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RESUMO  

 

Este trabalho se propõe a analisar os instrumentos de gestão do TJERJ, isto é, o 
código de classificação e a tabela de temporalidade. O TJERJ é uma instituição 
pública, que para organizar seus arquivos se ancora em um código de classificação 
e uma tabela de temporalidade, baseando sua metodologia nas diretrizes do 
CONARQ. Observa-se, através de análise crítica as práticas utilizadas para 
manusear estes instrumentos e sua funcionalidade no cotidiano da instituição, pois a 
forma como os instrumentos estão elaborados, foi observado dificuldades para sua 
aplicação pelos produtores de documentos. Este estudo de caso sugere outras 
alternativas metodológicas para minimizar esta dificuldade. 
 
 

 

Palavras-chave: Arquivologia. Código de Classificação. Gestão de Documentos. 
Tabela de Temporalidade.TJERJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper proposes to analyze the management tools of the TJERJ, that is, the 
classification code and the time table. The TJERJ is a public institution, which to 
organize its files is anchored in a classification code and a temporality table, basing 
its methodology on the CONARQ guidelines. It is observed, through a critical 
analysis, the practices used to manipulate these instruments and their functionality in 
the daily life of the institution, because the way the instruments are elaborated, 
difficulties were observed for their application by document producers. This case 
study suggests other methodological alternatives to minimize this difficulty. 

 

 

Tags:Archivology. Classification Code. Document management. Table of temporality. 
TJERJ. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho se propõe a analisar os instrumentos de gestão de 

documentos - o código de classificação e tabela de temporalidade, de uma 

instituição pública, que se esforça para organizar seus arquivos e que tenta 

elaborar um plano de classificação de forma centralizada baseado no 

r os tipos de documentos e a partir daí criar 

um código de classificação. 

 

elaborados os seus instrumentos de gestão documental, pode-se considerar 

que o arquivo Central do TJRJ é uma boa fonte para trabalhos acadêmicos, 

pois toda a elaboração e técnicas usadas são fundamentadas no saber 

arquivístico. 

 A primeira etapa a ser estudada será sobre como funciona a instituição, 

qual é a sua estrutura, sua história, sua atividade fim e quais são as atividades 

meio. Entender como o Tribunal de justiça faz para que os funcionários se 

comprometam com sua própria produção e gestão documental, sendo a função 

do arquivo central, além de guardar documentos, dar também auxílio as 

Unidades Organizacionais para ajudar a manter organizados seus arquivos 

correntes e intermediários. Nesse sentido, um facilitador para melhor 

compreensão de como funciona a instituição são os organogramas, que são 

precisos para demostrar como as Unidades Organizacionais estão 

estruturadas.  

 A segunda etapa é analisar como os documentos são classificados. 

Nota-se que o referido arquivo tem uma preocupação em analisar a tipologia 

documental, que segundo Belloto (2014,

reconhecimento imediato através do documento veículo, das funções e das 

TJRJ se preocupa em agrupar os seus documentos de maneira a identificar a 

atividade que determina sua existência. Rodrigues (2010, p.176) complementa:  

O arquivo se forma por um processo de acumulação natural, onde 
seu conteúdo e significado só podem ser compreendidos na medida 
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em que se possa ligar o documento ao seu contexto mais amplo de 
produção, as suas origens funcionais.  (RODRIGUES,2010, p.176). 
 

 Os instrumentos de gestão documental, no caso, o código de 

classificação e a tabela de temporalidade são criados para agrupar os 

documentos de arquivo que segundo Bernardes (2008, -os ao 

órgão produtor, à função, subfunção e atividade responsável por sua produção 

-se que o código de classificação do TJRJ tem o 

cuidado de compreender a sua estrutura e seu funcionamento, além de seguir 

a legislação na elaboração de seus instrumentos, um exemplo disso é a tabela 

de temporalidade, na qual o Tribunal segue as regras definidas na Resolução 

Nº 14 do CONARQ que diz: 

 Art. 2º Aprovar os prazos de guarda e a destinação dos documentos 
estabelecidos na versão revista e ampliada da Tabela Básica de 
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivos Relativos 
às Atividades-Meio da Administração Pública. 

          § 1 Caberá aos órgãos e entidades que adotarem a Tabela 
proceder às adaptações necessárias para sua correta aplicação aos 
conjuntos documentais produzidos e recebidos em decorrência de 
suas atividades, mantendo-se os prazos de guarda e a destinação 
nela definidos. (CONARQ,2001) 

 

Verifica-se, portanto, que é a partir de regras e conceitos fundamentados 

pela arquivística e pelo CONARQ, que se constroem os instrumentos utilizados 

para gestão documental do arquivo central do TJRJ. 

A informação, segundo alguns teóricos, como Rousseau (1998,p. 61) 

deve ser considerada, organizada e tratada como um recurso tão importante 

quanto os recursos humanos, materiais e financeiros. Nessa linha de 

pensamento, o próprio conceito de documentos insere o sistema de arquivos 

como um sistema de informação, de acordo com o dicionário de terminologia 

arquivística (2012,p.41) significa

 

 De modo a 

conceitos de arquivo e de gestão de documentos ambos inseridos na lei 

8.159/91: 

 Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os 
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 
públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
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decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por 
pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos. 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

 

Schellenberg, em meados do século XX, ao observar os quatro motivos 

que levaram a França, Inglaterra e EUA a criarem seus arquivos, colocou no 

campo das discussões arquivísticas a necessidade de um tratamento sério e 

adequado para os arquivos governamentais de caráter corrente, isto é, os 

arquivos administrativos, além da necessidade prática de incrementar a 

eficiência governamental, a gestão de documentos. A segunda foi a 

preocupação em preservar a cultura e a memória de um país, pois também é 

nos arquivos públicos que há fontes históricas, o que de acordo com 

Schellenberg (2012,p.31) significa: O cuidado com os valiosos documentos 

oficiais é . A terceira foi o interesse pessoal, que 

segundo Schellenberg (2012, 

 

E a última e quarta razão é a de ordem oficial, o autor afirma constituir 

instrumentos básicos para executardo trabalho governamental. 

Partindo dessas premissas, dá-se a importância de se constituírem 

instrumentos facilitadores para gestão documental. E o arquivo do TJERJ não 

foge as regras. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1     Objetivo geral 

Analisar os instrumentos de gestão de documentos do arquivo central do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Código de classificação e 

tabela de temporalidade.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Contextualizar a instituição e seu Arquivo. 

 Conhecer a metodologia e as etapas de elaboração do plano de 

classificação e da tabela de temporalidade. 

 Fazer uma análise crítica destes instrumentos. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O fator que determinou a escolha deste tema, foi minha experiência 

enquanto funcionária terceirizada na instituição, observado as dificuldades dos 

usuários no uso cotidiano da tabela de temporalidade e do código de 

classificação. Visto que nem todo usuário é arquivista e estes instrumentos 

deveriam ser de fácil compreensão, da forma como atualmente se apresentam, 

muitas vezes os usuários se confundem e deixam de organizar seus arquivos, 

a partir dos instrumentos comprometendo a eficácia e a eficiência de seus 

trabalhos.  

 

1.3 METODOLOGIA 

Este trabalho é um estudo de caso, pois analisa a tabela de 

temporalidade e o código de classificação do TJRJ, tendo por base a 

fundamentação teórica desenvolvida por Belloto, Rodrigues e Schellenberg, 

além de utilizar 

Rotinas administrativas (RA

partir da observação das práticas utilizadas para manusear estes instrumentos 

e sua funcionalidade no cotidiano da instituição, serão apontadas as 

dificuldades de alguns setores em utilizá-los, por conta da dificuldade de 

entendê-los, devido as fragilidades metodológicas que possuem. 

 E por fim, foi feita uma entrevista com a arquivista responsável: Maria 

Rosa Torres Susana, através de um questionário, enviado para seu email 

institucional, de modo a confrontar os dados observados, comparando o que a 

arquivista afirma sobre o plano, com o que verificamos após análise do 

instrumento, destacamos alguns elementos para construir a matriz de 

comparação, a saber: (i) método utilizado para a elaboração do plano;(ii) se as 

funções, subfunções e atividades estão claras no instrumento;(iii) se há 

padronização nas atribuições; (iv) se o plano menciona os suportes 

documentais, e; por fim, (v) se é utilizado código numérico e se através dele é 

possível visualizar a organicidade. 
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QUADRO 1: Estudo Comparativo 

Análise do ESTUDO Análise da Arquivista 

Qual o método 

utilizado? 
Híbrido1 Funcional 

As funções, subfunções 

e atividades estão 

claras? 

Não Sim 

Há padronização das 

atribuições? 
Não Sim 

O plano abrange toda a 

produção documental 

da instituição? 

Não Sim 

O plano menciona os 

suportes documentais? 
Não Não 

É utilizado o código 

numérico e é possível 

visualizar a 

organicidade? 

Sim Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1Método Híbrido é aquele instrumento elaborado pela metodologia estrutural em conjunto com 
a funcional. 
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2 O TJERJ E SEU ARQUIVO 

2.1 PANORAMA HISTORICO DO TJERJ 
 

Em 1548, implantou-se no Brasil o sistema de governos gerais, no qual o 

poder político e administrativo se concentrava nas mãos de um representante 

do rei, denominado governador-geral, que, nos assuntos relativos à justiça, era 

assessorado pelo ouvidor-geral, considerado o magistrado incumbido de 

aplicar o direito em todo o território da colônia.  

As amplas atribuições do ouvidor-geral foram fixadas em regimento 

firmado pelo rei, porém a limitação dos poderes do ouvidor-geral e a 

necessidade de uma administração mais eficaz na justiça tornou-se necessário 

a criação de um órgão julgador de segunda instância, nos moldes das 

Relações  tribunais previstos nas Ordenações do Reino. Assim foi instituída a 

Relação do Estado do Brasil, com sede em Salvador, na Bahia, em 1587, 

porém, sua instalação só se efetivou em 1609, mas por motivos políticos e 

econômicos, esse tribunal foi instinto. 

No século seguinte, com as transformações socioeconômicas trazidas 

pela descoberta de minas de ouro e diamantes nas regiões de Minas Gerais, 

observou-se a necessidade de uma ação mais atuante da Justiça. E que sua 

localização fosse mais próxima da região das Minas.Foi então que se criou a 

Relação no Rio de Janeiro, inaugurada em 1751, instalada no prédio que até 

então abrigara a cadeia e a Câmara  posteriormente conhecido como a 

 local onde hoje se encontra o Palácio Tiradentes.A Relação 

do Rio de Janeiro iniciou seus trabalhos em julho de 1752. Com o surgimento 

da Relação do Rio de Janeiro, que tinha por distrito jurisdicional todo o território 

ao sul da Bahia, compreendendo treze comarcas, a Justiça no Brasil passou a 

ter dois órgãos coletivos de segunda instância, as Relações da Bahia e do Rio 

de Janeiro. 

Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, 

acontecem profundas transformações na organização judiciária da colônia.  

O príncipe regente D. João elevou a Relação do Rio de Janeiro à 

condição de Casa da Suplicação do Brasil, como tribunal de última instância, 

tendo a mesma alçada da Casa da Suplicação de Lisboa, o que representou o 
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início da justiça nacional. O prédio era localizado na Rua do Lavradio, adquirido 

pela Fazenda Nacional, para abrigar a Relação do Rio de Janeiro, a Casa da 

Suplicação do Brasil era presidida pelo regedor da Justiça. 

No Período Imperial, com a criação do Supremo Tribunal de Justiça, em 

1828, a Casa da Suplicação do Brasil foi extinta, mas continuou funcionando 

até 1833, quando se restaurou a Relação do Rio de Janeiro, que retornou à 

sua condição de tribunal local, que, por estar sediada na capital do Império, 

recebia também a denominação de Relação da Corte. As Relações eram 

tribunais de segunda instância. 

Nessa ocasião, havia no Brasil quatro Relações: a da Corte e as 

existentes nas Províncias da Bahia, Maranhão e Pernambuco. Ocupando as 

quatro o mesmo prédio onde se instalara a Casa da Suplicação do Brasil, na 

Rua do Lavradio. 

Proclamada a República em 1889, passou-se a ter, distintamente, a 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a do Distrito Federal. 

No ano seguinte, o tribunal, ocupou provisoriamente a antiga residência 

do Conde da Barca, na Rua do Passeio, Transferindo-se, em 1913, para um 

casarão na Rua Luís de Camões, nele permanecendo até ser inaugurado o 

Palácio da Justiça do Distrito Federal, na Rua Dom Manuel.  

Em 1937, a Corte de Apelação do Distrito Federal passou a ter o nome 

de Tribunal de Apelação, posteriormente alterado para Tribunal de Justiça em 

1946. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi assim denominado até 1960, 

quando ocorreu a transferência da Capital da República para Brasília e a 

criação do Estado da Guanabara. 

O Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara teve esse nome até 

1974. No ano seguinte, em 1975, em decorrência da fusão dos Estados da 

Guanabara e do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara 

foi extinto, juntamente com o do antigo Estado do Rio de Janeiro. 

Criou- se então o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que 

possui como missão resolver os conflitos de interesses em tempo adequado à 

sua natureza, visando à pacificação social e efetividade de suas decisões, e 

consolidar-se como instituição pacificadora e solucionadora dos conflitos da 

sociedade. Para isso, se utiliza dos seguintes valores: ética, probidade, 
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transparência, integridade, acesso à justiça, celeridade, responsabilidade social 

e ambiental, imparcialidade, efetividade e modernidade. 

 Sua estrutura organizacional, atualmente, é formada : 

 

FIGURA 1: Organograma da administração Superior 

 
Fonte: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1063102/org-adm superior.pdf?=v00 

 

Por conta de sua utilidade pública na sociedade, há no Poder Judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), um grande acúmulo de documentos, o 

que desencadeou a necessidade em criar uma unidade administrativa capaz de 

gerir a documentação produzida e recebida por suas serventias, bem como a 

massa documental acumulada, desde a instituição da "Relação do Rio de 

Janeiro", em 1751. Assim, em 1987, instituiu-se um grupo de trabalho para 

propor soluções de caráter técnico que viabilizassem a criação de um Arquivo 

Geral do PJERJ, então, foi criado o Departamento Geral de Documentação 

Histórico Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro(DGDHJ).  
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2.2 SOBRE A HISTÓRIA DO ARQUIVO 
 

Na gestão do Desembargador Presidente Wellington Moreira Pimentel, 

em 1987, foi regulamentado o DGDHJ, tendo o Senhor Paulo Roberto 

Paranhos da Silva (museólogo, historiador e arquivista) como primeiro Diretor 

Geral do Departamento. 

Com isso, em 1987, instituiu-se um grupo de trabalho para propor 

soluções de caráter técnico que viabilizassem a criação de um Arquivo Geral 

do PJERJ. Originando o Departamento Geral de Documentação Histórico 

Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (DGDHJ).   

A princípio, a sede do DGDHJ instalou-se no prédio da Praça da 

República, nº 26, inaugurando-se então o primeiro "Arquivo Geral" do PJERJ. 

Esse Arquivo tinha como objetivo recolher e tratar a documentação gerada 

apenas pelas serventias da Capital. Integraram o Departamento: o Arquivo 

Judiciário da Vara de Execuções Criminais, o Museu da Justiça - inaugurado 

1988, apenas como uma reserva técnica do DGDHJ - e o Arquivo Regional de 

Santa Cruz.  

Em 1990, o DGDHJ passou a denominar-se Departamento Geral de 

Arquivo e Documentação Histórica (DGADH), compreendendo o Arquivo 

Geral da Justiça e o Museu da Justiça. Essa configuração foi mantida até 1995, 

quando há a separação do Museu da Justiça do âmbito do DGADH, ficando o 

arquivo responsável pelo levantamento de todo o acervo cartorário para fins de 

identificação, tratamento e posterior guarda, com o objetivo de imprimir 

segurança, rapidez e qualidade nas atividades de arquivamento e 

desarquivamento. 

Já o Museu da Justiça se incumbiu apenas do serviço de Documentação 

Histórica e passou a ter a missão de zelar pela preservação da memória do 

Judiciário fluminense, tendo a incumbência de recuperar, classificar e 

conservar processos históricos. Porém, a má conservação do prédio e o local 

em que os documentos estavam armazenados, não impediu que uma parte do 

acervo se perdesse.  

Outros fatores também colaboraram para que parte do acervo se 

perdesse, como: falta de pessoal, pois ninguém queria ser mobilizado para 

trabalhar lá, uma vez que o local era insalubre. Além disso, a instituição não 
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tinha tabela de temporalidade e nem código de classificação para organizar 

este acervo, ou seja, a intenção de organizar o acervo existia, mas não havia 

condições, nem pessoal, nem técnicas. 

A organização do arquivo como encontramos atualmente, tem origem no 

ano 2000, quando um grupo de quatro servidores foram designados para 

trabalhar no arquivo, no prédio localizado na Praça da República. No ano 

seguinte, em 2001, esse mesmo grupo de funcionários, recém aprovados em 

concurso público, dentro deles uma arquivista, penalizaram-se com a situação 

em que encontraram, o arquivo, no porão, sem janelas, nem ventilação, e os 

documentos se encontravam de forma deplorável. 

Sugeriram e conseguiram, através do Ato Executivo nº 18, de 10 de 

janeiro de 2001, uma ação integrada entre Museu e o DGADH, para realizar o 

levantamento, identificação e análise da documentação. A partir disso, foi feita 

a reestruturação do setor. Um exemplo disso é que pelo mesmo ato, o 

Departamento Geral de Arquivo e Documentação Histórica passou a 

denominar-se Departamento Geral de Arquivo (DGA).  

Foi constituída uma nova estrutura organizacional que, em 2003, redefiniu 

a estrutura do DGA, mudando sua denominação para Departamento de Gestão 

de Acervos Arquivísticos (DEGEA) e vinculando-o à Diretoria-Geral de Gestão 

de Conhecimento (DGCON). Foi por esta regulamentação que se tornou oficial 

a preocupação do PJERJ com todo o ciclo da gestão documental, tendo sido 

criada a Divisão de Gestão do Documentos (DIGED). Também foi oficializada a 

proposta de criação da rede de arquivos do PJERJ, com a previsão de 

implementação de 10 (dez) unidades regionais, o que ainda não foi viável. 

Em 2005 é inaugurado o Arquivo Central em São Cristóvão que possui 

estrutura para manter sob custódia cerca de 10 (dez) milhões de documentos e 

utiliza modernas técnicas arquivísticas na gestão de seus acervos documentais 

tanto nos estágios intermediário, como no permanente. Esta obra, associada 

ao domínio do conhecimento específico e ao engajamento do capital humano à 

disposição do DEGEA, permitiu que o TJ passasse a ter condições de autogerir 

 com eficiência e eficácia  a maior parte de sua imensa massa documental. 

Tendo em vista o contínuo crescimento da massa de documentos produzidos 

pelo TJRJ, em contraposição à capacidade limitada de guarda deste acervo 

pelo DEGEA, foi reestruturada a Comissão Permanente de Avaliação 
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Documental (COPAD) da qual fazem parte membros que participaram do início 

desta reestruturação, a fim de aprimorar os instrumentos próprios da gestão 

documental, como o Código de Classificação de Documentos (CCD) e a Tabela 

de Temporalidade de Documentos (TTD).  

Em 2013, houve alteração na estrutura do PJERJ, o DEGEA passou a 

integrar a Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais. A Divisão de 

Operações dos Arquivos Regionais foi extinta e o Serviço de Arquivo de 

Itaipava e o Serviço de Arquivo de Rio Bonito passaram a integrar a estrutura 

da renomeada Divisão de Operações, que passou a ser composta também 

pelo Serviço de Arquivamento e pelo Serviço de Desarquivamento. 

A Divisão de Gestão de Documentos foi mantida, passando a ser 

composta pelo Serviço de Gestão de Instrumentos Arquivísticos (SEGIA), 

responsável pela atualização da TTD a cada 30 dias; pela revisão do código de 

classificação; no auxílio aos arquivos correntes das Unidades Organizacionais, 

e pelo Serviço de Gestão de Acervos Arquivísticos Permanentes, sendo 

responsável não só pelos arquivos permanentes, mas também pela seleção e 

descarte. 

 Em 2014 teve uma nova revisão da estrutura organizacional do PJERJ, 

aprovada pela Resolução TJ/OE nº 17/2014.  

O DEGEA passou a integrar a estrutura da Diretoria-Geral de 

Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM). Nesta ocasião, foram 

criados a Central de Atendimento (DGCOM/CEATE), vinculada diretamente ao 

DEGEA; o Serviço de Avaliação e Descarte de Documentos (DGCOM/SEADE), 

vinculado à DIOPE; e o Serviço de Apoio às Unidades Organizacionais 

(DGCOM/SEAPO), vinculado à DIGED. 

 A resolução em referência foi alterada pela Resolução TJ/OE nº 

15/2016 que, para criar funções gratificadas de Auxiliar de Gabinete e prover a 

nova estrutura de gabinete do Juiz de Direito de Entrância Especial Substituto 

de Segundo Grau - JDS, extinguiu, dentre outros cargos da estrutura 

organizacional, o Serviço de Arquivo de Rio Bonito (DGCOM/SEARB) e o 

Serviço de Apoio às Unidades Organizacionais (DGCOM/SEAPO). 

Na figura abaixo é possível observar como o departamento de gestão de 

acervos arquivísticos está inserido na diretoria geral de comunicação e de 

difusão do conhecimento: 
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FIGURA 2: Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento - 

DGCOM

Fonte: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1063102/organograma-dgcom.pdf 

 

O arquivo está localizado na Rua Almirante Mariath, 340, São Cristóvão, 

Rio de Janeiro. E, apesar das mudanças, o objetivo do arquivo Central é além 

de auxiliar cada setor gerir sua massa documental, atualizar a cada 30 dias a 

tabela de temporalidade e fazer a notação, de acordo com os setores, de seus 

documentos, através das Rotinas administrativas. 

Pode-se verificar que, desde 1751 até hoje, o TJ possui uma vasta 

documentação do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ). 

Cabe, portanto ao arquivo geral transformar essa massa documental 

acumulada em informação. 
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3. A ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 

Quando os arquivistas concursados iniciaram suas atividades no TJ, 

observaram que a instituição não tinha, tampouco havia tido em algum 

momento de sua história, plano de classificação e tabela de temporalidade. 

Essas ferramentas começaram a ser pensadas em 2000, quando a 

arquivista Maria Rosa Torres Suzana vai trabalhar no tribunal, trazendo na sua 

bagagem 25 anos de experiência na Fundação Getúlio Vargas, aonde 

trabalhou diretamente com Maria Odila da Fonseca, grande arquivista e 

professora de Arquivologia da UFF, falecida em 2007. 

 O plano de classificação e a tabela de temporalidade foram elaborados 

por uma equipe de 3 servidores: um diretor da Divisão de Gestão de 

Documentos com formação em Direito, um analista judiciário com formação em 

Arquivologia e um analista judiciário com formação em História, e ficaram 

prontos no ano de 2003, através dos Ato Normativo Conjunto nº 1/2003 e Ato 

Normativo Conjunto n° 2/2003, no dia 8 de janeiro.  

Além desses 2 instrumentos da Arquivologia, também foram criadas 2 

Comissões Permanentes de Avaliação Documental, uma para área meio e 

outra para a área fim, através dos Ato Executivo Conjunto nº 30/2001 e Ato 

Executivo Conjunto nº 31/2001, esses atos já foram substituídos diversas 

vezes.  

O último substituto é o Ato Executivo nº 3792/2013 que define os 

participantes da comissão, os quais possuem como atribuições:  

Analisar e aprovar os novos itens documentais e registros do código de 

classificação e da tabela de temporalidade; propõe alterações nos prazos de 

destinação dos conjuntos documentais e diretrizes (buscando melhorias na 

gestão de documentos da instituição);orienta no desenvolvimento de 

instrumentos de gestão de documentos eletrônicos; aprova a migração das 

informações documentais entre os diferentes suportes e a forma de registrá-

las, aprova as atualizações e adaptações necessárias na tabela de 

temporalidade; atua como instância consultiva do presidente da instituição para 

esclarecer o porquê de algumas solicitações de acesso à documentos serem 

indeferidas; propõe a classificação, renovação, alteração de prazos, 

reclassificação e desclassificação de documentos encaminhados ao 
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DGCOM/DEGEA para arquivamento, bem como cargos, funções ou áreas com 

permissão de acesso conforme a legislação. 

 

FIGURA 3: Código de Classificação de documentos 

 

 Fizemos um questionário à Arquivista e idealizadora do código de 

classificação da instituição, Maria Rosa Torres Susana que se encontra em 

anexo A. 

 Na entrevista, Maria Rosa defende a ideia que a elaboração do plano de 

classificação deveu-se porque há no TJERJ uma grande massa documental. A 

classificação, segundo ela, dá visibilidade as funções. Ela também faz a 

afirmação que a atividade meio e fim estão incluídas dentro do código de 

classificação. 

 O método utilizado, segundo a arquivista, é o funcional, pois a 

classificação funcional e capaz de agrupar hierarquicamente as funções e 

atividades desempenhadas, identifica essas funções e atividades no TJERJ e 

tem como elementos as funções, as subfunções, as atividades e os atos. Para 

Maria Rosa essas funções e subjunções estão claras no plano. 

Vale ressaltar que ela não dá ao instrumento o nome de plano, e sim, 

nomeia-os como: Código de Classificação de Documentos do PJERJ/ Tabela 

de Temporalidade de Documentos do PJERJ.   

O método de arquivamento utilizado é o duplex, que vem a ser um 

método de ordenação que distribui os documentos em grandes classes por 

assunto numeradas consecutivamente, subdividindo-se em classes 

subordinadas através do uso de números justapostos aos dos assuntos 

principais. 

O plano abrange toda instituição, porém, não menciona os suportes 

documentais. 
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O plano tem atualização e manutenção feita pela Divisão de Gestão de 

Documentos/ Serviço de Gestão dos Instrumentos Arquivísticos. 

Na época que a entrevista foi feita estava na 14ª atualização, sendo que 

a menor unidade arquivística classificada é o Dossiê. 
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4 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 

4.1. 
4.1. ANÁLISE DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
 As análises relativas ao Código de Classificação de documentos serão 

pautadas nas classes e subclasses do instrumento. 

 

 Classe 0  Administração Geral. 

1) A classe é estrutural. 

2) A subclasse 0-9, chamada de outros assuntos referentes à 

administração geral é muito vaga, dá a impressão de que foi criada para 

juntar diferentes tipos de documentos que não se encaixam nas outras 

subclasses. Importante lembrar que essa não é a única subclasse a 

receber a nomenclatura outros assuntos. 

 

3) Algumas subclasses apresentam a tipologia de documento que será 

produzida, outras apresentam apenas o assunto do documento, não 

delimitando o tipo documental. 

 

4) A subclasse 0-1-0-2, chamada Atos executivos, é utilizada somente para 

arquivar cópias de documentos que já foram classificados em outro 

lugar. O que também ocorre em outras subclasses. 
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5) Na subclasse 0-1-2, chamada de comunicação social, algumas classes 

mais específicas não possuem explicações da classe, nem descrição 

dos tipos de documentos produzidos. 

 

6) Há repetição, pois dentro da subclasse 0-2-4, chamada de direitos, 

obrigações e vantagens, existe 0-2-4-1-3-5, chamada de férias. Dentro 

da subclasse 0-8-4, também chamada de direitos, obrigações e 

vantagens, existe a 0-8-1-3-2, também chamada de 

férias.

 

 

 Classe 1  Foro Judicial  Processos. 

1) A classe é estrutural. 

2) Dentro da subclasse 1-3-3, chamada de crimes, existe uma subclasse 

mais específica 1-3-3-12, chamada de outros crimes, onde são 

agrupados diferentes tipos de crimes. O que poderia ser evitado através 

da criação de uma subclasse para cada tipo de crime. 

 

 Classe 2  Foro Judicial  Outros Documentos. 

1)  A classe é estrutural. Parece ser uma continuação da classe 1, porém 

com produção de documentos diferentes. 
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2) A subclasse 2-13-4, chamada de mandado, vem com uma exceção, 

porém dentro dela existe uma subclasse mais específica justamente 

com o nome da exceção. 

 

 Classe 3  Serviços Notariais e de Registro  Processos e 

Documentos. 

1) A classe é funcional. 

2) Possui a subclasse 3-9, chamada de documentos comuns, onde são 

reunidos diferentes documentos, e fica vaga a definição de documentos 

comuns. 

 

 Classe 4  Formação, Aperfeiçoamento, Especialização. 

1) Classe funcional. 

2) As subclasses são por assunto. 

 

3) A subclasse 4-8, chamada de vago e a subclasse 4-2-9, chamada de 

outros assuntos referentes a alunos, estão vazias e não deveriam existir, 

pois não existe nada relacionado a elas. Deveriam ser inclusas quando 
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surgissem novos documentos que não se encaixem nas subclasses já 

existentes. 

 

 

4) A subclasse 4-9, chamada de outros assuntos referentes a formação, 

aperfeiçoamento, especialização também possui uma nomenclatura 

vaga. 

 

 

 Classe 5  Outros Assuntos. 

1) A nomenclatura da classe é vaga, que poderia ter outro nome que seja 

mais específico. 

2) As subclasses 5-3 e 5-4 são chamadas de vago, e não possuem classes 

específicas dentro delas. Poderiam ser extintas. 

 

3) A subclasse 5-5, chamada de assuntos transitórios, também é vaga, pois 

é subjetivo. 

 

4.2. ANÁLISE DA TABELA DE TEMPORALIDADE 
 

 A tabela de temporalidade de documentos está estruturada por tópicos, 

como: SIGA-DOC (Adm) ou CNJ (Jud); Código; Assunto; Documento; Prazo de 

Guarda - Fase Corrente, Fase Intermediária - Destinação Final - Eliminação; 

Guarda Permanente; Microfilmagem; Digitalização - Observação.  

 Observa-se analisando a tabela que as funções e subfunções não estão 

muito claras e o método, ao contrário do que a arquivista afirma, pode ser 

considerado híbrido, já que ele também é estrutural, pois o código de 

classificação é construído por assunto referente ao organograma da instituição. 
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Observa-se, também, que alguns itens na tabela possuem como prazo o 

organizacionais, ou seja, se mudar o gestor muda a validade do documento. 

 

 Classe 0  Administração Geral: 

1) Somente nessa classe há informação sobre o código de classificação de 

documento, registrado no sistema SIGA-DOC. 

 

2) Apresenta a alteração de prazos impostos para prazos que serão 

definidos pela unidade organizacional. 
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3) Percebe-se que no campo observação são registradas informações 

complementares ao conteúdo do documento e justificativas necessárias 

a correta aplicação da tabela, bem como aspectos elucidativos em 

relação ao prazo de guarda do documento. 
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4) A subclasse 0-6-2-6 chamada de Destinação de documentos possui 

entre suas ramificações a 0-6-2-6-1, 0-6-2-6-1a e a 0-6-2-6-1b que 

possuem a mesma nomenclatura: análise, avaliação, seleção, porém 

produzem documentos e prazos de guarda distintos. Neste sentido, para 

utilização desse instrumento, é necessário analisar o assunto de que 

trata o documento e codificá-lo de acordo com o assunto estabelecido 

na tabela de temporalidade. 

 

 

 

 Classe 1  Foro Judicial  Processos: 

1) Verifica-se o uso de remissivas no campo observação. Na subclasse 1-

99-16, chamada de carta testemunhal, é informado para realizar a busca 

na subclasse 1-3-1-16-3, carta testemunhável. Porém, percebe-se que 

as informações sobre o prazo de guarda são distintas. Enquanto, a 

primeira delimita o prazo de guarda do documento, a segunda informa 

para verificar a temporalidade do processo principal. Neste caso, não há 

informação sobre a localização do processo principal. 
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2) Algumas subclasses apresentam informações sobre o documento 

classificado facilitando a compreensão. Em contrapartida, há subclasses 

que não possuem essa informação, tornando complicado entender quais 

tipos documentais são tratados naquele determinado assunto. Como a 

subclasse 1-2-1-37, denominada outras não especificadas. 

 

 

3) No campo observação da subclasse 1-2-1-46-1, chamada de 

adjudicação compulsória, percebe-se que esse assunto anteriormente 

era representado pelo código 1-2-3-1, que era associado à subclasse 1-

2-3, de sentido mais amplo, em matéria cível. Com essas alterações, 

atualmente, está vinculada à subclasse 1-2-1-46, chamada de ações 

que versem sobre a propriedade. Também é observado mudança no 

prazo de guarda. 
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4) Verifica-se que os documentos que não possuem valor histórico para a 

instituição após cumprir o prazo de guarda estabelecido pelo órgão são 

destinados para eliminação. Nesse caso, pode-se compreender que a 

instituição realiza a eliminação de documentos, quando necessário. 

Conforme a subclasse 1-2-1-47, referente ao assunto usufruto. 

 

 

5) Constata-se na subclasse 1-3-3-12-5, chamada crimes contra a Lei de 

licitações e contratos da Administração pública ( Lei nº 8666/93) ,  que  

não há informação sobre o prazo de guarda e destinação final de 

documentos.  Diante disso, compreende-se que ainda não foi realizada a 

avaliação desses documentos. 
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 Classe 2  Foro Judicial  Outros Documentos: 

 Classe 3  Serviços Notariais e de Registro  Processos e 

Documentos: 

1) Somente em determinados assuntos classificados percebe-se que há 

informação sobre a legislação que determina a prescrição e a produção 

do documento. 
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2) As atualizações realizadas na tabela de temporalidade são informadas 

no campo observação. Conforme a subclasse 3-6-1-2, chamada registro 

de contratos, que era intitulada registro. Essa informação é pertinente, 

uma vez que possibilita a recuperação da informação, também, com a 

denominação anterior do assunto. 
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3) Os documentos relacionados à atividade-fim, esgotado o prazo de 

guarda, somente poderão ser eliminados, caso sejam digitalizados ou 

microfilmados. Conforme a subclasse 3-3-10, chamada protocolo dos 

títulos distribuídos para protesto (Inativo). Esses procedimentos 

permitem a eliminação do documento em papel com base legal. 

 



38 
 

4) Algumas subclasses como a 3-2-1-2, chamada de Registro geral, 

possuem no campo observação a informação de que o seu tipo 

documental pode ser substituído, fazendo com que não haja dúvidas no 

momento de recolhê-lo para a guarda permanente. 

 

 

5) O documento classificado no código 3-4-1-1, chamado de protocolo, 

deve ser guardado na fase corrente, não precisa ser guardado na fase 

intermediária e tem como destino final a eliminação. Percebe-se que há 

informação sobre a base legal vinculada ao assunto tratado. 
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 Classe 4  Formação, Aperfeiçoamento, Especialização: 

 Classe 5  Outros Assuntos: 

1) No campo observação não há informação sobre a legislação específica 

do assunto, o que faz com que a pessoa que for utilizar a tabela não 

tenha a lei específica para confirmar o prazo estabelecido na tabela. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 Pode-se observar que apesar da arquivista informar que o método da 

tabela é funcional, o que se percebe com uma análise mais rebuscada é que o 

método utilizado é o hibrido, porque apresenta algumas características que 

demonstram ser organizacionais. 

 Outro ponto a ser questionado é que se comparada com a tabela do 

SAESP o usuário se confunde entre assunto e atividade, a tabela do TJ não é 

muito clara quanto a isso, dificultando o uso deste instrumento.  

 A última consideração é que no campo assunto ora informa sobre a 

espécie e ora tipologia documental.Este padrão se repete ao longo da tabela, 

com isso o trabalho é comprometido e a busca pela informação se torna mais 

demorada. Um exemplo disso: o usuário externo pensa haver repetição, dentro 

da subclasse 0-2-4, chamada de direitos, obrigações e vantagens, existe 0-2-4-

1-3-5, chamada de férias. Dentro da subclasse 0-8-4, também chamada de 

direitos, obrigações e vantagens, existe a 0-8-1-3-2, também chamada de 

férias. Mas isso apenas trata-se que uma refere a Pessoal (em geral) e a outra 

classe 0-8 se refere a Magistrados, porque o regime dentro do TJ que rege as 

duas é diferenciado. Isso quando acontece o usuário precisa buscar ajuda no 

setor específico que elaborou o plano de classificação, tornando o trabalho 

mais difícil e dispendioso. 

 E em alguns aspectos, a instituição acerta, como exemplo:  um espaço 

físico próprio, dispensando empresas tercerizadas, como a RECALL, empresa 

especializada no gerenciamento de informações, o que faz a diferença diante 

de outras instituições públicas. 

Portanto, o TJ é uma instituição que tenta elaborar um plano de 

classificação de forma centralizada, baseado nas diretrizes CONARQ. Porém, 

da forma como os instrumentos estão elaborados, além das dificuldades para 

sua aplicação pelos produtores de documentos, os próprios funcionários do 

arquivo precisam, a todo tempo, tomar decisões e registrá-las, de modo a 

minimizar as subjetividades. 

Dito isto, concluímos nossa pesquisa sugerindo ao TJERJ que revisitem 

seus instrumentos e busquem outras alternativas metodológicas para sua 
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elaboração, pois só assim os impactos negativos apresentados serão 

minimizados. 
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