 

Fonte: Rodrigues e Garcia (2012, p. 6). 

 

 O Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro – PGD RJ, cuja 

metodologia foi definida por Rodrigues (2012) apresenta os seguintes elementos para 

identificação do órgão produtor:  

• Secretaria; 

• Órgão produtor; 

• Setor; 

• Responsável pelo setor; 

• Entrevistado; 

• Entrevistador; 

• Telefone; 

• e-mail; 

• Competência; 

• Função; 

• Atividade;  

Para a identificação da tipologia documental, foram utilizados os seguintes elementos: 

• Identificação da tipologia documental: nome atual/objetivo da produção/ conteúdo; 

• Espécie; 

• Ação: 

• Classificação de sigilo; 

• Suporte 
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O Arquivo Central da Unicamp definiu no formulário a identificação de atividades e 

documentos (Quadro 12) e aplica também um único formulário Pré-Tabela de Temporalidade 

de Documentos dos Institutos e Faculdades (Quadro 13) para a elaboração de instrumentos 

arquivísticos de gestão de documentos: 
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Quadro 12 – Levantamento de atividades e documentos 

Fonte: Unicamp (1999). 
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Quadro 13 – Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos Institutos e Faculdades 

Fonte: Unicamp (1999). 
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Os elementos apresentados nos formulários para o reconhecimento do órgão produtor e do 

tipo documental apresentam alguns pontos em comum: elementos de atribuição, atividade ou 

função, elementos presentes nas duas etapas da identificação. 

As fichas de identificação do tipo documental aplicadas no contexto brasileiro, 

evidenciam ter base exclusiva nos estudos de diplomática e os estudos de tipologia 

documental, sempre como fase inicial aos estudos técnicos para elaboração de instrumentos 

arquivísticos. Os modelos de formulários das instituições arquivísticas (Arquivo Central 

Unicamp, APERJ e APESP) foram sistematizados para elaborar plano de classificação e 

tabela de temporalidade que representasse o contexto de produção dos respectivos Estados. 

Os formulários apresentam outra característica com base na sua forma, eles não são 

semelhantes no conjunto total de elementos, o que indica que é possível sistematizar um 

formulário com elementos que estejam direcionados a um contexto específico. Assim a 

composição de formulários com elementos de contexto e tipo juntos ou separados dependerá 

da forma a ser aplicada na coleta e para a finalidade que se deseja. 

Na implantação de um PGD em um órgão que busca oficializar as ações de gestão de 

documentos deverá contar com um estudo de diagnóstico da história e administrativa e 

arquivística para definir os produtos e serviços arquivísticos desejáveis pela instituição para 

iniciar a aplicação da metodologia de identificação com a sistematização na definição dos 

elementos para compor os formulários. 

Dessa forma, este estudo apresenta a aplicação da metodologia da identificação 

arquivística como base da classificação e avaliação para elaborar os instrumentos 

arquivísticos do Programa de Gestão de Documentos PGD-DPESP, campo empírico desta 

pesquisa. 
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5. O PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DPESP 

 

 

5.1. História administrativa da DPESP 

 

 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada em 9 de janeiro de 2006. 

Anteriormente à sua criação, os serviços de assistência judiciária eram prestados pela 

Procuradoria de Assistência Judiciária – PAJ, subórgão da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo – PGE. Por força do art. 3º das disposições transitórias da lei complementar 

estadual nº 988/2006 e da resolução conjunta PGE-DPG nº 1, de 4/1/2007, a prestação da 

assistência judiciária foi transferida à Defensoria. Assim ela passou a ter a custódia do 

patrimônio documental, ainda vigente à época, e deu continuidade aos serviços de assistência 

judiciária. Por conseguinte, nasce uma instituição com um legado documental acumulado em 

seus arquivos, porém com o entendimento de que era necessária para a continuidade da 

prestação de serviço público. 

 A DPESP tem autonomia funcional e administrativa assegurada pela lei complementar 

nº 80, de 1994, que trata da organização estrutural e estabelece regras gerais para as 

defensorias públicas da união, do Distrito Federal e de estados, a qual destaca os princípios da 

“unidade, indivisibilidade e independência funcional” (art. 3º) e que “devem praticar atos de 

gestão administrativa, financeira e de pessoal” (art. 8º, inciso XIII). 

 Grostein (2014, p. 32), analisando a lei de criação da DPESP, ressalta que “ostentando 

autonomia funcional, está a defensoria pública estadual, dispensada da submissão aos demais 

poderes da República no cumprimento de suas funções institucionais”, contexto no qual “a 

defensoria pública se sujeita somente à observância da Constituição e das leis”. O autor define 

autonomia administrativa como 

 

a capacidade de autogestão, autogoverno, acarretando a independência para gerir 

seus recursos. Cabe-lhe, pois, escolher os rumos administrativos livremente, sem 

submissão externa. Ressalva-se como não poderia ser diferente, o controle externo 

exercido pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. (GROSTEIN, 2014, p. 32) 

 

 No mesmo sentido, compete à autoridade máxima da instituição, o defensor público- 

geral, como gestor da defensoria pública-geral, que “seus atos devem estar fundados no 
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estatuto constitucional e legal da Defensoria Pública do Estado, que lhe assegura autonomias 

institucionais para bem e fielmente exercer o seu mister” (GROSTEIN, 2014, p. 132). 

 Ainda que a reputada autonomia esteja assegurada pela Constituição Federal, pela lei 

complementar federal nº 80/1994 (Lei Orgânica das Defensorias Públicas) e pela lei 

complementar estadual nº 988/2006, esse princípio continua sendo fortalecido em todas as 

esferas de poderes, em razão da relevância da atuação das defensorias públicas. Observa-se, 

na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a favor da emenda constitucional (EC) nº 

74/2013, que estendeu, às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, autonomia 

funcional e administrativa conferida às defensorias públicas estaduais  

 

o caráter autônomo das Defensorias Públicas, na medida em que não se sujeitam a 

nenhum dos três Poderes da República, assim como acontece com o Ministério 

Público e a Advocacia Pública, a Defensoria Pública da União não é integrante do 

Poder Executivo e de nenhum outro.  

[…] 

Houve uma evolução constante em busca do fortalecimento da Defensoria Pública, 

sobretudo pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, no sentido de 

garantir a independência desse importante órgão da Administração Pública que 

surgiu com a Constituição de 1988, [...] as Defensorias Públicas têm contribuído 

para reduzir o grau de exclusão social, dando efetividade ao direito constitucional do 

acesso à Justiça. (STF, 2016, grifo nosso) 

 

 A DPESP tem prerrogativa legal para produzir seus próprios atos, os quais “não 

podem ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer órgãos do poder executivo”, art. 

7º, § 2º, da lei complementar nº 988/2006; e, considerando que a Defensoria Pública não 

integra o poder executivo e nenhum outro, sendo a gestão de documentos uma atividade-meio, 

“aquela que dá apoio à consecução das atividades-fim de uma instituição” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 31), integra o grupo de atividades administrativas desempenhadas pela 

defensoria, suas normas e procedimentos devem ser aprovados pela autoridade máxima da 

Instituição, o defensor público-geral do estado. 

 Ao trazer esse entendimento para analisar o que disciplina a lei nº 8159/1991, que 

dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados, primeiramente é possível observar o 

aspecto temporal, a lei é anterior à lei orgânica das defensorias públicas (1994) e não teve até 

o momento revisão publicada. A abrangência da lei não incorpora a especificidade das 

defensorias públicas em relação ao seu princípio da autonomia funcional de administrativa, 

mantendo-as no guarda-chuva dos três poderes, o que pode gerar conflito entre as instituições 

arquivísticas. A formação do entendimento jurídico sobre essa abrangência é importante para 

nortear a política de gestão de documentos e acesso à informação de uma defensoria. 
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 A lei apresenta o termo “instituição arquivística” em seu artigo 9°: “a eliminação de 

documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante 

autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência”, mas 

não o conceitua e não restringe o conceito de instituição arquivística ao arquivo mantido por 

um poder específico. Tal entendimento é reforçado pelo art. 17º, § 2º do mesmo diploma 

legal, que diz que os arquivos estaduais são os arquivos do poder executivo, do poder 

legislativo e do poder judiciário. 

 As defensorias públicas na sua esfera de competência e estrutura político-jurídica, 

portanto, no seu âmbito institucional autônomo, têm prerrogativa legal para regulamentar sua 

política de gestão de documentos, ficando dispensadas de apresentar seus instrumentos 

arquivísticos e demais produtos para aprovação prévia de qualquer instituição arquivística de 

qualquer outro poder. O órgão com atribuição para normatizar a gestão de documentos e 

arquivos, instituído na estrutura de uma defensoria, será a instituição arquivística, cabendo-lhe 

aprovar, em conjunto com a rede de arquivos e protocolos, os procedimentos de gestão de 

documentos. Desse modo, as defensorias públicas estarão alinhadas à legislação arquivística 

vigente. 

 

5.2. Histórico arquivístico da DPESP 

 

 Criada em 2006, a DPESP recebeu por transferência os arquivos da Procuradoria de 

Assistência Judiciária – PAJ, antigo órgão da Procuradoria Geral do Estado – PGE. Os 

arquivos ficaram nos prédios administrativos da DPESP, no centro da cidade de São Paulo, e 

somente em 2013 foram destinados para o Arquivo Central, localizado no Bairro 

Bresser/Mooca. Nos órgãos e unidades, havia uma acumulação crescente de documentos.  

 Em 2009, tendo em vista a preocupação com o crescimento do volume documental na 

Administração Central e unidades descentralizadas, a Administração Superior passou a ser 

cobrada para dar uma solução para o problema. 

 Desde então, esforços foram destinados para busca de alternativas junto à instituição 

arquivística Unidade de Arquivo Público do Estado de São Paulo. Compunham os registros à 

época: três atas de reuniões, duas de 2009 e uma de 2012, com ações básicas para: a) 

nomeação de comissão de avaliação de documentos; b) adoção de instrumentos arquivísticos 

e sistema informatizado da administração direta do poder executivo; c) elaboração de tabela 

de temporalidade para destinação dos documentos acumulados; d) acordo de cooperação com 

a Unidade de Arquivo Público do Estado de São Paulo para conhecimento técnico. 



96 

 

 Verificou-se, nesse ponto, um dos problemas para a implantação de uma política de 

gestão de documentos, centrado no desconhecimento da instituição, de seus atores e seus 

gestores sobre a área técnica e sobre o tipo de tratamento a ser dado aos seus documentos e 

arquivos. 

 A partir dessas articulações, a defensoria nomeou a Comissão de Avaliação de 

Documentos e Arquivos – CADA, com uma atualização de membros para gerenciamento das 

ações. 

 Ato normativo da Defensora Pública-Geral do Estado nº 18, de 2 de julho de 2009, 

D.O.E: 7 de julho de 2009; 

 Ato da Defensora Pública-Geral do Estado, de 12 de setembro de 2012, D.O.E: 13 de 

setembro de 2012. 

 As comissões foram formadas, com membros de órgãos estratégicos da Administração 

Superior, em sua grande maioria, porém não conseguiram alavancar as atividades dentro 

daquilo que se almejava, apresentando resultados tímidos, reuniões e discussões sobre o 

problema. 

 Para o grupo de membros, o trabalho a ser realizado, as práticas arquivísticas, se 

mostrava cada vez mais complexo. A Comissão tinha interesse em realizar uma ação 

imediata, no entanto, não dispunha de assessoria técnica capacitada para passar o 

conhecimento necessário a fim de estruturar a política de arquivos; as estratégias oscilavam, e 

a permanência do tema na agenda pública se mostrou frágil. 

 Após um período de inatividade, no final de 2013, iniciaram-se as tratativas de 

reativação da Comissão para a execução dos trabalhos. Nesse período, um conjunto de 

documentos foi transferido para um galpão no bairro Bresser-SP. Iniciava-se ali o 

estabelecimento de uma área física para o Arquivo Central, regulamentado em 2014. 

 Em 2014, a Defensoria compõe quadro de servidores com profissional arquivista, com 

as primeiras ações destinadas ao planejamento e reconhecimento do contexto funcional da 

defensoria (reuniões e visitas técnicas), com vistas à elaboração de uma proposta de programa 

de gestão de documentos. No contexto político, a pauta era a minuta de Termo de Cooperação 

com a Unidade de Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP; ainda sem decisão, a 

administração solicitou manifestação técnica do novo profissional. Nesse contexto de 

entendimento dos trabalhos arquivísticos, das decisões políticas que envolviam órgão 

externos e da necessidade de planejar estratégias em pouco tempo para a Administração 

Superior, a gestão (2012-2014) estava em fase de transição com a nova gestão (2014-2016). 

As estratégias para implantação da política de gestão de documentos e acesso à informação 
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foram apresentadas em reunião conjunta, com os coordenadores de administração das duas 

gestões. 

 Em 16 de maio de 2014, assume a nova gestão e, dois meses depois, a administração 

chama para a reunião de apresentação e aprovação da proposta do Programa de Gestão de 

Documentos PGD-DPESP, objetivos da gestão de documentos. A proposta foi aprovada em 5 

de julho de 2014. 

 O Programa de Gestão de Documentos (PGD-DPESP) a ser implantando tinha como 

missão colocar a defensoria no cenário das políticas arquivísticas, atendendo à lei 8.159 de 

1991 e à lei de acesso à informação nº 12.527 de 2011, em dois anos, tempo de exercício de 

uma gestão na instituição. 

 O Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(PGD-DPESP) é um documento que traduz a política de arquivos e acesso à informação em 

diretrizes, ações e projetos básicos.  

As normas e os princípios institucionais e arquivísticos que compõem o PGD são:  

 Lei complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, que organiza a defensoria pública do 

estado e institui o regime jurídico da carreira de defensor público do estado; 

 Ato normativo DPG nº 80, de 21 de janeiro de 2014, que define a estrutura e atribuições 

de órgãos, institui o Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e 

dá outras providências; 

 Ato normativo DPG nº 81, de 20 de janeiro de 2014, que disciplina o funcionamento 

dos Centros Regionais de Administração – CERAD – da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo e dá outras providências; 

 Atos normativos DPG nº 18, de 2/6/2009, e nº 34, de 15 de outubro de 2010, e o ato da 

defensoria de 12 de setembro de 2012, publicado em DOE em 13 de setembro de 2012, 

que designa Comissão de Avaliação de Documentos e Arquivos. 

 Ato normativo DPG nº 21, de 24 de agosto de 2009, que regulamenta a gestão de 

processos e documentos administrativos. 

 Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, sobre a geração, a tramitação, o acesso e a 

guarda de processos judiciais e documentos em meio eletrônico (Legislação e Normas 

de instituições parceiras e congêneres). 

A implantação do PGD-DPESP justifica-se pelo contexto de acúmulo de documentos 

sem tratamento, visto pela instituição como um problema instalado em suas unidades e 

órgãos, necessitando de uma solução para a destinação e liberação de espaço. 



98 

 

 No entanto, do ponto de vista arquivístico, o acumulado é a visão final do problema, 

ou seja, é sua consequência. Logo, o problema se evidencia na produção de documentos 

realizada diariamente no cumprimento das atividades da instituição.  

 A defensoria apresenta um controle parcial sobre a sua produção de documentos e 

arquivos, não sendo possível, atualmente, estimar o volume documental total produzido e 

quais tipos de documentos, uma vez que não há uma classificação e temporalidade e 

consequentemente não se reconhece o patrimônio documental.  

 Os serviços de protocolo e arquivo, intrínsecos às rotinas administrativas, carecem de 

ações sistêmicas e permanentes de gestão de documentos. A ausência dessas ações gera o 

acúmulo não planejado de documentos armazenados em áreas da administração lotadas nas 

unidades de atendimento e em depósito específico, sem a previsão de destinação para 

transferência, recolhimento, eliminação e tratamento técnico adequado para os documentos de 

valor histórico-informacional, bem como carece de um suporte tecnológico de sistema 

informatizado de gestão de documentos e arquivos que possa atender desde a produção até a 

destinação final do documento e ainda interoperabilizar com os subsistemas da DPESP. 

 A missão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo é oferecer, de forma integral 

e gratuita, aos cidadãos necessitados a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e 

a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos 

(DPESP, website). Essa missão, ao ser realizada, gera uma produção diária de documentos 

cuja autenticidade e confiabilidade, devem ser resguardadas, assim como também a acesso a 

esses registros públicos, uma vez que provam e conferem a existência e finalidade dessa 

instituição, tendo por princípios administrativos a:   

 legalidade e a ética: quando relacionados à prática administrativa pública realizada 

pelos atores públicos; 

 eficiência administrativa: na racionalização dos processos e na preservação do 

patrimônio público documental e racionalização do que é desprovido de informações 

histórico-informacional; 

 transparência pública: o acesso à informação para o controle interno e externo. 

Atualmente a DPESP dissemina orientações sobre gestão de documentos por meio das 

áreas técnicas Protocolo e Arquivo Central que atende 224 pontos de protocolo setoriais e 

oitenta arquivos setoriais nas unidades e órgãos. O Arquivo Central, sendo a instituição 

arquivística da DPESP, tem seu acervo composto, conforme Quadro 12 que apresenta o guia 

geral de arquivo: 
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Quadro 14 – Mapeamento do Arquivo Central 

Unidade/ Órgão da DPESP Período 
Total de 

caixas 

Total em 

metros 

lineares 

1ª Subdefensoria Geral  2010 a 2013 37 4,44 

2ª Subdefensoria Geral  2008 a 2015 28 3,36 

3ª Subdefensoria Geral  2008 a 2014 16 1,92 

Chefia de Gabinete 2006 a 2016 150 18 

Conselho Superior da Defensoria Pública 2006 a 2016 578 69,36 

Coordenadoria Geral de Administração 2006 a 2018 3847 461,64 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública 2008 a 2018 11 1,32 

Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de 

Imprensa 2008, 2010 a 2015 5 0,6 

Assessoria de Convênios 2006 a 2018 2080 250 

Assessoria de Convênios- Microfilmes 1993 a 2005 79 9,48 

Assessoria Jurídica 2005 a 2016 14 1,68 

Assessoria Cível 2015 a 2016 26 3,12 

Assessoria Criminal 2012 a 2017 115 13,8 

Assessoria Técnica Psicossocial 2013 a 2014 9 1,08 

Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 2006 a 2011 309 37,08 

Núcleo Especializado de Infância e Juventude 2010 a 2013 2 0,24 

Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais 

Superiores 2011 a 2017 52 6,24 

Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos 2011 7 0,84 

Núcleo Especializado da Defesa da Diversidade e Igualdade 

Racial  2008 a 2013 25 3 

Núcleo Especializado de Direitos do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência 2011 23 2,76 

Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo 2007 1 0,12 

Núcleo Especializado de Situação Carcerária 2007, 2014 3 0,36 

Divisão de atendimento inicial especializado ao público 2014 a 2017 202 24,24 

Unidade Santo Amaro 1985 a 2018 1348 161,76 

Unidade Polo Santo Amaro 2011 a 2017 107 12,84 

Unidade Ipiranga 2006 a 2015 184 22,08 

Unidade Butantã 2011 a 2015 50 6 

Unidade Campinas 2005 2 0,24 

Unidade Pinheiros 1987 a 2018 168 20,16 

Unidade Fazenda Pública 2008 1 0,12 

Unidade Nossa Senhora do Ó 2007 a 2009 2 0,24 

Unidade Marília 2007 a 2013 12 1,44 

Unidade Santos 2007 a 2009 3 0,36 

Unidade São Vicente 2011 a 2012 24 2,88 

Procuradoria Geral do Estado 1945 a 2005 2636 316,32 

Total de Unidades/ Órgãos do Acervo 35 - 12.156 1458,72 

Fonte: Arquivo Central DPESP (2018). 
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 O Arquivo Central tem sob sua guarda dois fundos, 34 subórgãos, com uma produção 

do período de 1945 a 2018 que totaliza aproximadamente 12 mil em tratamento com a 

aplicação dos instrumentos arquivísticos. A estrutura descentralizada, constituída por 68 

unidades de defensorias no estado de São Paulo, 21 órgãos/subórgãos na Administração 

Central e nove núcleos especializados, como e de que forma seria possível instituir um 

Programa de Gestão de Documentos que abrangesse de forma dinâmica e pontual a instituição 

por completo? 

 

5.3. Criação do PGD-DPESP 

 

A Política de Gestão de Documentos, Arquivos, Acesso à Informação da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, implantada em 2014, está consubstanciada no Programa de 

Gestão de Documentos. Esse Programa apresenta diretrizes, ações e projetos básicos, com a 

finalidade de orientar a implementação, regularização e manutenção gradual de 

procedimentos técnicos e operacionais da gestão de documentos (que envolve produção, 

tramitação, usos, arquivamento, avaliação e destinação de documentos), por meio do Sistema 

de Arquivos e Protocolos da DPESP. 

O Programa tem por objetivos:  

 promover as políticas arquivísticas e de informações, por meio da atuação do Sistema de 

Arquivos e Protocolos, para padronização das diferentes fases pelas quais passam os 

documentos produzidos no desempenho das atividades da instituição, quaisquer que 

sejam seus suportes e formatos; 

 modernizar e desenvolver o modelo de gestão administrativa, a partir de uma gestão de 

documentos eficiente; 

 padronizar e manter os procedimentos de gestão de documentos;  

 preservar a memória institucional e de interesse público; 

 racionalizar a produção e manutenção dos documentos públicos;  

 ampliar a transparência ativa e passiva, o acesso à informação e a qualidade da 

prestação de serviços aos necessitados e cidadãos; 

 aprimorar as políticas de tecnologia de informação aliadas ao processo de gestão de 

documentos convencional e digital na defensoria. 

 O planejamento das ações do Programa de Gestão de Documentos é realizado, no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pela Comissão Central de Gestão de 

Documentos, órgão de caráter consultivo e deliberativo, de caráter multidisciplinar, 
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responsável por aprovar tabelas de temporalidade e planos de destinação, bem como por 

definir políticas de incorporação de documentos de interesse para a história institucional. Essa 

Comissão é composta por 11 integrantes, de diversos órgãos e unidades, que se reúnem para 

definir as ações de planejamento, as quais são, posteriormente, submetidas à avaliação e 

aprovação da Defensoria Pública-Geral do Estado. 

 No plano executivo, posiciona-se, como órgão central, a Divisão de Gestão 

Documental. Composta pelas áreas técnicas de Protocolo e Arquivo Central, coordena a 

execução e o cumprimento das ações e metas estratégicas definidas pela Comissão Central de 

Gestão de Documentos, junto às Comissões Setoriais de Arquivos, fornecendo suporte 

técnico, criadas no âmbito das unidades e órgãos da defensoria pública geral, com a missão de 

realizarem, a partir das diretrizes estabelecidas pela Comissão Central de Gestão de 

Documentos e do apoio prestado pela Divisão de Gestão Documental, a gestão dos 

documentos (produção, tramitação, arquivamento, avaliação e destinação), em cada local.  

Implantar e tornar permanente a Política de gestão de documentos e acesso à 

informação na defensoria pública, alinhada às necessidades do seu contexto de produção de 

documentos, usos, da sua missão institucional e em conformidade com as políticas 

arquivísticas nacional e estadual eram os desafios a serem enfrentados. Nesse processo, as 

ações urgentes foram de oficializar em normativas a criação da Comissão Central de Gestão 

de Documentos, para coordenar as ações do Programa, com atribuições para opinar e orientar 

as ações de gestão de documentos fornecendo as alternativas e discussões junto à Defensoria 

Pública-Geral e às comissões setoriais de arquivo para serem capacitadas. 

 Dessa forma, foi elaborado e aprovado o ato normativo DPG que regula as ações da 

Divisão de Gestão de Documental, prevista no § 1º do art. 49º do ato normativo DPG nº 80, 

de 21 de janeiro de 2014; criando a Comissão Central de Gestão de Documentos; e dando 

providências correlatas. Esse ato tem por objetivo complementar com as ações de gestão de 

documentos sem prejudicar aquelas estabelecidas no ato normativo DPG nº 80/2014. 

 Paralelamente ao estabelecimento da estrutura de órgão e pessoas que comporiam o 

Sistema de arquivos da DPESP, foram desenvolvidas ação administrativas de diagnóstico da 

situacional da gestão de documentos e planejamento das ações. Para tanto, foram aplicadas as 

metodologias de gestão de projeto,
8
 que possibilitaram orientar o gerenciamento de projetos 

                                                 
8
 O Guia de Gerenciamento de Projetos foi elaborado pelo Project Management Institute, um órgão que se dedica 

ao desenvolvimento e normatização dos estudos em gestão de projetos; é reconhecido pela ISO e tem 

abrangência Internacional. 
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na implantação do PGD-DPESP por meio da aplicação de ferramentas e técnicas do 

gerenciamento do projeto.  

 O projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo” (PMI, 2000, p. 3), portanto, uma ação com início, meio e fim, com 

prazos, custos e com a finalidade de entregar um produto exclusivo, o projeto arquivístico terá 

como resultado exclusivo o produto tabela de temporalidades de documentos, que impactará 

no negócio da gestão de documentos. 

No estudo de caso da defensoria pública, o modelo conceitual de gestão de projetos 

aplicado à elaboração de instrumento arquivístico permitiu explicitar o entendimento 

completo dos objetivos e dos resultados a serem atingidos. A prática arquivística tem 

demonstrado que a elaboração de tabela de temporalidade de documentos deve ser executada 

em até um ano após a tomada de decisão na aprovação do projeto, uma vez que é um período-

chave em que a prioridade está na pauta da agenda da instituição. O prazo de seis a dez meses, 

dependendo da complexidade de processos e estrutura hierárquica da instituição e do emprego 

de sistema para automatização dos dados coletados e análise, é exequível para a metodologia 

de procedimentos de elaboração de instrumentos arquivísticos que será apresentada a seguir. 

 No cenário arquivístico da defensoria pública, não havia um Programa de gestão de 

documentos instituído. Assim, a composição das etapas pode ser alterada, dependendo da 

etapa a se iniciar, por exemplo: em instituições que já têm programa e atos normativos que 

reflitam a estrutura de rede de arquivos e protocolos, o plano de ação do projeto pode iniciar a 

partir da quarta etapa na capacitação da comissão. Num contexto semelhante ao da defensoria 

pública, do processo deve-se se iniciar do zero. As etapas de realizar diagnóstico da gestão de 

documentos e planejar as ações, primeira e segunda etapas, foram essenciais para o êxito na 

construção dos instrumentos e no processo de destinação. 

 

5.3.1. Diagnóstico e definição de alternativas 

Essa etapa teve por objetivo realizar um reconhecimento geral da instituição por meio 

da Gestão de Documentos, mapear o problema, necessidades e demandas para realizar 

análises de estimativa de prazo e de recursos necessários, além de definir alternativas que irão 

compor o projeto.  

Tomar decisão antecipada exige conhecer o status atual da gestão de documentos e a 

estrutura da instituição para projetar alternativas e fornecer elementos para a tomada de 

decisão. Para o reconhecimento, este estudo se apoiou em duas metodologias, a primeira é 

aplicada na área de gestão pública ou administração pública, definida por Secchi como ciclo 
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de políticas públicas. Essa metodologia define sete fases do processo de elaboração de política 

pública, que deve ser observado em esquema cíclico para interpretação e avaliação. 

As sete fases: “Identificação do Problema; Formação de Agenda; Formulação de 

alternativa; Tomada de decisão; Implementação; Avaliação; e Extinção” (SECCHI, 2013, p. 

43) permitem avaliar uma política pública, considerando, entretanto, um lapso temporal de 

dez anos, o que não é o objetivo deste estudo. Este estudo, portanto, é composto pelas três 

primeiras fases, pois coincidem com os pontos iniciais de análise do diagnóstico. A segunda 

metodologia que apoia esta pesquisa é o processo de planejamento que Chiavenato define em 

seis passos (2004, p 196): “1 definição dos objetivos; 2 qual a situação atual?; 3 Quais as 

premissas em relação ao futuro?; 4 Quais as alternativas de ação?; 5. Qual a melhor 

alternativa?; 6. Implemente o plano escolhido e avalie os resultados”.  

O diagnóstico da gestão de documentos tem como base as indagações propostas por 

Secchi e Chiavenato, adaptadas para questionamentos com foco na gestão de documentos, 

para, ao final, chegar a alternativas que podem solucionar o problema que impacta na gestão 

de documentos na instituição.  

Assim, este estudo sugere sete questões principais para direcionar o diagnóstico, as 

quais foram utilizadas para o reconhecimento do panorama geral da gestão de documentos na 

DPESP, conforme abaixo. 

1. Qual é o problema na gestão de documentos? 

2. Qual a situação atual da gestão de documentos? 

3. O que o gestor quer para a instituição? 

4. O que a instituição precisa do ponto de vista técnico? 

5. O que precisará ser feito? 

6. Quais as alternativas? 

7. Qual a melhor alternativa? 

A primeira questão “Qual é o problema?” trata de identificar a adversidade, ponto 

nuclear que causa incômodo na gestão de documentos da instituição. O problema pode existir 

a partir de fatores internos ou externos ou dos dois ao mesmo tempo, e o gestor pode 

inicialmente apresentar as causas do problema e não o problema em si ou apresentar o que 

deseja, evidenciando o que falta.  

O arquivista encontra o problema ao visualizar a discrepância entre a realidade e uma 

situação ideal possível, apontando soluções concretas que alterem de forma positiva o cenário 

atual de Secchi (2013). O problema pode se caracterizar por espaço físico insuficiente para 

arquivar documentos administrativos e históricos, em decorrência da capacidade esgotada dos 
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edifícios, nos quais está a instituição ou por quadro restrito de recursos humanos e ausência de 

infraestrutura na área de arquivo, impossibilitando os trabalhos técnicos.  

As instituições do poder público podem ainda ter aumento das demandas da sociedade, 

na prestação do serviço público, ocasionadas por uma ameaça externa ou por 

desenvolvimento e crescimento da cidade que reflete no aumento da produção de documentos 

públicos e no agravamento da infraestrutura para o arquivamento e tratamento dos 

documentos convencionais. No caso de a produção já ser toda em meio digital, o plano de 

preservação deverá ser o foco da instituição, para se precaver com infraestrutura de tecnologia 

de informação para preservação confiável e autêntica dos documentos pelo tempo definido em 

tabela de temporalidade para os usos. 

Na estrutura hierárquica do órgão, sempre há uma área técnica, o Protocolo, que pode 

realizar as atividades de um arquivo intermediário ou central com um depósito para manter os 

documentos acumulados ou, no caso de o Protocolo não realizar os serviços de arquivo, os 

documentos podem ser mantidos nas áreas de produção de secretarias dos órgãos, recebendo 

procedimentos particulares de organização ou destinação não oficializada. As causas do 

problema podem ser a produção de documentos sem padronização que gera uma acumulação 

nos arquivos desordenada ou a acumulação pela não aplicação sistemática dos instrumentos 

arquivísticos; falta de recursos humanos especializados. 

A fase de identificação do problema permite pensar em alternativas e ideias que 

ajudarão a definir as futuras estratégias para construção dos instrumentos arquivísticos que 

atendam ao contexto institucional. Para Secchi (2013, p. 44), a metodologia “ajuda a 

organizar as ideias, faz com que a complexidade de uma política pública seja simplificada” e 

permite interpretação em estudos comparativos e associações de informações relevantes que 

auxiliam na definição dos problemas e das suas causas. 

Se o arquivista observa que o problema está sendo tratado como um tema relevante 

para uma intervenção e que o gestor compreende a essência do problema e visualiza 

resolutividade a partir das alternativas técnicas sugeridas, segundo Secchi (2013), isso 

demonstra que o problema está na agenda política da instituição e que o trabalho tem apoio da 

administração; trata-se da segunda fase, a formação da agenda política. A agenda “é um 

conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes” (SECCHI, 2013, p. 46) e torna-

se uma agenda política por ser definida pelo gestor, o qual elenca os problemas que terão 

intervenção. 

Assim, tomar decisão antecipada exige conhecer o status atual da gestão de 

documentos e a estrutura da instituição para projetar alternativas e fornecer elementos para a 
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tomada de decisão, o que leva à terceira fase proposta por Secchi, a formulação de alternativas 

que são soluções “definidas a partir de objetivos e estratégias e do estudo das potenciais 

consequências de cada alternativa” (2013, p. 48). 

A partir do problema, elabora-se o planejamento que consiste em definir os objetivos, 

estabelecendo previamente o que deve ser feito, como será executado, o momento para a 

realizar e quais serão os responsáveis pelos procedimentos arquivísticos. Esse “planejamento 

consiste na tomada antecipada de decisões [...]; não se trata simplesmente da previsão das 

decisões que deverão ser tomadas no futuro, mas da tomada de decisões que produzirão 

efeitos e consequências futuras” (CHIAVENATO, 2004, p. 194). 

No contexto da defensoria pública, a consequência estava sendo apontada como 

problema. Em 2014 observou-se que, com nove anos de exercício, a DPESP acumulou em 

seus arquivos um grande volume de documentos, sem tratamento técnico, o que era visto pela 

instituição como um problema instalado em suas unidades e órgãos, razão pela qual apontava 

como emergência a questão da eliminação documental. No entanto, do ponto de vista 

arquivístico, esse problema da acumulação pode ser considerado o ponto final da questão, a 

consequência de um problema, uma vez que a instituição não dispunha de políticas de gestão 

de documentos e de arquivos nem de instrumentos arquivísticos que garantissem o controle da 

produção e da destinação dos documentos produzidos. 

A esse arquivo acumulado pela DPESP, soma-se parte do acervo do antigo órgão da 

Assistência Judiciária, que precedeu à defensoria e que foi transferido em 2007 para 

continuidade do atendimento jurídico.  

Logo, o problema era a ausência de políticas de gestão de documentos e de arquivos e 

a causa, a acumulação desordenada; salas saturadas em guarda de documentos; ambientes de 

trabalho não funcionais; riscos em sinistros de perda da informação e segurança no trabalho.  

A segunda questão “Qual a situação atual?”, para Chiavenato, é dizer onde se está 

agora; no ponto de vista arquivístico, é saber a área de gestão de documentos, se ela tem 

competência para realizar orientações a todos os órgãos e unidades da instituição; é saber se a 

instituição já tem uma Comissão na área de gestão de documentos vinculada à administração 

para auxiliar na tomada de decisão sobre a gestão de documentos. É verificar se o arquivista 

tem acesso à Comissão ou participa como membro; relacionar o total de áreas de protocolo e 

arquivo ativas na instituição e verificar atribuições definidas em atos; verificar se a instituição 

tem sistema de gestão de documento, se é de automação ou de processo eletrônico.  

A DPESP tem uma estrutura administrativa composta por órgãos da administração 

(25: coordenadorias, assessorias e departamentos), núcleos especializados (nove) e unidades 
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de defensoria (68), localizados na capital, região metropolitana e interior do estado de São 

Paulo (Defensoria, 2014). Esse panorama indicava 102 pontos de protocolo setorial e 88 

arquivos setoriais, um Arquivo Central e um Protocolo Central, 104 pontos técnicos como 

usuários em potencial atuando em procedimentos de gestão de documentos e pedidos de 

acesso à informação. 

A acumulação estava em 33 unidades, e o volume total era de 30 toneladas de papel 

armazenados em áreas de arquivo, corredores, sala com escritórios e área de estacionamento. 

O Arquivo Central armazenava 8 mil caixas-arquivo, somando-se parte do acervo do antigo 

órgão da Procuradoria de Assistência Judiciária – PAJ, que precedeu à defensoria e que foi 

transferido, em 2007, para continuidade do atendimento jurídico.  

O Arquivo Central e Protocolo Central estavam oficializados por meio de ato 

normativo, ambos contidos na Divisão de Gestão Documental – DGD, vinculada ao 

Departamento de Logística – DLO, mas não tinha tabela de temporalidade e manuais para os 

procedimentos de protocolo e arquivo. 

O sistema de gestão de processos e documentos – SGP-DOC apresenta parcialmente 

as funcionalidades de gestão, além disso, o código fonte é antigo e não permite alterações que 

sejam significativas para a realização das funcionalidades necessárias. O sistema faz o 

cadastro de documentos e processos das atividades-meio em função de automação; em 2014 

ele registrou 80 mil documentos avulsos e expedientes e 8 mil processos administrativos. Na 

atividade-fim o SIA, para realizar o registro inicial da avaliação, ficou ativo de 2008 a 2015 

nas unidades de defensoria e foi substituído pela Defensoria On-line – DOL. Alguns órgãos 

não estavam contemplados no sistema de atividade-fim, como os núcleos especializados, que 

produzem documentos referentes ao atendimento jurídico na atividade-fim.  

A DPESP tinha nomeado uma Comissão para atuar no âmbito da gestão de 

documentos em 2009 com designação em 2012, sem êxito nos trabalhos, pois não tinha 

orientação técnica para desenvolver o trabalho e elaborar os instrumentos, e o sistema de 

arquivos e protocolos não estava instituído. 

Devido ao sistema SGP-DOC ser fruto do sistema de gestão da PAJ, 

consequentemente os procedimentos de protocolo e arquivo seguiam as mesmas práticas 

realizadas na Procuradoria. 

Mapear a situação atual permite analisar e entender como foi o processo de 

acumulação até o momento; identificar a realidade dos arquivos e protocolos, um exercício de 

olhar para a lógica operacional para os procedimentos de gestão de documentos realizados e 

refletir sobre todas as possibilidades de melhorias. Lembrando que o arquivista nunca vai 
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partir do zero, pois toda instituição ativa apresenta um legado de procedimentos em protocolo 

e arquivo, mesmo que não sejam os melhores ou próximos ao ideal deve ser respeitado, pois 

compõe o histórico do contexto arquivístico da instituição. 

Na terceira questão “O que o gestor/instituição quer?”, devem-se apresentar as 

expectativas do trabalho para a gestão de documentos, ou seja, dizer o que motiva o gestor a 

olhar para a gestão de documentos como prioridade na agenda. 

Na DPESP, a administração estava sendo questionada pelas unidades que estavam 

com alto volume acumulado de documentos, indagando se poderiam eliminar ou quando 

teriam alguma solução para os arquivos. 

O gestor buscava por alternativas que solucionassem o problema do acúmulo e queria 

uma solução em poucos meses para nove anos de acúmulo na Instituição e mais de dez anos 

de acumulado da antiga PAJ. 

Diante do entendimento do gestor “O que o Arquivista tecnicamente acredita que a 

instituição precisa?”, a proposta é pensar em soluções ideais, pensar em tudo o que pode ser 

feito com excelência; projetar em um contexto ideal a gestão de documentos. 

A Defensoria precisava de uma Política de Gestão de Documentos e Acesso à 

Informação, de instrumentos arquivísticos – Tabela de Temporalidade, Manual de 

Procedimentos de Protocolo e Arquivo – para poder destinar documentos e padronizar a 

produção nas unidades e órgãos. Logo garantir nos arquivos setoriais que o acumulado seja 

racionalizado e destinado corretamente e, no protocolo e arquivos correntes, garantir que os 

novos documentos produzidos e recebidos sejam classificados e arquivados de forma 

sistemática com controle dos prazos de destinação, e toda essa política aplicada em sistema de 

gestão de documentos eletrônico.  

A política deve refletir os princípios arquivísticos e institucionais de autonomia 

funcional e administrativa assegurados pela lei complementar nº 80/1994 às defensorias 

públicas. Assim a defensoria tem normatização exclusiva para a gestão de documentos e pode 

criar o seu próprio sistema de arquivos e realizar uma gestão autossuficiente na instituição. 

A quinta questão “Quais são as premissas em relação ao futuro?” apresenta, para 

Chiavenato, o que se tem pela frente ou o que se deve fazer.  

Como premissas para o contexto arquivístico da DPESP, era necessário identificar e 

avaliar os documentos, produzir os instrumentos arquivísticos e oficializar para aplicação e 

destinação dos documentos, principalmente nas unidades de defensoria. A identificação e 

avaliação documental como metodologia arquivística era condição básica para iniciar 
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qualquer processo de destinação, com as responsabilidades compartilhadas desde a seleção a 

ser feita pelo órgão produtor e acumulador até a aprovação da administração superior. 

Na sexta questão, uma reflexão sobre “Quais as alternativas de ação?”, ou seja, quais 

os caminhos possíveis para se possibilitar sanar o problema da instituição e, 

consequentemente, quais metodologias deveriam ser aplicadas. No contexto da DPESP, foram 

definidas quatro alternativas, submetidas à avaliação da administração superior. 

1. Criar a Comissão Central e setoriais; oficializar o sistema de arquivos e protocolos; 

realizar treinamento junto às comissões para identificação dos documentos e dos prazos 

em pré-tabelas para avaliação da Comissão Central; publicar ato que oficializa o uso do 

instrumento; realizar treinamentos para as comissões setoriais iniciarem o processo de 

destinação; atuar com uma amostragem representativa de unidades e órgãos para a 

coleta de dados. 

2. Criar a Comissão Central e Setoriais; oficializar o sistema de arquivos e protocolos; 

realizar treinamento junto as comissões para identificação dos documentos e dos prazos 

em pré-tabelas para avaliação da Comissão Central; publicar ato que oficializa o uso do 

instrumento; realizar treinamentos para as comissões setoriais iniciarem o processo de 

destinação. Atuar com todas as unidades e órgãos para a coleta de dados; 

3. Criar a Comissão Central; elaborar parecer técnico dos documentos mais volumosos; e 

publicar editais de eliminação, seguindo cronograma com base em visitas às unidades 

com volume acumulado, após realizar levantamento de documentos para a elaboração 

do instrumento arquivístico. 

4. Não criar nenhuma comissão. O arquivista faz todo o levantamento e a avaliação e 

apresenta proposta para a administração superior, a qual avalia, aprova, publica e exige 

das unidades e órgãos a aplicação. 

 “Qual a melhor alternativa?”, diante das quatro apresentadas acima. A alternativa a ser 

escolhida deve privilegiar o que a instituição deseja, com base em procedimentos técnicos 

arquivísticos que garantam a melhoria e o desempenho da gestão de documentos de forma 

permanente, pois a produção de documentos é contínua.  

A melhor alternativa, aquela que chegue mais próximo ao ideal, deve estar no topo da 

lista, na sequência vêm as demais por critério de valor. O arquivista deve esclarecer, ao 

gestor, todos os pontos daquela alternativa escolhida, apontando, para cada alternativa, o 

resultado a curto médio e longo prazo e quais benefícios e riscos, orientando o gestor na 

escolha da alternativa que mais equilibra interesses políticos e técnicos para o processo de 

gestão de documentos da instituição, exercendo o papel de apoio e patrocínio. 
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Para atender aos atributos e indicar o melhor caminho que equilibre o que o gestor 

quer com um cenário ideal e o que de fato será exequível e tecnicamente necessário, o Quadro 

15 organiza as alternativas que foram definidas para a implantação do PGD e categoriza como 

desejável, satisfatório, pouco satisfatório e insatisfatório diante dos recursos de tempo versus 

esforço versus custos. Isso auxilia na orientação de qual alternativa é a melhor, assim como a 

defesa durante a tomada de decisão pelo gestor. 

 

Quadro 15 – Alternativas de ação categorizadas 

ALTERNATIVA QUALIDADE JUSTIFICATIVA 

1 desejável 

Considerando o tempo de gestão de dois anos na DPESP, a 

alternativa 1 é a mais recomendável porque a metodologia arquivista 

estaria sendo atendida de forma descentralizada, em relação aonde as 

unidades e os órgãos participarão desde o início com a coordenação 

da administração. A execução do projeto de elaboração da tabela 

chegaria ao conjunto de órgãos (33) selecionados de forma rápida e 

com baixo custo, com treinamento por videoconferência e com 

previsão de dois meses para coleta de dados e para início da análise. 

2 satisfatória 

Essa opção atenderia aos itens desejáveis, com a única diferença de 

que o tempo seria maior na capacitação na entrega e na análise do 

instrumento, correndo risco de ultrapassar o período da gestão, o que 

prejudicaria as futuras aprovações e a continuidade na execução do 

projeto. 

3 
pouco 

satisfatória 

Essa opção, em caso de extrema urgência, pode se tornar prioritária 

para instituições que já têm uma política, mas não têm tabela, pois 

agiliza o processo de destinação e tem uma atuação exclusiva do 

arquivista. Ocorre que, considerando os dois anos, só a avaliação do 

conjunto volumoso e a destinação seriam realizadas nesse período, e 

o restante dos documentos ainda seriam contemplados, devendo ser 

iniciado após o processo de destinação da nova identificação 

documental. O esforço para se chegar a instrumentos completos 

estaria dividido no período de duas gestões, o que era considerado um 

risco para todo o projeto nessa fase inicial. 

4 insatisfatório 

O esforço nessa alternativa seria imenso, as ações estariam 

concentradas na figura do arquivista, para coletar, organizar, analisar 

e produzir o instrumento, considerando o contexto da DPESP de 88 

órgãos e unidades. O tempo, esforço e custos aumentariam 

exponencialmente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O gestor com base nas possibilidades e orientação técnica optou pela alternativa 

desejável. A partir dessa tomada de decisão, deu-se início o planejamento das ações.  
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5.3.2. Planejamento das ações 

O planejamento permite estabelecer previamente o que deve ser feito, como executar e 

o momento para realizar, “consiste na tomada antecipada de decisões [...] não se trata 

simplesmente da previsão das decisões que deverão ser tomadas no futuro, mas da tomada de 

decisões que produzirão efeitos e consequências futuras” (CHIAVENATO, 2004, p. 194).  

A partir da definição da melhor alternativa, deve ser realizado o planejamento das 

ações, verificando se há procedimentos que ainda devem ser alinhados antes da execução do 

projeto. Essa tarefa vai exigir que o arquivista reflita sobre todos os procedimentos e 

metodologias que devem ser realizados diante da alternativa escolhida.  

Alguns pontos referentes à escolha de realizar a gestão de documentos em um modelo 

centralizado ou descentralizado, sistema de comunicação e produção de atos normativos para 

oficializar os instrumentos arquivísticos e futuros procedimentos foram discutidos para a 

execução da alternativa escolhida. 

Os instrumentos e procedimentos de gestão de documentos têm como usuário em 

potencial todas as unidades e órgãos, assim, no que diz respeito aos atos, eles são aprovados 

via defensoria pública-geral, pela autoridade máxima, por oficializar regras para toda a 

instituição com abrangência total sobre a hierarquia.  

A DPESP, dentro do princípio da autonomia que o ditame legal lhe assegura, deve 

produzir os seus próprios atos de gestão, o que inclui a gestão de documentos, oficializada a 

partir da perspectiva de análise de regramento interno: 

1. a DPESP produz seus próprios atos de gestão; 

2. as leis federais sancionadas pelo poder executivo federal têm aplicação direta no 

contexto administrativo e funcional da DPESP; 

3. a lei estadual referente apenas ao orçamento tem aplicação direta; 

4. as demais leis estaduais não têm aplicação direta. Caso haja interesse da DPESP, podem 

ser utilizadas como referências na elaboração de suas diretrizes; 

5. as normas, recomendações do Sistema de Justiça, são de referência, com ressalva para 

regras específicas sobre documentos produzidos que são encaminhados à DPESP para 

providências ou uso de um mesmo sistema pela DPESP, Tribunal de Justiça e 

Ministério Público. 

6. as normas, recomendações, manuais de instituições arquivísticas internacionais, 

nacional e estadual são de referências, podendo ser utilizadas na elaboração de suas 

diretrizes. 
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Tendo por base o princípio da autonomia, foi necessário definir o entendimento da 

aplicação dos atos federais e estaduais no contexto da DPESP, porque esse entendimento 

jurídico impactaria na elaboração de atos específicos para a gestão de documentos. Assim e 

conforme contexto e afirmação da autonomia funcional e administrativa, todos os atos 

federais têm aplicação direta no contexto da Defensoria Pública, no contexto estadual, apenas 

as regras do orçamento público definidas em decretos estaduais, os demais são de referência, 

podendo ser citados em atos normativos do defensor/a público/a geral que dite sobre a matéria 

de interesse para a DPESP, conforme especificado na Figura 1:  

 

Figura 1 – Perspectiva de regramento interno para a Gestão de Documentos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outro ponto importante no planejamento foi a escolha do modelo descentralizado para 

a gestão de documentos. A DPESP com 68 unidades descentralizadas no estado de São Paulo 

requer um sistema descentralizado, porém com a coordenação e supervisão centralizada, trata-

se de um modelo preconizado nos estudos RAMP e no modelo do Canadá (1975). Esse 

modelo vem atender à proposta de metodologia do projeto de elaboração da tabela de 

temporalidade que conta diretamente com a atuação dos órgãos e unidades na produção do 

instrumento e, posteriormente, na execução das operações técnicas, em um sistema de 

comunicação estabelecido entre a área técnica e as unidades e órgãos, considerando que a 

defensoria dispunha apenas de um arquivista para atender toda a instituição. 

O processo de descentralização necessita de papéis bem definidos para coordenação, 

supervisão e execução, não só para o projeto, mas também para as demais atividades que 

acontecem permanentemente de gestão de documentos na instituição. Assim num estudo em 

conjunto com a Administração Superior, foram definidos os papéis, conforme apresentados no 
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Quadro 16. Os termos patrocinador, gerente, facilitador, agente de melhoria e colaboradores 

têm por referência a metodologia de gestão por projetos, consolidada na área da 

Administração e que permitiu organizar as atribuições na definição de papéis.   

 

 

 

Quadro 16 – Definições de papéis no PGD 

Órgãos e Unidades da DPESP 
Definição do 

papel 
Atuação 

Defensoria Pública-Geral do Estado;  

Primeira Subdefensoria Pública; 

Coordenadoria Geral de 

Administração 

Patrocinador 

Estabelecer diretrizes, articular e fornecer 

infraestrutura para que os projetos sejam executados 

e implementados. 

Comissão Central de Gestão de 

Documentos 
Gerente  

Opinar, orientar o patrocinador e acompanhar as 

ações a serem desenvolvidas pelo conjunto de 

arquivos e protocolos. Providenciar infraestrutura 

necessária para execução dos projetos. 

Divisão de Gestão Documental Facilitador 
Fornecer suporte técnico para execução e 

cumprimento das ações planejadas. 

Órgãos e Unidades de defensoria, 

compõem o conjunto de arquivos e 

protocolos setoriais, formarão as 

Comissões Setoriais de arquivos 

Agente de 

melhoria  

Diretores e Oficiais lotados nas unidades e órgãos. 

 

Executar as ações de melhorias nos procedimentos 

de produção, tramitação, arquivamento, avaliação, 

destinação e usos do documento de arquivo e 

fornecer feedback da operacionalização.  

Coordenadoria de Tecnologia de 

Informação; 

Coordenadoria de Comunicação 

Social e Assessoria de Imprensa; 

Escola DPESP; 

Controle Interno; 

Central de Informações; 

Assessoria Jurídica; 

Assessoria da Qualidade do 

Atendimento 

Colaborador 

interno  

Fornecer suporte técnico e apoiar ações e projetos 

relacionados.  

Especialista e/ou instituições 

congêneres/consultiva 

Colaborador 

externo 
Orientar sobre as estratégias a serem adotadas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Definir os papéis não era suficiente para a administração entender como seria a lógica 

de funcionamento no relacionamento desses órgãos, era necessário apresentar um esquema 
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gráfico dessa estrutura. Assim, para a participação dos órgãos e unidades em modelo 

descentralizado, definiu-se um sistema de comunicação que permitisse o acesso direto da 

CCGD à rede de protocolo e arquivos das unidades e órgãos, utilizando a estrutura hierárquica 

e posicionando os órgãos e unidades envolvidos num esquema gráfico  

 

Figura 2 – Sistema de comunicação da rede de protocolo e arquivos 

Fonte: Adaptada de Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2014c). 

 

Após o alinhamento da concepção dos atos normativos e do modelo descentralizado 

associado ao sistema de comunicação, o arquivista já estava com elementos suficientes para 

pensar em estratégias para execução do projeto, bem como produzi-lo, como apresentado a 

seguir. 

 

5.3.2.1. Elaboração do plano de ação e projeto 

O plano de ação é uma ferramenta para apoiar o planejamento de atividades, assim no 

Quadro 17, apresenta-se um modelo de formulário para organizar as ações definidas para a 

implantação do PGD, consequentemente a elaboração dos instrumentos arquivísticos. 

Utilizou-se, com base para a definição do modelo, a ferramenta de Plano de Ação 5W2H, 

composta por um tipo de questionário com sete perguntas: “What – O que deverá ser feito?; 

WHY – Por que deverá ser feito?; WHO – Quem deverá fazer?; WHEN –- Quando deverá ser 

feito?; WHERE – Onde deverá ser feito?; HOW  – Como deverá ser feito; e HOW MUCH  – 

Quanto deverá custar?” (CAMPOS, 2007, p. 147). Com base nessas perguntas, extraiu-se três 
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elementos: What – O que deverá ser feito? que corresponde ao campo Atividade, WHO – 

Quem deverá fazer? Equivale ao campo Responsável e WHEN –- Quando deverá ser feito? 

Correspondente ao campo Previsão: 

 

Quadro 17 – Modelo de plano de ação para o contexto DPESP 

 

Número da 

etapa 

 

Atividade 

 

Responsável 

 

Previsão 

 

Número 

ordinal  

Ação a ser realizada Servidor/área indicado a executar a 

atividade 

Data de início e fim/ em 

meses 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No modelo de plano, é possível sintetizar o formulário, retirando alguns campos 

apresentados individualmente na execução do projeto. Assim, na definição do plano, a 

instituição pode acrescentar ou sintetizar os campos, dependendo do objetivo de apresentar a 

atividade de forma detalhada ou resumida. 

O plano de ação tem por objetivo apresentar as atividades e as tarefas (tático e 

operacional). Segundo Chiavenato (2014), o planejamento tático trata de explicitar atividades 

para mais de uma área, é a “tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos 

concretos no nível departamental” (2004, p. 205), mostrando como fazer para alcançar o 

objetivo no prazo de um ano para atingir resultados satisfatórios; já o planejamento 

operacional tem por objetivo a definição de tarefas de curto prazo, sendo o “desdobramento 

dos planos táticos em planos operacionais” (2004, p 205) e otimizando resultados, ambos 

configurando-se no campo de atividades do plano de ação, conforme Quadro 18: 
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Quadro 18 – Plano de ação para elaboração da tabela de temporalidade da DPESP 

nº Atividade Responsável Previsão 

1 Diagnóstico e definição de alternativas   

2 Planejamento das ações Nome Dias/meses 

3 Elaboração de plano de ação e projeto Nome Dias/meses 

4 Redefinição de atribuições de área técnica Nome Dias/meses 

5 Nomear Comissão Central de Gestão de Documentos Nome Dias/meses 

6 Autuar processo de acompanhamento das atividades da 

Comissão Central de Gestão de Documentos 

Nome Dias/meses 

7 Nomear Comissões Setoriais de Arquivo Nome Dias/meses 

8 Nomear Comissão Central de Gestão de Documentos Nome Dias/meses 

9 Realizar reunião de abertura dos trabalhos com a CCGD  Nome Dias/meses 

10 Realizar Identificação Arquivística Nome Dias/meses 

11 Identificar do órgão produtor Nome Dias/meses 

12 Sistematizar as informações para definir modelo de formulário Nome Dias/meses 

13 Identificar o tipo documental Nome Dias/meses 

14 Sistematizar as informações para definir modelo de formulário Nome Dias/meses 

15 Coleta de dados Nome Dias/meses 

16 Aplicação dos formulários Nome Dias/meses 

17 Realizar análise tipológica Nome Dias/meses 

18 Realizar Classificação Documental Nome Dias/meses 

19 Analisar as atribuições para definir atividade e funções e 

competência 

Nome Dias/meses 

20 Elaborar proposta de classificação funcional Nome Dias/meses 

21 Realizar Avaliação Documental Nome Dias/meses 

22 Análise da indicação de prazo no campo Unidade Produtora Nome Dias/meses 

23 Análise da indicação de prazo sugerido no campo Unidade de 

Arquivo 

Nome Dias/meses 

24 Análise da indicação da destinação  Nome Dias/meses 

25 Análise da indicação de acesso Nome Dias/meses 

26 Elaboração de manuais para atividades de produção de 

documentos, serviços de protocolo e arquivo. 

Nome Dias/meses 
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27 Elaboração de minuta de Ato Normativo sobre os instrumentos 

arquivísticos 

Nome Dias/meses 

28 Aprovação dos instrumentos arquivístico na Administração 

Superior.  

Nome Dias/meses 

29 Aprovação dos instrumentos arquivístico na CCGD Nome Dias/meses 

30 Publicação em DOE. Nome Dias/meses 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma vez definido o Plano de ação, é necessário apresentá-lo ao gestor, para isso é 

preciso elaborar um projeto que tenha o plano de ação como um cronograma das atividades.  

O projeto caracteriza-se como “um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI, 2004, p. 5). Trata-se de uma ação com início, 

meio e fim, com prazos e custos, com a finalidade de entregar um produto exclusivo.  

Na definição diplomática de Bellotto, o projeto é um “esquema de um 

empreendimento a ser realizado, comportando: planejamento, pesquisa, preparação e 

elaboração. Pode ser arquitetônico, educacional, técnico, científico, artístico” (2008, p. 63),  

A denominação da espécie documental projeto, somada à atividade de elaborar tabela 

de temporalidade de documentos, caracteriza-se em um documento técnico categorizado 

segundo a natureza da especialidade. Além disso, do ponto de vista da forma, o “texto deve 

ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o 

problema a ser abordado, [...] bem como o(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) e a(s) 

justificativa(s). [...] a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma 

necessários à sua consecução” (ABNT, 2011, p. 5), de modo semelhante ao escopo de projeto 

de pesquisa. 

Assim, o projeto de elaboração da tabela de temporalidade é um documento técnico 

com subdivisões (título, introdução, problema, objetivo, justificativa, plano de ação, recursos 

e cronograma) que descreve e esclarece o trabalho arquivístico a ser realizado e o resultado (a 

melhoria de procedimento/instrumento) que se quer alcançar. 

O projeto contém os seguintes campos: título, introdução, problema, objetivo, 

justificativa, plano de ação, sistema de comunicação, recursos, cronograma, resultados e 

benefícios. As informações da etapa de diagnóstico e do planejamento estavam distribuídas 

nos elementos do projeto.  

Ao ser apresentado à administração, o projeto pode ser revisado, questionado, 

modificado em seus aspectos técnicos, e o arquivista deve se posicionar com propriedade para 
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minimizar qualquer dúvida que o gestor ainda tenha. Os benefícios a serem alcançados devem 

ser apresentados sobre a perspectiva das responsabilidades públicas de competência da 

instituição. O gestor opinará sobre o projeto, em especial sobre o plano de ação, validando, 

alinhando ou até sugerindo ajuste nas atividades, vendo a pertinência do custo versus prazo. 

 

5.3.2.2. Redefinição de atribuições de área técnica 

Essa tarefa foi necessária para o contexto da defensoria, tendo em vista a ausência de 

atribuição da área de arquivo para a orientação a todas as unidades. Assim, foi revisado o Ato 

que estabelece as áreas técnicas centrais de Arquivo e Protocolo para auxiliar na produção de 

um novo ato sem prejuízos das atribuições já estabelecidas.  

O ato normativo DPG 88/2014 regulamenta as atividades da Divisão de Gestão 

Documental – DGD, permitindo expandir as orientações e ações técnicas para as 

unidades/órgãos e criando a figura da Comissão Central de Gestão de Documentos e das 

Comissões Setoriais de Arquivo. 

A criação e as atribuições técnicas internas do Arquivo e Protocolo Central estavam 

asseguradas no ato normativo DPG 80/2014, e a atuação e o apoio à Comissão Central de 

Gestão de Documentos e Comissão Setorial de Arquivo estavam assegurados no ato 

normativo DPG 88/2014, que atribui à Divisão de Gestão Documental atuar como órgão 

central do sistema de arquivos da DPESP. 

 

5.3.2.3. Nomear Comissão Central de Gestão de Documentos (CCGD) 

O processo de designação da Comissão é uma tomada de decisão exclusivamente 

política. O arquivista, ao finalizar o diagnóstico da gestão de documentos, deve observar quais 

órgãos são estratégicos e que beneficiarão diretamente as atividades, além de buscar 

contemplar a diversidade na estrutura hierárquica da instituição. 

 A CCGD é composta por 11 membros representantes de unidades e órgãos da DPESP: 

 um representante da Primeira Subdefensoria Pública do Estado, que a presidirá: esse 

membro é um ator político, necessário para articular e ponderar sobre estratégias junto à 

Administração Superior. A Primeira Subdefensoria Pública Geral é o órgão de 

planejamento da defensoria e tem competência para responder, em nome do Defensor 

Público-Geral, durante seus afastamentos. Logo, trata-se de um órgão estratégico, de 

primeiro escalão na estrutura hierárquica da Administração;  

 um representante da Coordenadoria Geral de Administração: este órgão é classificado 

como auxiliar, por realizar a maior parte das atividades-meio. Trata-se do órgão que 
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produz o Planejamento Orçamentário e o Ordenador de despesas; dita o que pode ser 

custeado ou investido; 

 o responsável pelo Setor de Arquivo da Divisão de Gestão Documental: nesse setor, fica 

lotado o arquivista, membro técnico, assistente, que fornece orientação técnica e realiza 

atividades arquivísticas, além de assessorar a CCGD e a Administração Superior nos 

avanços e no desenvolvimento da política pública de gestão de documentos e acesso à 

informação; 

 o responsável pelo Setor de Protocolo da Divisão de Gestão Documental: um membro 

técnico que vai analisar os impactos dos procedimentos de gestão de documentos no 

Protocolo Central e setoriais e propor melhorias;  

 um representante da Assessoria Jurídica: membro técnico, cargo de assessoria, que 

auxiliará previamente nas análises jurídicas apontadas pela CCGD para que esteja 

alinhada à política, assegurando a tomada de decisão por parte da instituição; 

 um representante da Corregedoria Geral: membro técnico, cargo de assessoria. 

Considerando ser um órgão fiscalizador da conduta de membros e servidores nos 

procedimentos realizados, auxiliará também nos trabalhos de acompanhamento do 

cumprimento dos procedimentos de gestão de documentos; 

 um representante da Coordenadoria de Tecnologia da Informação: membro técnico, 

cargo de diretoria. A área de tecnologia da informação é fundamental para alinhar as 

estratégias de preservação e acesso a dados, informações e documentos, uma parceira 

exclusiva no processo de transição da produção de documento convencional (físico) 

para o digital. Trata-se de um membro técnico de um órgão estratégico para o 

desenvolvimento da política; 

 um representante do Serviço de Informações ao Cidadão: membro técnico, cargo de 

assistente. Trata-se de uma nova área estratégica na instituição, considerando que as 

atividades de pedidos de acesso à informação, classificação de sigilo, transparência 

ativa e passiva vinculam permanentemente a área de gestão de documentos com o SIC, 

sendo ambas protagonistas nos procedimentos internos para toda a DPESP; 

 representantes das defensorias públicas regionais da capital, da Grande São Paulo e do 

interior: membros técnicos, cargo de diretoria, representantes das unidades de 

defensoria que realizam as atividades-fim. Atuam na análise dos impactos dos 

procedimentos de gestão de documentos nas unidades. 
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A definição da composição de uma comissão pode variar conforme estrutura 

hierárquica do órgão e o arquivista deve analisar junto ao gestor quais órgãos terão uma 

atuação estratégica. Nos manuais da área, destacam-se a área jurídica em primeiro plano para 

atuar nas decisões de deveres legais, assim, validando os valores e prazos dos documentos 

produzidos e recebidos na instituição. Outra área que se destaca é a TI que, no momento em 

que as instruções transitam do convencional para o digital, são parceiras inerentes ao trabalho. 

Assim ficou estabelecida a Comissão Central de Gestão de Documentos para a DPESP.  

Após a identificação de órgãos e unidades que estariam representadas, passou-se para 

etapa de indicação da pessoa convidada. Para tanto, foram levantados os cargos de assessoria, 

diretoria e assistência técnica, sendo o enfoque para os cargos com gratificação em comissão. 

A defensoria, por ser uma instituição nova, não apresenta em seu histórico alteração 

significativa no subquadro de apoio da DPESP, o que facilita em termo de conhecimento do 

funcionamento institucional e por ser servidores protagonistas no trabalho nos respectivos 

órgãos de atuação, assim avaliado pela Administração à época. 

A denominação da Comissão carrega o termo técnico Gestão de Documentos, pois 

abrange o conjunto de procedimentos que a CCGD orientará na instituição, por meio da 

competência assegurada como um órgão consultivo e deliberativo. 

Uma vez definidos os membros, a Primeira Subdefensoria Pública-Geral submeteu 

minuta de designação dos membros da CCGD para aprovação do defensor público-geral e 

publicação em DOE. É importante destacar que o ato normativo DPG n. 88/2014 cria a figura 

do órgão com suas atribuições. A designação de quem vai atuar na Comissão Central foi 

oficializada a partir de um ato do defensor público-geral de designação, similar ao conceito de 

portaria de designação. Observar a produção normativa do órgão faz diferença no 

desenvolvimento dos trabalhos, diminuindo custos com tempo e pessoas. 

 

5.3.2.4. Autuar processo de acompanhamento das atividades da CCGD 

No registro dos trabalhos administrativos, é necessário autuar um processo da 

Comissão, para juntada dos documentos produzidos nas deliberações, de modo a assegurar o 

bom desenvolvimento dos projetos e as operações que requerem responsabilidade 

compartilhada, como no processo de destinação de documentos à eliminação.  

A Comissão deve estabelecer prazo de encerramento para o processo, considerando o 

período de gestão ou por exercício, o que evitará processos tramitados com muitos volumes.  
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5.3.2.5. Nomear comissões setoriais de arquivos 

A nomeação das comissões setoriais de arquivos foi uma ação exclusivamente 

política, com um objetivo totalmente técnico. A proposta foi levada para análise e decisão da 

2ª e a 3ª Subdefensorias Públicas-Gerais que coordenam as defensorias públicas regionais, 

logo as unidades de defensoria, e para a Primeira Subdefensoria Pública-Geral que coordena 

os núcleos especializados, respondendo pelos órgãos da DPESP. 

A Administração Superior é representada por esses três órgãos, que analisaram e 

aprovaram o envio de um ofício comum por eles assinado, solicitando, aos coordenadores 

regionais, a nomeação de Comissão Setorial de Arquivos por meio de portaria interna, em 

cada unidade de defensoria vinculada àquela regional. 

 

5.3.2.6. Realizar reunião de abertura dos trabalhos da CCGD 

A pauta da primeira reunião da Comissão, recém-nomeada, foi de apresentação dos 

membros e saudações de boas-vindas, pela Primeira Subdefensoria Pública-Geral e aprovação 

do Programa de Gestão de Documentos que incluía o projeto de elaboração da tabela de 

temporalidade de documentos. 

O momento era de acolhimento e entendimento sobre o papel da Comissão para a 

DPESP. As atribuições eram objetivas no texto, porém complexas para a execução, 

considerando-se a descentralização das unidades no estado, devendo coordenar toda a gestão 

de documentos: 

 

I - aprovar tabelas de temporalidade e planos de destinação; 

II - definir políticas de incorporação de documentos de interesse para a história da 

DPESP; 

III - apreciar projetos e outros instrumentos que lhe forem submetidos pela Divisão 

de Gestão Documental. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2014a) 

 

Além disso, a Comissão analisou o plano de ação, o Programa de Gestão de 

Documentos e o projeto de elaboração da tabela de temporalidade. Para essa aprovação, a 

CCGD foi treinada, conforme oficina de elaboração da tabela de temporalidade aplicada nos 

órgãos e unidades da DPESP. 

O PGD-DPESP foi desenvolvido com base nos princípios arquivísticos, 

administrativos e institucionais que conferem à DPESP a autonomia que está assegurada pela 

Constituição Federal, pela lei complementar federal nº 80/1994 (Lei Orgânica das Defensorias 

Públicas) e pela lei complementar estadual nº 988/2006. Assim, os atos de gestão 
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administrativa da DPESP não podem ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer 

órgãos do poder executivo, poder legislativo ou poder judiciário.  

Tendo em vista que a gestão de documentos é atividade que integra o grupo de 

atividades administrativas desempenhadas pela defensoria, suas normas e procedimentos 

devem ser aprovados pela autoridade máxima da Instituição, o defensor público-geral do 

Estado. 

 No que tange ao art. 9º da lei nº 8159/1991, entende-se que ele não restringe o 

conceito de instituição arquivística ao arquivo mantido pelo poder executivo. Tal 

entendimento é reforçado pelo art. 17º, § 2º do mesmo diploma legal, que diz que os arquivos 

estaduais são os arquivos do poder executivo, do poder legislativo e os do poder judiciário. 

 O fato de a defensoria pública não integrar o poder executivo e nenhum outro permite 

à DPESP juridicamente apresentar seus instrumentos arquivísticos para aprovação do seu 

sistema próprio de arquivo. O Arquivo Central é a instituição arquivística no âmbito da 

defensoria pública, cabendo-lhe aprovar, em conjunto com a Comissão Central de Gestão de 

Documentos, os procedimentos de eliminação de documentos. Desse modo, estamos 

atendendo plenamente a lei federal nº 8.159/1991. 



122 

 

6. INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DO PGD-DPESP: PROPOSTA 

METODOLÓGICA 

 

 

 A metodologia proposta para elaboração dos instrumentos arquivísticos de gestão de 

documentos: Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos – TTAD, Manual de 

Procedimentos de Protocolo e Arquivo – MPPA, e Manual de Produção de Atos 

Administrativos MPAA, que sustentam a implantação do PGD-DPESP prevê a realização de 

procedimentos e instrumentos de identificação, classificação e avaliação, cuja descrição e 

modelos são apresentados a seguir. 

 

6.1. Realizar identificação arquivística 

 

A metodologia de identificação pressupõe duas etapas, a identificação do contexto de 

produção e do tipo documental, etapas separadas, porém aplicadas sequencialmente. Na 

DPESP, a identificação do órgão produtor foi realizada em um único instrumento no qual foi 

associado o tipo do documento (denominação). Elementos do órgão produtor com o tipo 

documental e alguns elementos que caracterizam a produção também foram associados. O 

formulário denominado pré-tabela tinha como objetivo coletar em curto espaço de tempo 

informações necessárias e facilitar o levantamento pelo órgão produtor, de modo que os 

campos descritores fossem de fácil compreensão para o trabalho. 

 

6.1.1. Identificação do órgão produtor: estudo do elemento orgânico e do elemento 

funcional  

A metodologia de identificação prevê como primeira tarefa o estudo do elemento 

orgânico (estrutura administrativa) e do elemento funcional (competências, funções, 

atividades). O estudo do órgão produtor foi aplicado em 33 órgãos (três unidades de 

defensorias, nove núcleos especializados e 21 órgãos da administração). Assim, apresenta-se 

um levantamento com um órgão produtor a Unidade Osasco, para que possam ser observados 

os instrumentos de coleta de dados que foram aplicados, sendo um critério de amostra 

representativa para a produção do instrumento e aprovada pela CCGD. 

A primeira tarefa dentro dessa etapa foi definir descritores para comporem o 

formulário para coleta de dados do contexto de produção. Aplicando a metodologia de 
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Identificação, utilizando como fontes: organograma e legislação. O arquivista deve pensar em 

quais elementos do contexto ele vai necessitar saber para subsidiar as análises e os próximos 

estudos. Na classificação dos documentos, o arquivista precisa saber o conjunto de atividades 

que cada órgão realiza e se estas se inserem nas atividades-meio ou nas atividades-fim para a 

elaboração do plano de classificação. Os elementos que indicam nome do órgão, objetivo, ato 

que criação e as atribuições. 

A coleta de dados pode incidir também em manuais sobre a estrutura organizacional e 

tabela de unidades que compõe sistema corporativo. Quanto mais informações sobre a 

organização e o funcionamento do órgão, melhor a análise na metodologia de avaliação. 

• Estudo do elemento orgânico (estrutura administrativa): 

O organograma da Unidade Osasco é igual às demais unidades de defensoria, pois foi 

estabelecida como uma estrutura-padrão na DPESP. O documento foi localizado nos estudos 

da área de Assessoria de Qualidade, pois ele não estava disponível em website institucional. 

 

Figura 3 – Organograma Unidade de Defensoria (Osasco) 

Fonte: Defensoria Pública de São Paulo (2014). 

 

• Estudo do elemento funcional (competência funções e atividades): 

 As fontes de informações foram atos normativos, legislação e entrevistas com 

gestores. Os atos normativos que dispõem sobre a criação e as atribuições da Unidade são:  
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 Deliberação CSDP nº 21, de 22 de novembro de 2006, que cria as defensorias públicas 

regionais da capital e de sua região metropolitana.  

 Ato normativo DPG nº 81, de 20 de janeiro de 2014, que disciplina o funcionamento 

dos Centros Regionais de Administração – Cerad – da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo e dá outras providências. 

Os atos normativos foram organizados em uma pasta física e digital. 

• Sistematizar as informações para definir modelo de formulários de coleta de dados: 

 Essa etapa é de coleta e sistematização de dados sobre os elementos de contexto 

institucional e da produção documental, necessários para entender e compor o histórico 

arquivístico da instituição e para caracterizar o tipo documental produzido. Para a coleta, é 

necessário definir os modelos de formulários que serão utilizados, seja em aplicações ou em 

sistemas, para o registro dos dados. Rodrigues (2008) sugere: Índice de Órgãos Produtores; 

Repertório de Organogramas; Índice Legislativo; Quadro de Identificação de Órgão Produtor 

para o reconhecimento do contexto e para identificação dos tipos documentais; Ficha de 

Identificação da Tipologia Documental; Ficha de Normativa Legal (também chamada de 

Repertório Legislativo de Séries Documentais).  

 É importante destacar que esses são os formulários encontrados na literatura e que 

foram utilizados para sistematizar os dados dessa primeira etapa de identificação documental 

para o tratamento de arquivo. Na gestão de documentos, no contexto da DPESP, houve a 

necessidade de agregar dois ou mais formulários em um só.  

Essa adaptação de formulários foi necessária tendo em vista o contexto da DPESP: 

uma instituição jovem, criada em 2006, cuja estrutura administrativa dos órgãos com 

subórgão foi publicada em 2014, ano da implantação do Programa de Gestão de Documentos 

e da coleta de dados. A estrutura hierárquica estabelecida no ato refletia o contexto dos órgãos 

produtores em 2014. Assim, numa análise prévia, observados os atos principais: a lei 

complementar de criação da DPESP, o ato nº 1 do Conselho Superior e o ato normativo DPG 

nº 80/2014 que oficializa os subórgãos da administração seriam os principais atos normativos 

que comporiam o levantamento, e os organogramas da instituição já estavam recém-definidos 

conforme o ato para análise, sem necessidade de construir um organograma no caso de 

ausência desse documento. 

Diante do fato de ser uma instituição nova e com o conjunto de órgãos criados a partir 

de três atos, os formulários índice de órgãos produtor e ficha de identificação da tipologia 

documental foram aglutinados, a fim de coletar os dados de interesse para elaboração dos 

instrumentos que a instituição poderia oferecer no seu contexto. Assim, entendendo que os 
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formulários sugeridos por Rodrigues apresentam vários elementos que podem atender a 

instituições com maior tempo de existência, que indiquem, por exemplo, a supressão de 

órgãos, bem como auxiliem no reconhecimento de instituições novas, porém, na metodologia 

desta pesquisa, optou-se por ajustar os formulários, o que se mostrou pertinente para o 

contexto sugerido.   

 O formulário de pré-tabela de temporalidade de documentos, tem por objetivo 

apresentar os elementos do órgão produtor para orientar o reconhecimento do tipo 

documental, prazos de guarda e alguns atributos. Esse formulário será a base para a futura 

configuração tabela de temporalidade. A composição do formulário foi definida a partir do 

estudo teórico dos tipos dos formulários de coleta de dados do contexto dos órgãos produtor e 

do tipo documental na metodologia de identificação, apresentados na Seção 3, somando a 

reflexão sobre as necessidades arquivísticas da instituição, a forma da participação dos órgãos 

produtores na coleta e a sistematização das informações estratégicas permitiu a elaboração do 

Formulário de Pré-tabela de Temporalidade de Documentos apresentado no Quadro 1, com a 

seguinte composição: 

• Qual é a competência? “conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, 

fixadas pelo direito positivo” (DI PIETRO, 2011, p. 205). 

• Qual é a função? são aquelas essenciais para instituição/empresa e se referem às razões 

de sua existência, da perspectiva da sua missão e de macro objetivos administrativos 

que dão suporte a realização da missão, sendo caracterizadas por Chiavenato como 

“funções administrativas, financeira, técnica, comercial, contábil e de segurança” (2004, 

p 15); somam-se a essas as culturais, assistência à saúde, ensino e pesquisa, assistência 

jurídica, entre outras. 

• Qual é a atividade: representa a atribuição que dispõe sobre uma ação 

operacional/executora, descrita de forma objetiva no ato normativo e representativo para 

o órgão produtor quando executada na rotina. A atribuição pode ter mais de um verbo 

de ação, assim cada verbo deverá ser destacado individualmente na análise. 

• Qual é o nome do documento? é um resultado do funcionamento do órgão no 

cumprimento da sua missão materializado em um tipo documental agregado de valor, 

gênero e natureza do serviço. A denominação pode estar previamente estabelecida em 

texto normativo ou ser padronizada por meio da análise tipológica, identificando espécie 

e atividade, conforme fórmula definida por Rodrigues (2008a) para denominação do 

tipo documental. 
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• Qual suporte é produzido o documento (papel e/ou digital)?: informar se o documento 

passa por processo de reprodução digital, indicando sim ou não. 

• O documento está reproduzido em sistema? informar se o conteúdo do documento é 

inserido em algum sistema, indicar sim ou não, se sim indicar o sistema. 

• Produz via/cópias do documento? é produzida segunda ou terceira via do documento ou 

cópias? Indicar sim ou não e indicar se é via ou cópia. 

• Qual a forma do documento (composto/avulso)? informar se o documento é produzido 

de modo avulso e depois passa a ser juntado em um documento composto, indicar sim 

ou não. 

• Qual a sugestão de prazo de guarda? valor numeral em ano(s), indicado com base no 

procedimento administrativo ou em ato normativo. Trata-se do tempo que ele deve ser 

mantido no arquivo corrente da unidade produtora e no arquivo setorial nos campos a 

seguir: 

o Qual prazo de guarda na unidade produtora? unidade administrativa que produz 

documentos e mantém os arquivos correntes. Nesse campo, deverá constar a 

indicação do tempo de guarda em anos ou com a palavra “vigência”, cujo 

documento cumpre a finalidade para a qual foi produzido ou indicação específica 

como “até aprovação de contas” quando se tratar de um documento que passa pela 

atividade de pagamento; 

o Qual prazo de guarda na unidade arquivo setorial/intermediário? unidade 

administrativa encarregada por arquivamento, classificação, empréstimo, 

destinação, transferência e recolhimento de documentos. Nesse campo, deverá 

constar o tempo de guarda, em anos, que o documento deve ainda permanecer 

arquivado para eventuais consultas ou cumprimento de prazo legal ou 

prescricional. Trata-se do arquivo setorial da unidade/órgão.  

• O documento é sigiloso? Esse campo se refere à indicação de restrição de acesso por 

grau de sigilo ou informações pessoais, informar sim ou não. 

• Qual a sugestão de destinação? Esse campo contém dois subcampos que orientarão se, 

após os prazos de arquivamento, o documento poderá ser destinado à eliminação ou 

recolhido para a guarda permanente: 

o Eliminação: indicar sim para os documentos que podem ser eliminados após o 

cumprimento do prazo de guarda, caso contrário deixar o campo em branco. 
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o Guarda permanente: indicar sim para os tipos que forem considerados de valor 

permanente, para recolhimento ao arquivo central, após cumprimento do prazo 

de guarda. 

• Observação: utilizar esse campo para completar com as seguintes informações: 

legislação, ato normativo, deliberação que fundamenta o prazo de guarda e/ou 

destinação; informação sobre quando se encerra a vigência; indicação de documento 

composto (processo/expediente) no qual foi juntado o documento indicado na pré-

tabela; indicação da existência de documento ou parte do conteúdo reproduzido; 

indicação de qual ato ou lei classifica o documento com sigilo. 

Antes do treinamento e envio do formulário para os órgãos produtores que participariam 

da coleta, foram incluídas as atribuições dispostas em ato normativo de criação dos órgãos, 

ajustando o texto iniciado pelo verbo da ação que indica a atividade a ser realizada, conforme 

Quadro 19: 
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Quadro 19 – Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos com as Atribuições do Órgão Produtor 

REGIONAL: OSASCO     

UNIDADE: OSASCO     

Qual é a competência? Qual é a função? Qual a atividade? Qual é o documento? 

Lei Complementar nº 988/2006    
Ato que regulamenta a 

competência  
 atribuições  

Indicar espécie + 

atividade (verbo de ação)
9
  

  
 Lei Complementar nº 988/2006 
Artigo 5º - São atribuições 

institucionais da Defensoria Pública 

do Estado, dentre outras: I - prestar 

aos necessitados orientação 

permanente sobre seus direitos e 

garantias; II - informar, 

conscientizar e motivar a população 

carente, inclusive por intermédio dos 

diferentes meios de comunicação, a 

respeito de seus direitos e garantias 

fundamentais; 

ATO NORMATIVO 

81/2014 Art. 2º. Os Centros 

Regionais de Administração 

compõem as Defensorias 

Públicas Regionais, [...], 

competindo-lhes a prática 

de atos de gestão relativos à 

administração e às 

atividades de atendimento. 

estabelecer diretrizes para a elaboração das escalas de atendimento que 

poderão contar com o auxílio de servidores e estagiários, nos termos de 

regramento específico;  

 instaurar e instruir os procedimentos de fiscalização para apurar 

irregularidades na atuação de advogados credenciados ao convênio entre 

Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil;  

  

 fiscalizar e dar suporte à utilização da verba de adiantamento, de acordo 

com as orientações do Coordenador Regional, e checar a regularidade 

dos respectivos autos de prestação de contas; 

  

 fiscalizar a correta utilização dos sistemas de nomeação de peritos e 

advogados pelos servidores das unidades; 
  

 indicar de advogados e peritos.   

 controle e elaboração de relatórios e ofícios atinentes à atividade-fim;    

controle e elaboração de relatórios e ofícios atinentes à atividade-fim;    

assegurar aos necessitados, em processo judicial ou administrativo, o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
  

 elaborar relatórios estatísticos, quantitativos e qualitativos das atividades 

mensalmente desenvolvidas, de acordo com modelo a ser definido pela 

Assessoria Técnica Psicossocial, encaminhando-os a tal órgão. 

  

 autuação de procedimentos administrativos (PAs) ou colheita de 

declarações iniciais, conforme regramento específico;  
  

 receber e autuar os recursos administrativos ligados à denegação de 

assistência jurídica; 
  

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                 
9
 Fórmula (espécie + atividade) definida por Rodrigues (2008a). 
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6.1.2. Identificação do tipo documental 

 

A segunda etapa da metodologia prevê a identificação do tipo documental. Na DPESP 

foi realizada a identificação de um único tipo, uma amostra, com o critério de ser o 

documento mais volumoso em produção e acumulação na atividade-fim. Trata-se do 

expediente de acompanhamento de atendimento, registrado na ficha de identificação de tipo 

documental. A ficha não foi aplicada a todos os documentos da DPESP, uma vez que, no 

formulário de pré-tabela consta o campo documentos, que representa o tipo documental, 

apenas em sua denominação, já, na ficha de identificação do tipo documental, tem-se um 

conjunto de elementos para reconhecimento detalhado do tipo, que devido ao pouco tempo 

previsto no projeto, indicava ser uma estratégia metodológica inviável. 

Observa-se, no campo documento do formulário pré-tabela, a proposta de indicação da 

denominação do tipo documental, o que, é possível dizer, ser o nível inicial para um estudo 

mais detalhado com base na ficha. Essa escolha de se chegar apenas na denominação sem 

aprofundamento do estudo do tipo teve por base o processo descentralizado que foi 

desenvolvida a tabela, envolvendo órgãos na capital, região metropolitana, interior e litoral. 

Além disso, a quantidade de órgãos na amostragem e o tempo de gestão de dois anos da 

DPESP para realizar o projeto. Assim, os prazos ditavam a execução com previsão de um ano 

para treinamentos, formação de comissões, coleta de dados, análise, revisão final, elaboração 

do modelo de manual, oficialização e publicação em DOE. No ano seguinte o foco estaria nas 

atividades de aplicação da tabela e destinação de documentos para começar a apresentar 

resultados para a gestão.   

Dessa forma a ficha de identificação foi utilizada pontualmente na fase de 

identificação do tipo documental. 

 

• Sistematizar as informações para definir modelo de formulários de coleta de dados – 

tipo documental: 

Para sistematizar as informações, aplicou-se o modelo exposto no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Ficha de identificação do tipo documental 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DOCUMENTAL 

Instituição: Órgão produtor 

Área produtoras: indicar a unidade/órgão Função: administrativa, financeira, técnica, 

comercial, contábil, assistência jurídica, 

cultural, assistência à saúde 

Espécie: a forma do documento que corresponde à disposição das informações no documento 

Atividade: ação pela qual o documento foi criado (buscar o verbo que designa a ação) 

Tipo documental: denominação da espécie mais a atividade 

Equivalência: denominação do documento previamente estabelecida na cultura do órgão 

Objetivo da produção:  objetivo final para qual o documento foi criado 

Documentos anexos: demais documentos incorporados ao tipo documental 

Fundamento legal: trecho da legislação com a referência, esta que regulamenta a produção do documento, o 

prazo de vigência e de prescrição 

Tramitação: etapas de movimentação do documento no órgão ou entre órgãos distintos, para dar 

conhecimento, acolher manifestações, instruções e informações necessárias à tomada de decisão 

Prazo de arquivamento: prazo de guarda, em que 

documento deverá ser mantido na unidade produtora e na 

unidade com atribuições de arquivo 

Classificação: indicar algum tipo de código ou 

classificação que o documento apresente 

Destinação: nesse campo será indicado, conforme normativas ou contexto do órgão, se o documento deve ser 

eliminado ou encaminhado para guarda permanente 

Data-limite: ano inicial e final da produção 

Notação: registrar a numeração ou marcações no documento referente à ordenação 

Informações complementares:  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A escolha de aplicar a ficha para toda a produção documental é indicada quando a 

ficha está automatizada em sistema informatizado, além de o prazo do projeto contemplar o 

tempo de toda a coleta e análise. 

No caso da DPESP, era apenas um arquivista para todas as etapas, sem sistema com as 

informações automatizadas. 
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Após definir o formulário para a coleta de dados, iniciou-se a produção do material de 

apoio para treinamento das comissões setoriais de arquivos, para realizar a coleta de dados, 

momento da participação dos órgãos produtores na identificação. Dessa forma, inseriu-se uma 

tarefa na etapa de identificação do contexto de produção e do tipo documental. 

 Coleta de dados: para a coleta de dados, conforme os números de unidades e órgãos 

levantados no contexto de produção. Foram definidas as estratégias em uma ação 

descentralizada, da qual órgãos e unidades participaram.  

 Aplicação dos formulários: para a aplicação dos formulários de contexto de produção e 

do tipo documental, foi necessário realizar oficina de como elaborar tabela de 

temporalidade de documentos para treinar as comissões setoriais de arquivos.  

A primeira parte da oficina apresentou o que era o programa de gestão de documentos, 

conceitos e princípios arquivísticos, objetivos, legislação, definição da CCGD e da Comissão 

Setorial de Arquivos na qual atuariam in loco nos órgãos e unidades. A finalidade era situar as 

unidades e os órgãos nos objetivos estratégicos que a administração definiu para a DPESP e 

como seriam a colaboração e as futuras ações na gestão de documentos. 

Na segunda parte, explicitou-se a metodologia de análise tipológica para identificação 

do tipo documental e os demais campos para o preenchimento correto.  

Foi definido um cronograma de seis oficinas, com tempo de 1h15min no máximo, 

para não prejudicar as atividades ordinárias. 

As comissões setoriais de arquivos tiveram prazo definido para entrega das pré-tabelas 

com memorando de envio assinado pelo coordenador. Foi solicitada uma via impressa e 

assinada para ser anexada ao processo da comissão e uma segunda via digital em formato do 

aplicativo Excel para proceder às análises na metodologia de avaliação. O formulário ficou 

preenchido conforme Quadro 21. 
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Quadro 21 – Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos preenchida pelo Órgão Produtor 

REGIONAL: OSASCO 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

UNIDADE: OSASCO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Qual a 

competência? 

Qual a 

função? 
Qual atividade? 

 Qual o nome do 

documento? 

Qual suporte é 

produzido o 

documento? 

O documento está 

reproduzido em 

sistema? 

Produz via/cópias 

do documento? 

 Qual a forma do 

documento? 

Qual a sugestão de prazo de 

guarda? 

O documento é 

sigilo?  

Qual a sugestão de 

destinação? 

Observação 

Papel Digital 
Sim, 

qual? 
Não 

Sim, 

quantas? 
Não Composto Avulso 

Qual o prazo 

de guarda na 

unidade 

produtora? 

Qual o prazo de 

guarda na 

unidade de 

arquivo 

setorial/intermedi

ário? 

Sim, 

quanto 

tempo? 

Não Eliminação  Permanente 

 Lei 

Complementar 

nº 988/2006  

Ato 

Normati- 

vo DPG 

81/2014  

estabelecer 

diretrizes para 

a elaboração 

das escalas de 

atendimento 

que poderão 

contar com o 

auxílio de 

servidores e 

estagiários, 

nos termos de 

regramento 

específico  

Controle Geral 

Escalas dos 

Defensores 

(triagem, 

atendimento de 

banca, 

substituições) 

  D   Não   Não   
Avulso. 

Não 

integra 
2 anos     Não   X 

  
 instaurar e 

instruir os 

procedimentos 

de fiscalização 

para apurar 

irregularidades 

na atuação de 

advogados 

credenciados 

ao convênio 

entre 

Defensoria 

Pública e 

Ordem dos 

Advogados do 

Brasil  

Procedimento 

Comista de 

apuração de 

advogado 

conveniado 

P   

Sim, 

planilha 

de 

control

e 

    Não Processo   1 mês 2 anos   Não X     

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Realizar análise de tipologia documental: o objetivo nessa tarefa é padronizar a 

denominação do tipo documental com base na análise tipológica, verificando a espécie e 

a atividade. É importante destacar que as Comissões Setoriais de Arquivos receberam 

treinamento para identificar o tipo documental, mas foi necessário entrar em contato 

para esclarecer dúvidas durante a revisão geral é necessária.  

 

Quadro 22 – Documentos denominados na análise tipológica  

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Denominação sugerida pelo Órgão 

Produtor 
Analise tipológica Termos para índice 

Controle Geral Escalas dos Defensores Escalas de plantão 
Triagem, atendimento de 

banca, substituições 

Procedimento Comista de apuração de 

advogado conveniado 

Processo de apuração de atuação de 

advogado conveniado OAB 
Comista 

Processo de Prestação de contas Processo de prestação de contas   

Tabela de controle de indicações 

(mensal) 
Tabela de controle de indicações    

Ofício de Indicação de advogados 

dativos 
Ofício de indicação de advogado Dativo 

Ofício de esclarecimento para imobiliária 
Ofício solicitando informações e 

documentos 

Esclarecimento para 

imobiliária 

Ofício de pedido de vaga em creche 
Ofício solicitando providências em 

serviços 
Vaga em creche 

Pasta de Atendimento de Ação de 

Reintegração de Posse 

Expediente de acompanhamento de 

atendimento coletivo – habitação 

Habitação; Ação de 

Reintegração de Posse 

Relatórios bimestrais à ATP 
Relatórios técnicos de intervenção de 

serviço social/psicologia 
  

PA de Declarações Inicial (DI) 
Expediente de acompanhamento de 

atendimento 
Declaração inicial 

Procedimento de Denegação de 

Atendimento 
Termo de denegação de atendimento   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Tendo por base os estudos de tipologia documental, os tipos de documento foram 

definidos, apresentando-se a composição de sua espécie e a atividade na denominação. Assim 

para associar a atividade à espécie foram destacados os verbos de ação que compunham a 

sugestão para definir a atividade da espécie. Em alguns casos, foi necessário consultar o órgão 

produtor, para juntos refletir sobre a atribuição, procedimento para se chegar, de fato, na 

atividade e denominação, bem como solicitar uma cópia do documento para analisar os 

elementos diplomáticos do tipo. 
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6.2. Realizar classificação documental  

 

6.2.1. Analisar as atribuições para definir atividades e funções 

Primeiramente, foi feita uma ordenação crescente das atribuições, para agrupar por 

verbo de ação igual, o que auxiliou a verificação das atribuições repetidas e com mesmo 

documento. Na sequência, deu-se início às análises. 

Considerando o método de classificação funcional, a análise interpretativa teve por 

base o estudo de equivalência das atribuições com atividades pré-definidas em fluxogramas e 

regras específicas, coletadas na etapa de identificação para se chegar à estrutura lógica 

funcional de função, subdivisão da função, atividade, com base no entendimento de que: 

 Função: são aquelas essenciais para instituição/empresa e se referem às razões de sua 

existência, da perspectiva da sua missão e de macro objetivos administrativos que dão 

suporte a realização da missão, sendo caracterizadas por Chiavenato como “funções 

administrativas, financeira, técnica, comercial, contábil e de segurança” (2004, p. 15); 

somam-se a essas as culturais, assistência à saúde, ensino e pesquisa, assistência 

jurídica, entre outras; 

 Divisão da função: “Dentro de cada plano de classificação, os temas maiores são 

organizados em ordem alfabética e subdivididos, quando aplicável” (PUBLIC 

ARCHIVES CANADA, 1986, p. 9, tradução nossa).   

 Atividade: “(...) a soma de ações, de atribuições, de encargos ou serviços 

desempenhados pela pessoa (...)” (SILVA, 1987, p. 102).  

Com base nos conceitos acima e aplicando ao contexto da DPESP, ficou definido o 

uso dos seguintes termos com os entendimentos que: 

 Função: macro objetivos administrativos que dão suporte à realização da missão da 

instituição;  

 Subfunção: um ou mais procedimentos que compõem uma função básica/essencial; 

 Atividade: representação de uma ação gerencial/executora conforme disposto em atos 

normativos ou procedimentos para da rotina de um órgão no cumprimento da sua 

função. No processo de análise da classificação, será destacado cada verbo de ação 

individualmente.  

A denominação foi estabelecida com base em uma linguagem administrativa de 

conhecimento comum, com o objetivo de abranger o público usuário do instrumento, cuja 

maioria era de oficiais administrativos e teriam que aplicar a tabela de forma manual no 
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registro dos sistemas, considerando as limitações do sistema de gestão de documentos atual, 

que está em avaliação para substituição por sistema eletrônico de gestão de documentos 

digitais.  Se fosse escolhida a linguagem jurídica ou técnica, o manual não estaria direcionado 

para aqueles que, de fato, executariam a atividade de aplicar tabela de temporalidade, 

correndo o risco de não ter aderência na instituição. Assim, essa escolha foi no sentido de 

tornar a leitura do instrumento mais próxima da realidade do usuário, permitindo que ele 

reconhecesse e associasse as atividades descritas ao contexto de trabalho e para a produção de 

documentos. 

Ao optar pelo método de classificação funcional, era necessário vincular as atribuições 

a atividades e procedimentos preestabelecidos e realizados na instituição. Assim, foi 

elaborada uma análise da função (Quadro 23) e análise das atividades (Quadro 24). 
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Quadro 23 – Análise para definição da Função 

COMPETÊNCIA MISSÃO ANÁLISE 

Artigo 2º - A Defensoria Pública do Estado é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, e tem por finalidade a tutela jurídica integral 

e gratuita, individual e coletiva, judicial e extrajudicial, dos necessitados, 

assim considerados na forma da lei.   Artigo 3º - A Defensoria Pública do 

Estado, no desempenho de suas funções, terá como fundamentos de atuação a 

prevenção dos conflitos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

a erradicação da pobreza e da marginalidade e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instituição 

permanente cuja função, como expressão e instrumento do regime 

democrático, é oferecer, de forma integral e gratuita, aos cidadãos 

necessitados a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 

e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos. 

 

1ª 

Tutelar: atuação jurídica integral e atuação a prevenção dos conflitos. 
 Oferecer: integral e gratuita a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa. 

FUNÇÃO: Gestão da Assistência Jurídica  

2ª 
Essa função é realizada para:                                                                                                                                                                                                                   

orientação jurídica; 

promoção dos direitos humanos; 

defesa integral e gratuita, individual, coletiva, judicial e extrajudicial. 

Definição da função: A Gestão da Assistência Jurídica compreende os procedimentos e ações realizadas na prestação de assistência jurídica, judicial e 

extrajudicial, individual ou coletiva. Compõem essa função as ações de atendimento inicial, indicação de advogados e peritos, fiscalização de presídios, 

atendimento multidisciplinar e atendimento jurídico, sendo este no âmbito de atuação em soluções extrajudiciais para resolução de conflitos por meio de 

mediação e conciliação, judicial na tutela de direitos, preventiva no que se refere a orientação e representação aos sistemas internacionais de direitos 

humanos. 

3ª 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 24 – Análise para definição de atividades-fim 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Descrição das atribuições  

Equivalência das 

atribuições às etapas do 

fluxo de atendimento  

Justificativa para a equivalência definida na 

coluna 02 (Informações coletada em observação 

direta) 

Proposta de denominação de atividades 

  Cadastro Realizado no atendimento inicial Realizar atendimento inicial 

  Atendimento inicial Realizado no atendimento inicial Realizar atendimento inicial 

 Receber e autuar os recursos administrativos ligados 

à denegação de assistência jurídica; 
Denegação 

Realizado no atendimento inicial 
Realizar atendimento inicial 

 Indicar advogados e peritos. 

Encaminhamento DPESP 

OAB 

Realizado na nomeação de advogado 
Realizar indicação de advogado, perito e 

processar certidões de honorários 

 Fiscalizar a correta utilização dos sistemas de 

nomeação de peritos e advogados pelos servidores 

das unidades; 

Realizado na nomeação de advogado 
Realizar indicação de advogado, perito e 

processar certidões de honorários 

  

Recusa ou renúncia de 

atendimento 

O advogado após ser indicado pode recusar ou 

renunciar se afastando do atendimento 

Realizar indicação de advogado, perito e 

processar certidões de honorários 

 Autuação de procedimentos administrativos (PAs) 

ou colheita de declarações iniciais, conforme 

regramento específico;  

Atendimento inicial 

continuado  

Ocorre quando a unidade de defensoria vai 

prosseguir com atendimento jurídico 
Realizar atendimento jurídico 

  
Conciliação 

Atividade extrajudicial e judicial ocorre no 

atendimento jurídico Realizar atendimento jurídico 

 Elaborar relatórios estatísticos, quantitativos e 

qualitativos, das atividades mensalmente 

desenvolvidas, de acordo com modelo a ser definido 

pela Assessoria Técnica Psicossocial, 

encaminhando-os a tal órgão. 

Atuação CAM 

O Centro de atendimento Multidisciplinar realiza 

atendimento em serviço social e psicologia na 

atividade extrajudicial e judicial, no atendimento 

jurídico e em demandas externas quando provocado.  

Realizar atendimento multidisciplinar  

 Controle e elaboração de relatórios e ofícios 

atinentes à atividade-fim;  
Demandas Extrajudiciais 

Realizado no atendimento jurídico extrajudicial 

Realizar atendimento jurídico 

Controle e elaboração de relatórios e ofícios 

atinentes à atividade-fim;  
Realizado no atendimento jurídico extrajudicial 

Assegurar aos necessitados, em processo judicial ou 

administrativo, o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes; 

Acompanhamento de 

Processo Judicial  
Realizado no atendimento jurídico judicial 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 25 – Proposta de Classificação Funcional  

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Qual é a função? 
Necessita dividir a 

Função? 
Qual é a Atividade? Qual é o nome Documento?

10
 

Gestão da 

Assistência Jurídica 

Prestar Assistência 

Jurídica 

Realizar atendimento inicial Termo de denegação de atendimento 

Realizar indicação de advogado, 

perito e processar certidões de 

honorários 

Tabela de controle de indicações  

Ofício de indicação de advogado 

Realizar atendimento 

multidisciplinar  

Relatórios técnicos de intervenção de serviço 

social/psicologia 

Realizar atendimento jurídico 

Ofício solicitando informações e documentos 

Ofício solicitando providências em serviços 

Expediente de acompanhamento de atendimento 

Expediente de acompanhamento de atendimento 

coletivo - habitação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

                                                 
10

 Aplicação da fórmula (espécie + atividade) destacando o verbo de ação, conforme Rodrigues (2008a). 
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O campo competência foi excluído, porque se observou que a mesma competência 

estava em todos os órgãos de atividade de atendimento, atividade-fim. A competência foi 

analisada junto à missão da instituição para definir a função da atividade-fim com base em seu 

conceito administrativo. 

Destaca-se, na análise da função e das atividades, o reconhecimento do verso de ação, 

como o passo inicial para deduzir, de informações no nível macro para a definição da função e 

no sentido inverso das para as atividades e subfunção indo ao encontro da função. 

A estrutura lógica foi apresentada para a comissão setorial para verificar se o conjunto 

de atividades definidas representava as atividades e o documento que correspondia à sua 

rotina.  

 

6.3. Realizar avaliação documental 

 

Neste estudo, foi necessário consultar a relação dos atos normativos dos órgãos 

produtores previamente identificados. Quando observado um novo ato ou norma citada pelos 

órgãos produtores no formulário pré-tabela, também era feito o levantamento para compor 

esse conjunto de normativas para ser consultado com o membro da comissão representante da 

assessoria jurídica. 

Foi feita a leitura da denominação do tipo documental, seguido do prazo, sobre a ótica 

do procedimento estabelecido em ato, lei, norma interna. A assessoria jurídica analisava o 

encerramento da vigência e as prescrições. Quando o tipo estava sendo produzido em 

procedimento interno, solicitava-se mais informações para o órgão para definir o término da 

vigência. 

A análise técnica do prazo de guarda foi realizada com representante da assessoria 

jurídica; a dedicação na análise foi de 55h, prazo acordado junto à administração superior para 

a realização completa de todos os documentos na tabela análise de indicação de restrição de 

acesso. 

Os órgãos produtores sugeriram os prazos e a indicação de restrição de acesso, 

conforme a rotina analisada, com a finalidade de ter um reconhecimento geral quantitativo 

dos documentos com restrição de acesso para aplicação dos procedimentos de classificação de 

sigilo que dispõe a LAI.  

A avaliação foi realizada, item por item, e seguiu roteiro de questionamento para a 

análise de valores, explicitado abaixo:  
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6.3.1. Análise da indicação de prazo no campo unidade produtora 

A unidade produtora é a área de trabalho/escritório onde são mantidos os arquivos 

correntes ou documentos vigentes, cujos documentos ainda estão sendo juntados ou está 

aguardando uma decisão para a conclusão do objetivo pelo qual foi produzido. Dessa forma, a 

análise tinha por base a definição de um critério: à finalização da vigência do documento, 

verificar se, de fato, o prazo sugerido pelo órgão produtor era pertinente ou não. Trata-se da 

análise do valor primário para definição do prazo de guarda que recai sobre a legislação que 

regula a produção dos documentos para definir ou apresentar a vigência. 

Qual a conclusão da vigência do documento? Os técnicos definem a finalização da 

vigência com base no entendimento de que o prazo sugerido pelo órgão produtor está na 

primeira fase de arquivamento. Logo este deverá ser observado sob o tempo de duração da 

vigência, elemento-chave que irá delimitar o tempo. Essa análise se inicia com o estudo do 

procedimento definido em atribuições nos textos normativos, legislação, somando-se os usos 

da rotina aplicados ao documento. Para aqueles procedimentos que não estavam especificados 

em alguma norma, as ações rotineiras de uso permitiram refletir e definir uma vigência. Esse 

campo Unidade Produtora indica documentos que podem ser tramitados e que têm alta 

frequência em consulta; pode ser preenchido com o prazo em anos ou com a indicação da 

palavra “vigência”, que seria manter no arquivo corrente até a finalização da vigência, e 

indicar no campo observação quando se esgota a vigência para que o produtor saiba o evento 

que vai permitir transferir o documento da unidade de produtora para a unidade de arquivo. 

 

6.3.2. Análise da indicação de prazo sugerido no campo unidade de arquivo 

Na unidade de arquivo entendido como arquivo setorial ou intermediário, os 

documentos estão cumprindo prazo prescricional e precaucional para serem posteriormente 

destinados à eliminação ou guarda permanente com uma baixa frequência de consulta. O 

arquivo setorial/ intermediário é encarregado de: classificação de documento (considerando 

que o legado nesse arquivo passaria a ser classificado, após a publicação da tabela), 

arquivamento, consulta, reativação, transferência e recolhimento de documentos. 

 O prazo indicado nesse campo representaria a soma do tempo para se cumprir um 

prazo prescrional e precaucional. Assim, eram feitos os questionamentos abaixo para conduzir 

a reflexão da indicação do prazo. 

A atividade/ação no qual o documento é produzido tem prazo prescricional em 

dispositivo legal? O prazo prescricional definido pelo Direito é quesito obrigatório em 

composição de prazo de guarda, quando previsto em ato normativo, vedada qualquer sugestão 
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de prazos reduzidos pelos órgãos produtor, pois implica a defesa com respaldo legal sobre a 

atividade executada na instituição, portanto, trata-se de um valor numérico inerente à 

composição do prazo de guarda. Assim a prescrição deverá ser aplicada como se apresenta em 

ato normativo. 

Os usos do documento (consulta interna e pedido de acesso à informação) apresentam 

indicadores que orientem uma necessidade de manter, por mais tempo, esses documentos? O 

prazo precaucional permitirá garantir uma guarda maior para aqueles documentos que 

supostamente podem ser requisitados, mesmo cumprindo sua vigência e sua prescrição. Outra 

finalizada foi o contexto geral da instituição, no momento de implantação de um programa de 

gestão de documentos, no qual a instituição realizaria seu primeiro procedimento de 

eliminação de documentos, o que traria um respaldo e acompanhamento com mais tempo para 

o primeiro ano de eliminação. 

 

6.3.3. Análise da indicação da destinação 

 Estabelecidos os prazos referentes ao valor primário que atende a informações 

administrativas, legais e de consulta, o documento deve ser analisado sobre o aspecto do valor 

secundário, o qual referencia atributos históricos, sobre a memória institucional e de interesse 

público no documento. Trata-se do resultado final da avaliação documental que recebeu 

critérios para orientar a análise, que considerou os atributos histórico-informacional: 

 sobre o desenvolvimento da política institucional: processo eleitoral, ajustes, 

jurisprudências, compromissos oficiais, controle externo, educação em direitos e 

participação social; 

 sobre a organização da instituição: atos normativos, controle interno e da qualidade, 

registros de imagem e som, eventos, estudos e registros sobre recursos humanos, 

patrimônio de bens permanentes e imobiliário, planejamento orçamentário; 

 sobre a assistência jurídica oferecida: registro do usuário; atuação na defesa de direitos 

de usuários.   

 

6.3.4. Análise da indicação de acesso 

 Objetiva-se verificar as informações solicitadas para confrontar com a análise dos 

atributos históricos-informacionais, como mais um elemento que auxiliará na análise do valor 

secundário. 
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 Ao indicar o documento de guarda permanente, os demais serão considerados 

destituídos de valor secundário, permanecendo até o cumprimento dos prazos de valor 

primário (vigência, prescricional e precaucional). 

 Para essa análise, reuniram-se os membros da CCGD da Corregedoria-Geral, do 

serviço de informação, da assessoria jurídica e a arquivista, realizando a leitura dos 

documentos com indicação e analisando a legislação, com base nos seguintes critérios:  

 observância de informações e documentos com sigilo legal; 

 informação pessoal; 

 observância aos conceitos da LAI. 

Na ocasião, o grupo avaliou que, no conceito da LAI, não havia documentos sigilosos 

e sim com restrição de acesso por informações pessoais. No entanto, ainda era necessário o 

estudo conjunto com o órgão produtor do documento e seu conteúdo para verificar com 

propriedade se há restrição de acesso. 

O processo de análise demonstrou que, dos 5.504 itens coletados somando os 

formulários de pré-tabela de temporalidade de documentos, os órgãos produtores indicaram 

como sigilosos 739 itens. Após aplicada a análise da tipologia documental, classificação e 

avaliação, chegou-se ao número de 517 tipos de documentos, atividade-meio e fim, com dois 

eventos com indicação de sigilo legal, 63 tipos com informação pessoal e zero tipos 

classificados no conceito da LAI.  

Nota-se que o sigilo ainda na concepção dos órgãos produtor é tratado em seu conceito 

geral. As informações pessoais exigem procedimentos e instruções específicas da instituição 

para seu tratamento e usos, bem como os procedimentos de classificação/reclassificação e 

desclassificação de sigilo, na busca de um entendimento fiel dos conceitos da LAI pela 

própria instituição. 

Observou-se também que o campo denominado com a indicação de sigilo no 

formulário de pré-tabela de temporalidade permitiu o reconhecimento de um cenário 

preocupante, que deverá aprofundar tais estudos com objetivo de estabelecer entendimento 

comum dos conceitos da LAI em toda a instituição, para aplicação de tratamento para a 

classificação e tratamentos técnicos necessários. Fortalecimento das áreas de tratamento de 

informação como áreas estratégicas. 

A inclusão do elemento “acesso” na Tabela de Temporalidade de Documentos e 

Acesso da DPESP foi inspirada no modelo dos instrumentos do Programa de Gestão de 

Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ), publicado no decreto nº 

43.992 (2012), que aprova o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de 
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Temporalidade das Atividades-Meio do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a qual 

apresenta o campo “classificação de sigilo”, no qual são indicados os tipos de restrição de 

acesso, na busca por representar um instrumento de transparência ativa, com sua divulgação 

em portal da transparência. 

Na DPESP foi analisado o uso do termo Acesso para denominar um campo na sua 

tabela, com base no  

 

Art. 3
o
 Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (Lei n. 12.572, 

2011, grifo nosso) 

 

Considerando que o acesso passa a ser a regra e o sigilo a exceção no contexto da LAI, 

a leitura desse campo se apresenta da seguinte forma: ACESSO: sem nenhuma informação 

significaria documentos de acesso público; quando indicado alguma restrição, após a 

classificação do sigilo nos termos da LAI, este poderia ser contemplado com os dados 

“informação pessoal/reservado/secreto/ultrassecreto”.  

Entende-se que a inclusão do campo ACESSO, no instrumento arquivístico, torna-se 

um elemento de garantia do princípio da transparência ativa, na medida em que evidencia no 

tipo documental a sua restrição de acesso, coerente com o prazo de guarda atribuído para sua 

destinação final: eliminação ou preservação. Tal opção orientou a definição da denominação 

da tabela de temporalidade, sob uma nova leitura associada também aos preceitos da LAI. Na 

DPESP foi discutido e aprovado sua denominação como Tabela de Temporalidade e Acesso 

aos Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

 A avaliação documental e o estudo da indicação de acesso conforme definição da LAI 

realizados em todos os tipos de documentos, desencadearão no processo de salvaguarda dos 

atos administrativos constitutivos e extintos de direitos na defesa do usuário, do acesso à 

informação, pois permitirá analisar os critérios da LAI, e ao contraditório. Na continuidade do 

atendimento jurídico, resguardando as informações indispensáveis ao processo decisório e na 

preservação da memória institucional nas informações de valor histórico-informacional sobre 

a assistência jurídica oferecida. 
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Assim, concluída a aplicação da metodologia, a TTAD-DPESP apresenta os seguintes 

campos, após as colunas que refletem a classificação funcional: acesso, prazo de guarda e de 

destinação (transferência, recolhimento e eliminação) e observação, para a indicação da 

legislação referente ao documento. O instrumento tem por finalidade a organização e 

gerenciamento com controle e padronização dos documentos e destinação na DPESP, 

conforme proposta final no Quadro 26: 
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Quadro 26 – Proposta Final de Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos – TTAD 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Tabela de Temporalidade e Acesso aos documentos – TTAD
11

 tem as seguintes 

funções nas atividades-meio na DPESP:  

01. Organização Administrativa. 

02. Comunicação Institucional.  

03. Gestão de Recursos Humanos. 

04. Gestão de Bens Materiais e Patrimoniais. 

05. Gestão Orçamentárias e Financeira. 

06. Gestão de Documentos, Informações e Acesso. 

07. Gestão de Tecnologia da Informação. 

08;09 e 10: Funções em aberto caso tenha criação de novas atividades-meio na DPESP. 

Apresenta as seguintes Funções nas atividades-fim:  

11. Promover Políticas Públicas em Educação de Direitos e Mecanismos de   

Participação Social. 

   12. Gestão da Assistência Jurídica. 

A Tabela completa apresenta: 9 funções, 32 subfunções, 91 atividades com 528 

documentos.  

A metodologia de identificação permitiu ao final da análise do Formulário de Pré-

Tabela de Temporalidade de Documentos, definir os instrumentos arquivístico de gestão de 

documentos Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos, que dispõe de plano de 

classificação, índice e prazos e destinos definidos em um único instrumento. A análise 

comparativa e descritiva sobre a aplicabilidade da metodologia de identificação com o 

encadeamento sequencial da aplicação das funções arquivísticas de classificar e avaliar 

documentos, compondo o conjunto de funções arquivísticas básicas direcionou a elaboração 

de instrumento arquivístico essencial ao processo de implantação do PGD –DPESP. 

 

6.4. Elaboração de manuais para atividades de produção de documentos e serviços de 

protocolo e arquivo 

 

Paralelamente ao projeto de elaboração da tabela de temporalidade de documentos 

foram realizados mais dois projetos, um para elaboração de procedimentos de protocolo e 

arquivo e o outro para produção de atos administrativos.  

O Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo - MPPA
12

 apresenta 22 

instruções que tratam dos serviços inerentes à rotina dos protocolos e arquivos setoriais e 

                                                 
11

 Publicado em Ato Normativo DPG nº 112/2016 ver  (DPESP, 2016). 
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central, acompanhadas de fluxograma de cada procedimento e um glossário com definições de 

conceitos dos termos técnicos. O instrumento detalha os procedimentos que orientam a 

atuação dos protocolos e arquivos no âmbito da gestão dos documentos e acesso à 

informação, para manutenção e melhorias da rotina desses serviços, prestadas pelas áreas 

administrativas das unidades e órgãos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No 

Quadro 27, constam as etapas de elaboração do Manual. 

 

Quadro 27 – Etapas de elaboração do Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo 

Nº ETAPA 

1 Definir grupo de trabalho composto por equipe do protocolo e arquivo central e setoriais; 

2 
Levantar normas internas de protocolo e arquivo e material de referência de instituições 

congêneres 

3 Convocar grupo de trabalho e relacionar as instruções necessárias para a instituição 

4 Definir cronograma indicando em cada reunião a instrução a ser analisada  

5 Analisar a rotina do procedimento 

6 Validar o procedimento  

7 Elaborar versão final do instrumento 

8 Submeter à aprovação da CCGD 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O Manual de Produção de Atos Administrativos – MPAA
13

 é composto por modelos 

de espécies documentais, apresentando os elementos que compõem a estrutura dos 

documentos, para orientar a padronização da produção. O conteúdo está dividido em três 

grupos distintos, de acordo com as rotinas de produção: ato de comunicação, ato processual e 

ato normativo. A base teórica e metodológica, que fundamenta o instrumento, é a diplomática 

e tipologia documental e tem por referência o Manual de Redação Oficial da República 

Federativa do Brasil e o Manual de Identidade Visual da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, cujos parâmetros serviram para definir os modelos de documentos comuns produzidos 

no contexto da DPESP. O manual foi elaborado pelas etapas descritas a seguir.  

 

                                                                                                                                                         
12

 Publicado em Ato Normativo DPG nº 112/2016 ver (DPESP, 2016). 
13

 Publicado em Ato Normativo DPG nº 112/2016 ver (DPESP, 2016). 
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Quadro 28 – Etapas para elaboração de Manual de Produção de Atos Administrativos 

Nº ETAPA 

1 Identificar, na tabela, espécies documentais comuns produzidas  

2 Solicitar os modelos de espécies documentais para os produtores 

3 Aplicar metodologia diplomática 

4 Aplicar regras de comunicação interna e manuais de referências 

5 Elaborar minuta de manual  

6 Submeter à aprovação da CCGD 

7 Produzir versão final do instrumento 

8 Oficializar os instrumentos arquivísticos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a elaboração dos instrumentos arquivísticos, os manuais foram aprovados e 

oficializados. 

Para a aprovação, o processo da CCGD com os instrumentos foi submetido à 

aprovação da CCGD, com posterior análise da assessoria jurídica que emitiu parecer jurídico 

para apoiar a tomada de decisão do defensor público-geral. A assessoria jurídica fez alguns 

apontamentos para atendimento e, na sequência, encaminhou para a aprovação da autoridade 

máxima. 

 Como último trabalho técnico, os instrumentos foram preparados no modelo aceitável 

de publicação em sistema da Imprensa Oficial de Estado e, em seguida, o ato normativo DPG 

nº 112/2016 foi publicado, originalizando os instrumentos arquivísticos: Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos da DPESP; Manual de Procedimentos de Protocolo 

e Arquivo e Manual de Produção de Atos Administrativos. 

Tais instrumentos foram elaborados em parceria com as unidades, órgãos e os gestores 

públicos, contando com a análise e a aprovação do órgão jurídico competente e com 

aprovação da autoridade máxima, o defensor público-geral do Estado, com publicação em 

Diário Oficial do Estado de São Paulo (D.O.E). Tiveram o objetivo de viabilizar, por meio do 

Programa de Gestão  de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (PGD - 

DPESP), implantado em 2014, a sua Política de Gestão de Documentos e Acesso à 

Informação.  
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A aplicação da metodologia de elaboração dos instrumentos arquivísticos do PGD- 

DPESP utilizou por base as funções arquivísticas (identificação, classificação e avaliação). 

Nota-se que esta aplicação conjunta e sequencial demonstra que as funções são 

complementares e se inter-relacionam na utilização dos dados levantados na fase de 

identificação para subsidiar as análises posteriores, desenvolvidas na fase da classificação, 

que se orienta pelos dados do contexto do órgão produtor e do tipo documental para se chegar 

ao Plano de Classificação; a avaliação vale-se das funções e atividades e dos tipos 

documentais fixados no plano de classificação, para fundamentar as análises dos valores e 

indicar os prazos de guarda; e o estudo de indicação de restrição de acesso se vale de todos os 

produtos anteriores, que contextualizam a ação administrativa registrada no tipo documental, 

para atribuição dos critérios de acesso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A gestão de documento origina-se na prática arquivística diante da necessidade de 

gerir os documentos nas áreas de comunicação, responsáveis por correspondências públicas e 

por direcionar regras para os escritórios, áreas produtoras, conhecidas atualmente como área 

de protocolo e secretaria, expediente e/ou área de trabalho.  

A contribuição norte-americana para a as discussões sobre gestão de documentos, que 

se observa na publicação de manuais no período de 1968 e 1969, demonstrou a relevância 

deste debate para o desenvolvimento do conceito no contexto arquivístico mundial e também 

no Brasil, que igualmente consideram como objeto de estudo da gestão de documentos os 

procedimentos direcionados para produção, tramitação, diferentes usos do documento na 

instituição, avaliação, arquivamento e destinação final. O conceito expressa de uma maneira 

bem objetiva os procedimentos da gestão de documentos observados no contexto norte-

americano e aprimorados nos estudos RAMP, mantendo estes elementos em sua base nuclear. 

O movimento internacional de estudos arquivísticos, ocorrido entre 1991 e 2001, 

determinou o desenvolvimento de modo gradual de projetos e cursos na área de gestão de 

documentos e de arquivos, que contaram com a participação de especialistas de diversos 

países, legitimando o conceito de gestão de documentos em sua perspectiva teórica até a sua 

aplicação na prática arquivística, nos projetos desenvolvidos em diferentes contextos 

arquivísticos. Isso demonstrou que a prática e a teoria caminham juntas.  

No Brasil, o conceito divulgado pelo Conselho Internacional de Arquivos através dos 

estudos RAMP, foi reproduzido na Lei Nacional de Arquivos (8.159/1991), cujo escopo foi 

retomado pela Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), embora o termo utilizado para 

designar a gestão dos documentos seja “tratamento das informações”.  

O termo Programa de Gestão de Documentos é recente no contexto arquivístico 

brasileiro, os elementos que compõem um programa podem ser identificados em atos 

normativos dos órgãos sobre a Política de Arquivos e Gestão de Documentos, em Manuais de 

Gestão de Documentos ou nos próprios instrumentos arquivísticos, quando não estão 

intitulados como manuais. Um programa de gestão de documentos estruturado em documento 

oficial (texto legal ou normativo) permite um diálogo direto com o gestor para a tomada de 

decisão, assegurando as ações arquivísticas que devem ser executadas, aprovadas pelos 

gestores. O Programa pode estar ou não inserido em rubrica específica no orçamento público 
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do órgão, mas geralmente apresenta-se diluído em rubricas orçamentarias da área de 

Tecnologia da Informação ou Patrimônio.  

As práticas de gestão de documentos integradas ao arquivo foi objeto de análise dos 

estudos RAMP, temas eram tratados em manuais específicos. Assim o desenvolvimento 

integrado proposto, respeitando as particularidades metodológicas da gestão de documentos e 

de arquivos, era uma necessidade observada na introdução do conceito de gestão e dos 

procedimentos nos arquivos correntes dos órgãos, pressupondo a atuação do arquivista na 

supervisão e assessoria, que ia para além do arquivo permanente ou intermediário.  

Essa abordagem da gestão de documentos integrada ao arquivo foi introduzida no 

âmbito do Programa de Gestão de Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(PGD–DPESP). A gestão de documentos foi apresentada como ponto principal, e o arquivo 

com consequência da gestão realizada, no esforço de fazer o gestor compreender a 

importância de todo o ciclo documental, que se estende desde a produção até a destinação 

final dos documentos, permitindo que a política uma vez instituída fosse permanente e real, 

contando com o apoio dos gestores.  

Na implantação do PGD-DPESP, a forma como foram estabelecidos os procedimentos 

de gestão foi um exercício constante e que fez a diferença no resultado final. A forma se trata 

da elaboração dos procedimentos metodológicos, associando as ações administrativas as 

técnicas no contexto arquivístico. 

O arquivista, ao elaborar um procedimento, deve alinhá-lo às diretrizes gerais, que são 

os princípios arquivísticos e institucionais para a construção de metodologias capazes de 

atender as necessidades arquivísticas do órgão. Assim, a finalidade de padronização por meio 

da gestão de documentos visa desburocratizar a burocracia existente e dar mais eficiência aos 

procedimentos administrativos na atividade-meio e atividade-fim. Isso significa entender que 

cada arquivo é um contexto e que deve ser respeitada as suas especificidades locais.  

Nessa perspectiva, a DPESP se apresenta para os órgãos do poder executivo e 

legislativo em todas as esferas, no poder judiciário em todas as instâncias e para o Sistema de 

Justiça, formado por Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensorias Públicas, como um 

contexto arquivístico único. A instituição, na sua organização interna, apresenta múltiplos 

contextos arquivísticos; cada órgão, unidade e núcleo apresenta um contexto arquivístico; 

além disso, as unidades descentralizadas no estado recebem influências do contexto regional 

em seu contexto arquivístico. Atualmente a DPESP tem comissões setoriais de arquivos 

nomeadas nos órgãos, unidades e núcleos, totalizando 88 contextos arquivísticos que 

apresentam no mínimo 3 (três) formas de gestão de documentos e tratamento de arquivos e no 
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máximo podem apresentar 88 (oitenta e oito) formas para atender a Política de Gestão de 

Documentos dentro de uma mesma instituição, a DPESP.  

Nesta perspectiva, todas as metodologias aplicadas ao PGD com participação das 

equipes setoriais devem ser contempladas nas diretrizes da política, que possibilita identificar 

o potencial de trabalho em cada contexto para convidar as equipes setoriais a realizar um 

trabalho participativo, sem imposição e burocracia desnecessárias. Isso foi um lema nos 

trabalhos arquivísticos na DPESP, fato que aproximou e integrou as metas da central com a 

unidade local no âmbito do PGD. 

Os instrumentos arquivísticos de gestão de documentos produzidos na implantação do 

PGD- DPESP, Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD) que apresenta em 

seu conteúdo Plano de Classificação de Documentos de Atividades-meio e fim e índice; 

Manual de Procedimentos de Protocolo e Arquivo (MPPA) e Manual de Produção de Atos 

Administrativos (MPAA), foram desenvolvidos com base nas metodologias arquivísticas da 

identificação, classificação e avaliação documental, contemplando também os critérios de 

classificação de acesso para atendimento da LAI. 

A identificação arquivística, base da gestão de documentos e desenvolvida a partir dos 

parâmetros teóricos e metodológicos da Diplomática, se tornou uma ferramenta metodológica 

para fundamentar as funções arquivísticas de classificação e avaliação, consideradas como 

metodologias essenciais para a implantação de um Programa de Gestão de Documentos 

evidenciada na prática do estudo de caso da DPESP. 

A relação da identificação com as funções arquivísticas se originou no momento do 

planejamento das metodologias a serem desenvolvidas no Programa de Gestão de 

Documentos, especificamente na etapa de sistematização de informações para elaboração de 

formulários de coleta de dados. 

A reflexão sobre quais elementos são necessários para classificar os documentos, quais 

são necessários para avaliar esses documentos de assistência jurídica, e de como contemplar 

os requisitos da LAI na construção dos instrumentos, foram questionamentos realizados 

durante a aplicação da metodologia da identificação arquivística com o objetivo de estruturar 

formulários que já permitissem, em um único modelo, as análises para classificação e 

avaliação. Além disso, buscou-se o aprimoramento de um modelo de instrumento final, que 

aos olhos do gestor e do órgão produtor, refletisse a realidade de produção de documentos e 

usos que a instituição faz dos mesmos, no cotidiano das suas atividades diárias.  

 No desenvolvimento da metodologia, a sequência teórica apresentada para sua 

aplicação foi: reconhecimento do contexto de produção e definição do tipo documental 
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(identificação), seguida da análise das atribuições e o processo interpretativo da definição de 

atividades, subfunções e função configurados em agrupamentos lógicos, vinculando códigos e 

os tipos documentais (Classificação) e, por fim, seguido da análise dos valores primários 

(legal e fiscal) secundários (histórico e informacional), que recai em todas as fases do ciclo de 

vida do documento, e a destinação do documento (Avaliação), relações teóricas que se 

confirmam na prática.  

No Brasil, com a vigência da Lei de Acesso à Informação, houve a necessidade de 

atendimentos aos seus dispositivos, sobretudo no que diz respeito à transparência ativa, o que 

motivou a normatizar procedimentos específicos para a divulgação de informações de 

interesse público a serem oferecidas independentemente de solicitações, além disso, a LAI 

definiu que o sigilo é a exceção e o acesso a regra, determinando aos órgãos a publicação de 

um rol de documentos classificados com restrição de acesso. 

No estudo de caso do PGD-DPESP, os estudos de identificação permitiram abordar no 

âmbito das tabelas de temporalidade os critérios de acesso, na perspectiva da tipologia 

documental. Assim, os documentos que estão identificados na tabela de temporalidade 

apresentam além dos prazos de guarda, a indicação dos critérios acesso. A inclusão desse 

elemento de análise no Formulário de Pré-Tabela de Temporalidade de Documentos, e 

posteriormente na Tabela de Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD), demonstrou 

a coerência que deve presidir o acesso aos documentos no prazo de guarda indicado para sua 

permanência o arquivo. A identificação, classificação, avaliação e estudo dos critérios de 

acesso, conforme a LAI, foram estudos realizados em etapas independentes no âmbito da 

metodologia que sustenta a Política de Gestão de Documentos e Acesso à Informação da 

DPESP, embora relacionadas para se atingir os objetivos propostos para a construção dos 

instrumentos arquivísticos.  

A inclusão do campo “acesso”, no instrumento arquivístico, torna-se um elemento de 

garantia do princípio da transparência ativa, na medida em que evidencia no tipo documental 

a sua eventual restrição de acesso, coerente com o prazo de guarda atribuído para sua 

destinação final: eliminação ou preservação. Tal opção orientou a definição da denominação 

da tabela de temporalidade, sob uma nova leitura associada também aos preceitos da LAI. Na 

DPESP foi discutida e aprovada sua denominação como Tabela de Temporalidade e Acesso 

aos Documentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (TTAD-DPESP).  

Assim, a classificação de acesso deve ser realizada através de um estudo criterioso que 

vise o entendimento e clareza dos conceitos da LAI no contexto institucional ao qual será 

aplicada. O exercício de uma análise detalhada com base no tipo documental, verificando a 
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legislação pertinente a essa produção documental, anterior e posterior a publicação da LAI, é 

requisito para indicação de sigilo. 

A necessidade de atingir a transparência pública ativa e passiva com a qualidade que a 

LAI exige traz, para a pauta das agendas públicas, o tratamento dos dados e informações e 

consequentemente a gestão de documentos concernentes aos arquivos controlados e 

instrumentalizados para oferecer e dar o acesso à informação pública. 

A proposta metodológica baseada na identificação, classificação, avaliação 

documental e classificação de acesso, foram aplicadas integralmente nas etapas sugeridas 

pelos estudos RAMP (1991) para a elaboração dos instrumentos arquivísticos: Tabela de 

Temporalidade e Acesso aos Documentos (TTAD), Manual de Procedimentos de Protocolo e 

Arquivo (MPPA) e Manual de Produção de Atos Administrativos (MPAA). A etapa de 

planejamento realizada anteriormente aos procedimentos metodológicos arquivísticos foram 

fundamentais para êxito durante a execução das atividades de elaboração até a publicação dos 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos. 

A identificação arquivística aplicada como base metodológica possibilitou a definição 

dos tipos documentais e permitiu estruturar a base do estudo para análise da classificação e 

avaliação dos documentos. Nas duas tarefas que conferem a identificação arquivística, a 

primeira, identificação do contexto de produção e a segunda identificação do tipo documental, 

evidenciou-se subtarefas na aplicação da metodologia, com destaque para: a sistematização 

das informações para a definição de formulários e a análise dos dados. A sistematização se 

caracterizou como um momento de reflexão sobre os modelos de instrumentos arquivísticos 

que atenderiam o contexto da instituição, logo, os campos que compõem o formulário foram 

projetados para ser uma configuração prévia do instrumento final. Isso gerou um resultado 

positivo, uma vez que a base do formulário foi mantida, sendo aprimorado conforme realizava 

a aplicação das funções arquivísticas de classificação e avaliação, sequenciais.  

Por outro lado, os elementos definidos permitiram a coleta de informações necessárias 

para o estudo proposto, visto que não houve necessidade de acréscimos de novos elementos 

durante ou após a coleta de dados. Essa confirmação demonstrou que a sistematização é um 

momento importante e que deve ter destaque na aplicação da metodologia de identificação 

para não haver retrabalhos ou ajustes que impactem em tempo no projeto em atrasos ou 

retrabalhos. 

O segundo momento de destaque foi para a análise de dados. Na literatura, observou-

se a metodologia direcionada para coleta de dados seguida da sistematização das informações 

para subsidiar a classificação e avaliação, porém nos procedimentos metodológicos aplicados, 
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há a sequência técnica da: sistematização das informações – coleta de dados – análise do tipo 

documental, onde foi aplicada a fórmula para denominação de tipo e série documental 

definida por Rodrigues (2008).  

Os procedimentos metodológicos aplicados ao contexto da DPESP, na elaboração de 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos, indicaram o sólido vínculo da 

identificação com as funções arquivística – classificação e avaliação – a partir do 

reconhecimento do tipo documental conforme a espécie e o verbo de ação do contexto de 

produção (identificação); que após a sua definição, é realizada a análise da atribuição para 

definir a atividade, subfunção e função na classificação documental. Na etapa sequencial, da 

avaliação documental, o tipo documental é analisado na sua atividade ou procedimento de 

produção para definir os prazos do tipo nas fases de arquivamento.  

O tipo documental está presente desde a análise inicial ao final, foi o elemento 

principal que se apresentou em todas as etapas, agregando atributos e valores fornecidos nas 

execuções de cada função arquivística, estas integradas a partir do tipo documental, mantidas 

a característica específica de cada uma conforme a sua finalidade, sendo independentes e 

complementares quando se trata da implantação do PGD. 

No que tange a Política de Arquivos da DPESP, ela se viabilizou por meio do 

Programa de Gestão de Documentos. O PGD-DPESP é um instrumento de planejamento que 

organiza ações administrativas e técnicas para a gestão de documentos, com a finalidade de 

sistematizar e padronizar as operações que envolvem a produção, tramitação, usos, 

arquivamento, avaliação, classificação de acesso e destinação de documentos na regularização 

e manutenção gradual e eficiente na DPESP. O PGD-DPESP foi aprovado pela autoridade 

máxima, o defensor público geral do Estado, uma vez que a instituição tem sua própria 

estrutura de sistema de arquivos e protocolos e instituição arquivística, assegurada pelo 

princípio da autonomia no qual a DPESP se fundamenta para realizar seus próprios atos de 

gestão funcional e administrativa, conforme os dispositivos da Constituição Federal de 1988. 

Nessa perspectiva, a metodologia sustenta a elaboração dos instrumentos arquivísticos 

de gestão de documentos, que se integram e se transformam em eficientes instrumentos 

norteadores da transparência ativa e passiva na Política de Gestão de Documentos e Acesso da 

DPESP, atingindo os objetivos propostos para esta pesquisa. 
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