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RESUMO 

 

Os instrumentos da gestão de documentos são importantes ferramentas para as instituições e 

seus arquivos. Levando-se em consideração a má elaboração e fragilidade com que as 

instituições constroem e utilizam seus instrumentos de gestão de documentos. Este trabalho 

tem por objetivo analisar o Código de Classificação do Ministério da Defesa de acordo com as 

teorias da ciência arquivística. Para tal, realizou-se uma investigação das teorias da área e uma 

análise com base nestas teorias do código classificação de atividade-fim por assunto do 

Ministério da Defesa que foi criado de acordo com o modelo do Código de Classificação de 

atividade-meio do CONARQ. De acordo com esta constatação foi possível concluir que a 

metodologia utilizada pelo CONARQ permite que as instituições que usam desta metodologia 

para criar seus Planos de Classificação classifiquem seus documentos por assunto, 

generalizando a classificação e dificultando o reconhecimento da ação que deu origem ao 

documento. 

 

Palavras-chave: Classificação Arquivística. Plano de Classificação. Função Classificação. 

Marinha do Brasil. Ministério da Defesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Document management tools are important tools for institutions and their archives. Taking 

into account the poor manipulation and fragility with which institutions build and use their 

document management tools. This paper aims to analyze the Classification Code of the 

Ministry of Defense according to the theories of archival science. To this end, it carried out an 

investigation of the theories of the area and an analysis based on these theories of the Ministry 

of Defense's end-activity classification code by subject that was created according to the 

CONARQ activity-middle classification code model. In agreement with this finding it was 

possible to conclude that the methodology used by CONARQ allows institutions that use the 

methodology to create their plans. Classification plans classify their documents by subject, 

generalizing the classification and making it difficult to recognize the action that gave rise to 

the document. 

 

Keywords: Classification in records management. Classification scheme. Function 

classification. Brazil's navy. Defense Ministry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar se o código de classificação de 

atividades fim da Marinha do Brasil demonstra de forma clara a ação que origina o 

documento. Descrever o papel da classificação e do instrumento da gestão de documentos, o 

plano de classificação, utilizado para tal atividade no âmbito dos arquivos e sua importância 

para este campo específico do conhecimento. À primeira vista, a classificação pode ser 

compreendida como os procedimentos realizados pelas bibliotecas para classificar o 

conhecimento produzido pela humanidade. No entanto, o que difere a função classificação 

nos arquivos daquela aplicada aos livros e demais documentos bibliográficos é a ênfase no 

contexto de produção dos registros arquivísticos e não nos assuntos neles contidos. 

De acordo com Rousseau e Couture (1998) a utilidade dos documentos de arquivo 

é própria em cada organismo e seu tratamento é específico em cada um. Isso é uma realidade 

na vida dos arquivistas, pois não há uma fórmula pronta para gerir um arquivo, cada arquivo é 

único e específico de modo a necessitar de um tratamento que seja próprio para ele. 

Segundo Cook (2000) os modelos para gestão de documentos devem existir não 

para extinguir o pensamento crítico sobre eles, criando um método engessado, em que o 

profissional não seja capaz de lidar com as diversas situações encontradas em ambientes 

diferentes e com necessidades diversificadas (arquivos em contextos diferenciados). Mas, 

possibilitar “uma ampla unidade de visão e propósito”. 

A classificação é inerente à própria disciplina. À medida que o volume de 

documentos produzidos pelos homens, ao longo das suas mais diversas estruturas 

administrativas, foi aumentando, bem como a relação que foi se estabelecendo entre eles e as 

sociedades, a classificação se mostrou uma referência útil para a organização dos arquivos. 

A partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII, houve uma 

centralização dos arquivos sob o poder do Estado, com o intuito de construção de uma 

memória do movimento revolucionário e de garantir os direitos e deveres dos cidadãos. Como 

vários arquivos de diferentes proveniências passaram a ser reunidos em um mesmo local, o 

Arquivo Nacional Francês, se recrudesceu à necessidade metodológica de classificar os 

documentos de acordo com seus respectivos contextos. 

Ainda que existam outras ações classificatórias nos processos de organização dos 

arquivos, tal como a natureza do assunto (ultrassecreto, secreto, reservado), a classificação, 

enquanto função matricial permite a visualização e preservação da relação existente entre os 
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documentos produzidos por uma instituição – pública ou privada – no cumprimento de suas 

funções e atividades.   

Para compreender o que é classificação e a utilidade de seu instrumento, o plano 

de classificação, é preciso compreender o papel da gestão de documentos e sua importância 

para um Arquivo. Uma má política da gestão de documentos causará mesmo em meio digital 

um retardo do acesso a informação produzida, recebida e acumulada no exercício das funções 

e atividades de um produtor. Caberá ao arquivista a elaboração de instrumentos que visem 

facilitar o acesso e dar visibilidade informacional dos documentos. Por meio deste, 

demonstrar a importância dos serviços arquivísticos para as instituições e a sociedade. 

A forma como um arquivo é tratado por seu produtor revela seu grau de 

importância dentro do meio ao qual pertence. Assim seus usos serão revelados eficientemente 

ou não, de forma a suprir as necessidades institucionais tanto para memória quanto para 

tomada de decisões. 

De acordo com a Lei 8159/91 que trata de arquivos públicos e privados 

“considera-se gestão de documentos o 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 a guarda 

permanente.” 

A gestão de documentos feita na fase corrente dos documentos condicionará todo 

o tratamento dado nas fases intermediária e permanente. A teoria das três idades adotada na 

segunda metade do séc.XX, divide os documentos de acordo com o uso em três fases 

distintas: corrente, intermediária e permanente.  

Sendo assim, entende-se que a gestão de documentos é aplicada durante o uso do 

documento de forma a facilitar sua produção, administração e destinação. Para o profissional 

que trata da documentação, enquanto a mesma está sendo utilizada faz-se um grande 

diferencial essa gestão. Para definição quanto à guarda permanente ou sua eliminação, e no 

quesito acúmulo documental. Através dessa gestão fica perceptível que o acúmulo 

documental é bem menor do que em locais onde ela não é aplicada, facilitando assim o 

trabalho do profissional incumbido da destinação final do documento. 

A gestão de documentos divide-se em três fases básicas: produção, utilização e 

destinação. A primeira fase que é a produção de documentos revela que o papel do 

profissional vai muito além de simplesmente esperar documentos para ser arquivado, ele deve 

atuar diretamente em parceria com o setor que cria os documentos para determinadas 

atividades específicas evitando a elaboração de documentos desnecessários para a 
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administração e que futuramente serão eliminados por não conterem nenhum valor histórico 

ou científico. Tornando o processo de manuseio documental bem mais fácil e organizado.  

A aplicabilidade da gestão em documentos correntes se dá como facilitador da 

recuperação da informação. O documento corrente é aquele utilizado em atividades diárias de 

uma instituição. Essa gestão pode ser vista como parte estratégica da instituição que a utiliza, 

pois é de suma importância para auxiliar nas tomadas de decisões.  

A gestão de documentos intermediários se dará logo após o arquivamento na fase 

corrente, então se compreende que alguns documentos serão eliminados e outros guardados 

para futura necessidade do órgão ou instituição. É necessário entender que o usuário desses 

documentos em fase intermediária é o órgão depositante que recorre a esses documentos com 

pouca frequência.  

 Para concernir à função da gestão dos documentos nos arquivos é necessário 

compreender a função de um arquivo.  

 

A função de um arquivo é guardar a documentação e principalmente fornecer aos 

interessados as informações contidas em seu acervo de maneira rápida e segura. 

Neste sentido, a classificação dos documentos de arquivos deve ser feita a partir de 

um método de arquivamento a ser definido, levando em consideração a estrutura da 

empresa, suas funções e a natureza de seus documentos. Não há um único método 

válido para arquivar documentos. Na prática, inclusive, faz-se uso da combinação de 

um ou mais métodos (RONCAGLIO; SZVARÇA; BOJANOSKI; 2004; p.3). 

 

Sendo assim, a função da gestão de documentos arquivísticos é garantir que a memória seja 

preservada e que a informação possa ser recuperada da forma mais eficiente possível.  

O ato de classificar já era praticado por filósofos gregos, a exemplo de Aristóteles 

que já classificava os saberes de acordo com a presença ou não do homem nos assuntos 

pesquisados, um modo parecido com classificação de gênero e espécie. No século XVII, um 

grande filósofo, chamado Francis Bacon conhecido como pai da ciência moderna, junto a 

outros nomes como Leibniz e Comte, trouxeram a luz a classificação das ciências dando uma 

grande contribuição à evolução da classificação. 

Nos arquivos a classificação parece surgir praticamente ao modo em que o 

homem começa a registrar a história em documentos. Visualizamos essa ideia, no livro 

Arquivos Modernos de Schellenberg (2002, p.97), “desde que se começou a registrar a 

história em documentos, surgiu para o homem o problema de organizá-los”. 

O papel da classificação é de suma importância na recuperação de documentos, 

pois classificar é fundamental para dar identidade representativa a esse processo de 

recuperação da informação. Podemos ver na obra de Schellenberg (2002, p. 83) que todos os 
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procedimentos que visem organizar, e dar acesso ao documento, são dependentes do 

procedimento de classificar. O papel da classificação em arquivos é exposto por Souza, da 

seguinte forma: 

 

A classificação é uma função matricial do fazer arquivístico e um dos processos do 

programa de gestão de documentos. É, também, um elemento importante para a 

transparência e compartilhamento de informações, que são caminhos seguros para a 

tomada de decisão, para preservação da memória técnica e administrativa das 

instituições contemporâneas e para o pleno exercício da cidadania. A classificação 

de documentos de arquivo tem três objetivos: facilitar o acesso à informação; 

manter, preservar o vínculo arquivístico; fundamentar as funções arquivísticas de 

avaliação e de descrição (SOUZA, 2002, p. 1). 

 

Para Schellenberg, a classificação deve ser elaborada de modo que o documento 

produzido reflita a função do órgão no sentido amplo. Dessa forma teremos documentos 

refletindo em um sentido restrito, a ação como meio probatório, e no sentido mais amplo 

demonstrando o funcionamento do órgão, quando se observa sua organicidade com os demais 

documentos. Segundo Gonçalves, 

 

Na sistematização de dados levantados, será importante para detectar com clareza as 

funções primordiais assumidas pelo organismo produtor. O conjunto de funções 

envolverá [...] atividades que deve cumprir de forma direta (atividades-fim), bem 

como atividades que lhe servem como suporte (atividades-meio) (GONÇALVES, 

1998, p.11). 
 

Após a compreensão do objetivo da classificação de um determinado Arquivo, 

devem-se identificar os documentos deste. Acompanhando Gonçalves (1998), para que isso 

aconteça é primordial reconhecer a forma, o formato, o suporte, o gênero, a espécie, o tipo, 

bem como, o contexto de sua produção, a história da instituição, suas funções e atividades 

desenvolvidas. 

Schellenberg (2002), vai sugerir 3 elementos principais para serem observados na 

classificação de documentos públicos. 

 

➢ A ação a que os documentos estão se referindo 

➢ A estruturação do organismo produtor 

➢ O assunto desses documentos 

 

A primeira delas é ação que o documento representa que executa uma função 

inerente as atividades da empresa, que justifica a razão pelo qual o documento foi criado, 
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essas funções podem se subdividir em dois grandes grupos, as ‘atividades – fim’, e ‘atividades 

- meio’, a primeira é a função para qual o órgão foi criado, e a segunda são as funções 

assessórias para o funcionamento da primeira. 

A estruturação é a organização desse arquivo de modo a refletir a estrutura 

orgânica dessa entidade, ela é criada para dar sentido e senso lógico ao encadeamento 

sistemático, e a organicidade entre os documentos. 

Na classificação por assunto os cabeçalhos de assunto devem ser elaborados com 

base na análise do assunto dos documentos. Na classificação dos documentos das 

administrações públicas “comete-se muitas vezes erro de aplicar um grande esquema geral de 

cabeçalhos de assunto onde os documentos poderiam ser mais eficientemente arranjados 

segundo a função e a organização” (SCHELLENBERG, 2002, p.93-94). 

Segundo o Manual de elaboração de plano de classificação do Estado de São 

Paulo, uma das etapas de elaboração de um plano de classificação consiste na análise da 

estrutura e funcionamento do órgão. O código de classificação a ser estudado foi elaborado 

para ser utilizado pelas três Forças Armadas do País e o Ministério da Defesa. Seu 

instrumento de classificação possui como nomenclatura código de classificação e não plano 

de classificação. Será respeitada a nomenclatura usada, embora não seja a melhor utilização 

para se descrever um plano de classificação. 

A classificação entendida como um processo pode ser divida em duas partes: a 

parte intelectual e física (ordenação). O instrumento de classificação1 pode receber vários 

nomes tanto na literatura como na prática. Nesta pesquisa será utilizada a nomenclatura, plano 

de classificação, para fins de definição e compreensão. Em concordância com Souza, 

 

... a palavra plano que aparece, entre muitos outros significados, com o sentido de 

representação gráfica da estrutura ou da organização de algo. Dessa forma, esquema 

e plano são duas palavras que melhor revelam a ideia de um instrumento de 

classificação (SOUZA, 2009, p. 87). 

 

Porém, a instituição Marinha do Brasil objeto de estudo desta monografia, chama 

o seu plano de classificação de código de classificação conforme já mencionado 

anteriormente.  

 

 

 
1O instrumento de classificação, que recebe na literatura uma quantidade significativa de denominações, é um 

esquema onde são dispostos espacialmente os níveis de classificação de uma maneira hierárquica e lógica 

(SOUZA, 2009, p. 86). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar o código de classificação das atividades fim da Marinha do Brasil à 

luz da teoria arquivística. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Conceituar os princípios fundamentais da Arquivologia; 

 Descrever a estrutura, histórico, atividades e função da Marinha do Brasil, bem 

como seu arquivo; 

  Conhecer o processo de construção do Código de Classificação da marinha do 

Brasil. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

A história dos Arquivos e o surgimento da profissão condicionaram o lugar de 

ocupação dos arquivistas na sociedade. Aos poucos vem sendo conquistado o espaço do 

arquivista na gestão da informação e sua importância dentro das empresas, que durante muito 

tempo seus administradores ignoraram os tipos de serviço que os arquivistas podem fornecer. 

“Em geral, o arquivo é considerado uma unidade administrativa menor, sem atribuições bem 

definidas a não ser “guardar papéis” (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.7). 

 A visão de que um bom arquivista precisava ser um historiador para exercer sua 

profissão vem diminuindo, é inegável que todas as profissões se apóiam em outras áreas, mas 

com o passar do tempo se percebeu a necessidade que a disciplina tivesse contato com outras 

áreas do conhecimento não apenas a História, mas a Administração, Informática, Ciência da 

Informação para que o arquivista possa exercer suas atividades com maior propriedade. 

Dando aos arquivos uma dinâmica muito mais ampla e deixando de ser visto apenas como 

uma profissão apática sem importância nas tomadas de decisões. 

O Arquivo é a representação espelhada das atividades e funções de seu produtor 

seja ele uma instituição pública ou privada. O mesmo deve conter normas e diretrizes para 
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que possa funcionar de forma efetiva e demonstrar sua relevância dentro da instituição a qual 

pertence. 

 
A ausência de normas, métodos e procedimentos de trabalho provocam o acúmulo 

desordenado de documentos, transformando os arquivos em meros depósitos de 

papéis, dificultando o acesso aos documentos e a recuperação de informações 

necessárias para a tomada de decisões no âmbito das instituições públicas e privadas 

(BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.14). 

 

A Arquivologia ainda é uma ciência nova que necessita de estudo e muito 

trabalho na construção dela enquanto ciência. Para tal a máxima observação de referências e 

construção de novos trabalhos que agreguem valores a área são norteadores para o futuro de 

um bom profissional. Como já citado anteriormente não existem modelos prontos para 

facilitar o trabalho do arquivista, devido à natureza única de cada Arquivo. Então conhecer os 

instrumentos que permitem ao profissional gerir um Arquivo de forma correta respeitando os 

princípios arquivísticos é essencial para a eficácia do trabalho. Sendo assim a escolha desta 

pesquisa foi elaborada de modo a analisar o instrumento Código de Classificação da Marinha 

do Brasil. E por meio desta análise contribuir para o avanço da Arquivologia como ciência e 

para destacar a relevância do conhecimento técnico para aplicabilidade dos instrumentos da 

gestão de documentos na prática, proporcionando reflexões teóricas e dos fazeres prático.   

 

Diante dessa realidade, a elaboração do Plano de Classificação assume uma 

importância relevante como ferramenta de gestão documental, exigindo, para sua 

elaboração, profundo conhecimento da estrutura e funcionamento do organismo 

produtor e o comprometimento dos profissionais de todas as suas áreas de atuação. 

(BERNASDES; DELATORRE, 2008, p.14) 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho se trata de uma pesquisa descritiva e exploratória, onde a 

metodologia aplicada tem por finalidade alcançar os objetivos propostos pelo mesmo. Para 

isso foi realizado, um estudo de campo que permitiu um levantamento mais aprofundado dos 

dados a serem obtidos por meio de entrevistas e visita técnica. Os objetivos se aplicam a 

responder a questão problema, levantada a partir da análise do Código de Classificação da 

Marinha do Brasil. Para tal realizou-se entrevista com um funcionário responsável do Arquivo 

que foi feita juntamente a uma visita técnica ao local, bem como o levantamento da legislação 

vigente que demonstrou o funcionamento e as competências da O.M (Organização Militar). 
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Tipicamente, o estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 

necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, 

de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa 

é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo (GIL, 2002, p.53). 

 

A análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados realizou-se através de um 

diagnóstico na visita técnica, e da correlação de todos os dados coletados na entrevista e 

análises da legislação. A fim de verificar a efetividade do código de classificação em relação a 

sua utilização. Logo o universo desta pesquisa é a análise do Código de Classificação da 

Marinha do Brasil.  

 

Este Código e a Tabela foram revisados e aperfeiçoados à medida que o 

levantamento da massa documental foi procedido. É importante ressaltar que o 

código de classificação e a Tabela de Temporalidade de documentos são 

instrumentos de trabalhos dinâmicos passíveis de atualizações, na busca de 

aperfeiçoamento constante, para melhor facilitar o acesso e a preservação dos 

documentos visando agilizar a recuperação da informação (MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 2013, p. 17). 
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2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ARQUIVOLOGIA 

 

Nesta seção serão apresentados princípios fundamentais sem os quais a 

Arquivologia não poderia ser compreendida como uma ciência. Segundo Bellotto (2002, p.20-

21) os princípios arquivísticos são: Princípio da Proveniência, Princípio da Organicidade, 

Princípio da unicidade, Princípio da Indivisibilidade ou Integridade arquivística e o Princípio 

da Cumulatividade. Tais princípios são a base orientadora para atuação de qualquer 

profissional nesta área. Também será abordada uma atividade inerente à gestão de 

documentos, especificamente a função classificação. 

 

2.1 PRINCÍPIOS ARQUIVÍSTICOS 

 

Percebe-se que ao longo da história que a Arquivologia foi se deparando com 

inúmeros problemas a respeito de arquivos que cresciam de forma desordenada e acabavam 

perdendo seu contexto de produção.  

 

A organização dos documentos tem sido um dos grandes desafios da Arquivística 

contemporânea. Lidar com massas tão grandes de documentos acumulados 

diariamente pelas instituições exige uma maior sofisticação dos esquemas de 

classificação (SANTOS; INNARELLI; SOUSA, 2009, p.80). 

 

Na França em meados do séc.XIX esse crescente aumento da massa documental 

classificada e ordenada sem concepções arquivísticas, gerou a necessidade de criar instruções 

para classificação e ordenação de seus arquivos. Daí surgiu o que ficou conhecido como 

princípio de respeito aos fundos ou princípio da proveniência que possui um enorme valor 

teórico para a Arquivologia, sendo um fundamento essencial, base para estudos atuais. 

 

O que parece ser o fundamento teórico-metodológico da classificação de 

documentos arquivísticos é, sem dúvida nenhuma, a base sobre a qual tem se 

construído a Arquivística contemporânea: o princípio da proveniência (SANTOS; 

INNARELLI; SOUSA, 2009, p.117). 

 

Embora muitos autores tratem o princípio de respeito aos fundos como sendo 

igual ao princípio da proveniência, Schellenberg (2002) faz certa diferenciação entre eles. O 

princípio de respeito aos fundos nasce na França, mas evolui e é ampliado para o princípio da 

proveniência na Prússia. Segundo o qual deveria se respeitar não só a proveniência como 

também a ordem original dos documentos, que direciona para a organização interna do fundo. 
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Ainda que Schellenberg diga que tal princípio tenha surgido na França, Heredia Herrera 

(1991, p.33) assegura que o princípio da proveniência pode ter sido aplicado na Dinamarca 

em 1791. Mesmo que pareça óbvio hoje, o princípio de respeito aos fundos foi um importante 

passo teórico para área, o qual diz que os documentos devem ser agrupados por fundo, ou 

seja, os documentos originários de determinada instituição, podendo ser uma entidade 

administrativa, uma corporação ou família, deviam ser agrupados e considerados um fundo. 

Assim, não se deviam agrupar em um mesmo fundo, documentos originários de instituições 

diferentes. De acordo com esse entendimento, um fundo é o resultado da aplicação do 

princípio da proveniência.  

 

O respeito deste princípio, na organização e no tratamento dos arquivos qualquer 

que seja sua origem, idade, natureza ou suporte, garante a constituição e a plena 

existência da unidade de base em arquivística, a saber, o fundo de arquivo...Pense-se 

na criação, avaliação, classificação, descrição, comunicação ou na conservação dos 

arquivos: todas as intervenções do arquivista devem ocorrer sob o signo do princípio 

da proveniência e, à partida, do reconhecimento do fundo de arquivo como unidade 

central das operações arquivísticas (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p.79). 

 

No âmbito teórico o princípio da proveniência pode ser definido segundo 

Rousseau e Couture (1998, p.82) como: “o principio fundamental segundo o qual os arquivos 

de uma mesma proveniência não devem ser misturados com os de outra proveniência e devem 

ser conservados segundo a sua ordem primitiva, caso exista”. A partir do ponto de vista mais 

prático: “o princípio segundo o qual cada documento deve ser colocado no fundo donde 

provém e, nesse fundo, no seu lugar de origem.” Logo, um fundo de arquivo depende da 

aplicabilidade do princípio da proveniência para existir.  

Para Bellotto (2002), o princípio da proveniência fixa a identidade do documento 

ao seu produtor mantendo o contexto orgânico de produção. Portanto, o princípio da 

proveniência e o da ordem original são importantes fundamentos para organização e 

classificação dos acervos. 

 

O documento de arquivo em seu conjunto orgânico, seu valor de prova e garantia de 

direitos, além de potencial fonte para pesquisa histórica, era o objeto a partir do qual 

se pensavam, de maneira preliminar, os Princípios da disciplina e algumas de suas 

funções, tendo por objetivo organizar, preservar e disponibilizar documentos 

(SCHMIDT, 2012, p.60). 

 

O LEXICONOF ARCHIVAL TERMINOLOGY (1964) define princípio da 

proveniência como “aquele segundo o qual cada documento deve estar situado no fundo 

documental do qual procede, e neste fundo em seu lugar de origem”. Aqui fica compreensível 
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a união entre o princípio da proveniência e o da ordem original em uma única definição. 

Segundo Heredia Herrera (1991), a origem e a ordem são consequências inerentes a natureza 

dos arquivos. 

De acordo com o DIBRATE (2005, p.136-137), o princípio da proveniência é um 

“princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade 

coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. 

Também chamado princípio do respeito aos fundos.” O mesmo define o princípio pela ordem 

original como: “Princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela 

entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu.” Percebe-se então uma separação entre os 

dois princípios.  

Ainda segundo Rousseau e Couture (1998, p.83) o princípio da proveniência pode 

ser dividido em dois graus. No primeiro grau, o fundo de arquivo é considerado uma entidade 

distinta. E também é indispensável para o valor testemunhal do documento de arquivo. No 

segundo grau, deve-se respeitar a ordem primitiva ou original, e ou restabelecê-la caso tenha 

se perdido independente do motivo. Levando-se em consideração o valor primário2dos 

documentos isso parece normal devido à ordem já estabelecida nos arquivos correntes e 

intermediários. Será papel do arquivista apenas proteger essa ordem. Desse modo também 

facilitar a recuperação da informação. 

Conforme Bellotto citada por Souza (2009, p. 121) a autora dispõe do estudo da 

Diplomática para esclarecer que a ordem original não é propriamente a ordem física dos 

documentos estabelecida no arquivo corrente. Mas sim o respeito a uma característica 

essencial do documento de arquivo, à organicidade. Que aponta para a produção dos 

documentos e não a ordenação de seu arquivamento físico.  

O Princípio da organicidade demonstra como:  

 

As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos documentais. A 

organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções 

e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e 

externas” (BELLOTTO, 2002, p.21). 

 

 
2  Os valores inerentes aos documentos públicos modernos são de duas categorias: valores primários, para 

própria entidade onde se originam os documentos, e valores secundários, para outras entidades e utilizadores 

privados. Os documentos nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão foi criado – 

administrativos, fiscais, legais e executivos. (SCHELLENBERG, 2002, p. 180). 
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Além disso, de acordo com a autora a Organicidade juntamente ao Princípio da 

Proveniência são elementos de suma importância para manter a base de sua teoria e distingui-

la de outras áreas do conhecimento. 

 
E essa diferença acontece, principalmente, a partir do momento em que a 

Classificação dos documentos de arquivo passa a ser entendida menos pelos seus 

assuntos e temáticas para realizá-las a ordem na qual os documentos haviam sido 

produzidos (DUCHEIN, 1986, p. 15 apud SCHMIDT, 2012, p. 109). 

 

Princípio da unicidade: “não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, os 

documentos de arquivo conservam seu caráter único, em função do contexto em que foram 

produzidos” (BELLOTTO, 2002, p.21). De acordo com Pazin (2005, p. 7) tal princípio é a 

derivação direta dos princípios da proveniência e organicidade. Mesmo que as condições de 

criação de um documento se repitam, nunca se repetirão em sua totalidade. Portanto cada 

documento é único.  

Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística: “os fundos de arquivo 

devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada, ou 

adição indevida. Este princípio é derivado do princípio da proveniência” (BELLOTTO, 2002, 

p.21).Segundo Pazin (2005, p. 7) um arquivo só pode ser considerado um arquivo se estiver 

conectado ou integrado logicamente. Ou seja, a eliminação não pode quebrar a lógica de 

produção documental de uma instituição.  

Princípio da cumulatividade ou acumulação: “O arquivo é uma formação 

progressiva, natural e orgânica” (BELLOTTO, 2002, p.21). Cada instituição produz 

documentos de modo a cumprir seus desígnios de existência. Cumprindo assim sua missão. 

Isso gera o acúmulo documental e justifica o uso das ferramentas de gestão de documentos. 

Para controle dessa acumulação.  

 

Os princípios da proveniência, da ordem original e da organicidade são 

fundamentais para compreender a produção documental de uma instituição e para 

determinar sua tipologia documental. Os princípios da indivisibilidade e da 

acumulação demonstram as razões pelas quais essa lógica deve ser preservada no 

tempo, mesmo quando ocorrem expurgos (PAZIN,2005, p. 8). 

 

2.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

O arquivo enquanto uma unidade que compõe uma determinada organização não é 

visto como um setor de prestígios dentre tantos outros setores que uma organização possui. 

Isso se reflete na distribuição hierárquica da administração dentro do órgão. Fica perceptível 
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por muitas vezes o arquivista encontra barreiras como falta de recursos materiais e humanos 

que mantenham o funcionamento desejável de um Arquivo.  

Por essa razão a gestão de documentos deve ser considerada uma ferramenta para 

tirar os arquivistas de sua posição apática de meros guardadores de papéis, já que atua desde a 

produção até a destinação final dos documentos.  Segundo o Manual de Gestão de 

Documentos Aplicada do SAESP, a chave para manter o pleno controle dos documentos está 

na integração dos protocolos com o arquivo e a padronização de procedimentos técnicos. 

Dessa forma os documentos podem ser localizados não só durante o período que esperam o 

cumprimento de seus prazos no arquivo corrente, intermediário e permanente, mas também 

durante sua tramitação. Além disso, o manual aponta falhas que são empecilhos para 

atividades do dia a dia do arquivo. Tais como falhas no controle da produção de documentos, 

na tramitação, falta de utilização de normas e procedimentos arquivísticos. Tudo isso 

contribui para um mau funcionamento do arquivo, dificultando o acesso a informação e 

aumenta os custos para a instituição que acabará tendo um acúmulo de documentos não 

tratados. Logo, a gestão de documentos que é composta por atividades inerentes ao 

desenvolvimento e eficácia do arquivo e da própria organização que o arquivo faz parte, 

permite que a instituição pública ou privada tenha economia de recursos financeiros, redução 

de espaços de guarda e recupere os documentos com maior rapidez.  

Ainda segundo o Manual de Gestão de Documentos Aplicada do SAESP as 

atividades inerentes a gestão de documentos são: Produção de documentos, Utilização dos 

documentos, Destinação de documentos, Tramitação, Organização e arquivamento, 

Reprodução, Classificação e Avaliação. Nos termos do art. 3º da Lei de Arquivos nº 8.159, de 

8 de janeiro de 1991: 

 

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 permanente (BRASIL, 1991, Art. 3º). 
 

2.3 A CLASSIFICAÇÃO E SEUS PRINCÍPIOS 

 

Apesar da classificação em arquivos também contribuir para a recuperação de 

documentos, pois para se recuperar é preciso ter a representação precisa da informação, e 

classificar é fundamental para dar identidade representativa a esse processo; a classificação 

em arquivos tem por objetivo principal manter a organicidade (relações/vínculos que o 
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documento mantém com os demais do órgão ou entidade e que refletem suas funções e 

atividades), que é uma importante característica do documento arquivístico. A classificação 

em arquivos tem como objetivo, a análise do contexto do documento (ação que deu origem ao 

documento).  

Segundo Janice Gonçalves, a classificação em arquivos pode ser definida como 

um processo lógico que corresponde “às operações técnicas destinadas a organizar a 

documentação de caráter corrente, a partir da análise das funções e atividades do organismo 

produtor de arquivos” (GONÇALVES, 1998, p. 11). Sua importância é dar visibilidade às 

funções e as atividades do organismo produtor do arquivo, deixando claras as ligações entre 

os documentos, o que contribui para a gestão de documentos correntes, produzidos ou 

recebidos no cumprimento de atividades-meio e atividades-fim. Que se conservam junto aos 

órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são consultados, para a 

agilidade e segurança na recuperação da informação, o controle do fluxo documental e a 

organização da documentação, visando à correta destinação final. 

 

Entende-se por classificação dos documentos a seqüência das operações técnicas que 

visam a agrupar os documentos de arquivo relacionando-os ao órgão produtor, à 

função, subfunção e atividade responsável por sua produção e acumulação 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2004). 

 

A classificação arquivística é geralmente traduzida em um esquema no qual a 

hierarquia entre as classes e subclasses é criada a partir da análise do organismo produtor dos 

documentos de arquivo e que representam suas funções/atividades. Esse esquema é chamado 

de “plano de classificação”, que permite situar o documento em suas relações uns com os 

outros.  

 

...é interessante observar que após a consagração dos Princípios de Classificação o 

elemento informação torna-se o que deveria ser evitado, visto que durante muitos 

séculos os documentos foram (des) organizados por seu conteúdo ou por temáticas 

derivadas destes (SCHMIDT, 2012, p.157). 

 

Segundo Schellenberg um dos desafios da administração de documentos correntes 

está relacionado à ordenação e acessibilidade dos documentos. Para tal torna-se necessário 

que os documentos sejam bem classificados e ordenados. Para tanto se dá a importância de 

uma boa gestão de documentos. A classificação enquanto ferramenta da gestão de 

documentos torna-se essencial para que esta ocorra de forma satisfatória. 
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Tendo em vista que os documentos refletem a função e organização do órgão, a 

classificação de acordo com Schellenberg pode ser disposta em relação à função e estrutura. 

Ou seja, uma classificação funcional e estrutural. Para Schellenberg (2002, p. 84) 

“classificação significa o arranjo dos documentos segundo um plano destinado a facilitar o 

seu uso corrente.” Ainda segundo ele “os princípios de Classificação determinam o 

agrupamento documental em pequenas unidades e o agrupamento destes em unidades 

maiores.” O mesmo entende que esses agrupamentos são raízes do problema do arranjo de 

documentos.  

A classificação pode ser compreendida então como uma atividade da gestão de 

documentos3 que tem como objetivos racionalizar a produção de documentos e tornar mais 

ágil o acesso aos arquivos e informações. De acordo com o Manual de Gestão de Documentos 

Aplicada do SAESP, a classificação “recupera o contexto de produção dos documentos, isto é, 

a função e a atividade que determinou a sua produção e identifica os tipos/séries 

documentais” (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 9). 

 

2.4 ELEMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO  

 

• A ação que os documentos se referem; 

• A estrutura do órgão que o produz; 

• O assunto dos documentos. 

Para concernir o primeiro elemento da classificação é preciso ter bem clara a 

compreensão do que é um documento. Para tal, 

 

O documento arquivístico é um artefato humano com pressupostos e características 

específicas. O ambiente e o conteúdo são delimitados e definidos pelo sujeito 

acumulador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica (organização). Ao contrário 

daqueles encontrados em bibliotecas, por exemplo, os documentos arquivísticos não 

constituem um conjunto formado com uma finalidade específica: eles representam o 

produto da atividade do sujeito acumulador (SANTOS; INNARELLI; SOUSA, 

2009, p.80). 

 

Desta maneira entende-se que o documento é o produto de uma ação e que essa 

ação é um reflexo das funções e atividades desempenhadas por um determinado órgão. Então 

compreender como uma organização se estrutura e a forma como exercem suas funções e 

 
3 A gestão documental assegura o cumprimento de todas as fases do documento: corrente, intermediária e 

permanente. Nesse sentido a gestão documental garante o efetivo controle do documento desde sua produção até 

sua destinação final: eliminação ou guarda permanente e permite a localização dos documentos e acesso rápido 

às informações (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 10). 
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atividades é imprescindível para entender como esses documentos produzidos são 

acumulados.  Estas funções são as responsabilidades de um órgão para que o mesmo possa 

atingir a finalidade ou objetivo para o qual foi criado, ou seja, seu propósito de existência. As 

funções podem ser encontradas nas leis e regulamentações que criaram o órgão. Logo é 

importante, para que a classificação seja feita com maior eficiência, compreender e analisar 

essas leis e regulamentos para criação de um Plano de Classificação.   

As funções desdobram-se em atividades, as atividades em ações e as ações são 

refletidas nos documentos. Dentro desta análise é importante ter em mente que qualquer órgão 

desempenha dois tipos de atividades: atividades-fim e atividades-meio. As atividades-fim são 

aquelas que diferenciam o órgão de outros. Logo atividades-fim “se referem ao trabalho 

técnico e profissional do órgão, trabalho que o distingue dos demais” (SCHELLENBERG, 

2002, p.85). 

No entanto as atividades-meio auxiliam o órgão a desempenhar suas atividades-

fim, seu funcionamento administrativo. “Chamam-se atividades-meio aquelas que se 

relacionam com a administração interna da organização, ou seja, atividades auxiliares, 

comuns a todos os órgãos” (SCHELLENBERG, 2002, p.85). 

O segundo elemento descrito acima é a estrutura do órgão produtor. Isso ocorre 

quando os documentos são dispostos a refletir a estrutura orgânica da instituição seja ela 

pública ou privada. Pode-se perceber essa disposição através da organização hierárquica 

ilustrada no organograma do órgão.  

O terceiro elemento refere-se ao assunto dos documentos que não deve ser usado 

como critério para classificar documentos. Quanto aos tipos de classificação podemos 

encontrar: 

Classificação Funcional – documentos classificados de acordo com a função da 

entidade. “Os documentos públicos geralmente devem ser classificados em relação à função. 

Resultam de uma função, são usados em relação à função e devem, portanto, ser classificados 

de acordo com esta” (SCHELLENBERG, 2002, p.95). 

Classificação Organizacional – documentos classificados de acordo com a 

estrutura orgânica da entidade. “Os documentos públicos podem ser classificados em relação 

a organização” (SCHELLENBERG, 2002, p.94). 

Classificação por Assunto – segundo Schellenberg tal classificação geralmente 

não deve ser aplicada aos documentos de arquivo.  
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A maior parte dos documentos públicos deve ser classificada segundo a origem 

organizacional e funcional... Só em casos excepcionais os documentos públicos 

devem ser classificados em relação aos assuntos que se originam da análise de 

determinado campo do conhecimento (SCHELLENBERG, 2002, p. 94). 

 

Todo princípio é fundamental para o exercício de qualquer atividade, seja ela 

intelectual ou física. O Princípio de Classificação nada mais é do que a característica ou 

qualidade adotada para divisão e organização dos arquivos.   
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3 CONTEXTO DE PRODUÇÃO: A MARINHA DO BRASIL 

 

La legislación es imprescindible para conocer el âmbito competencial de actuación 

de las instituciones, sudesarrollo y evolución em el tiempo, y sus procedimientos 

normativos legales y prácticos, resultado éstos últimos de los usos y costumbres 

administrativas generales o locales. La legislación nos da aconocerla finalidad del 

legislador, a través de las funciones que otorga a los organismos que crea, que sonel 

instrumento por el que se intenta alcanzar aquella, aun que no siempre se logre 

(LÓPEZ, 1998, p.39). 

 

A Instituição Mantenedora abordada nesta monografia é a Marinha do Brasil e a 

sua unidade de informação, o DPHMD – Departamento do Patrimônio Histórico e 

Documentos da Marinha. Para melhor compreensão da pesquisa aqui desenvolvida será 

explicitado um breve histórico da instituição mantenedora assim como da sua unidade de 

informação contendo sua missão, visão e valores. 

A Marinha do Brasil teve sua origem relacionada ao surgimento do país, pois, no 

processo de independência, o governo necessitava estender e solidificar sua autoridade sobre a 

nação distribuída pela extensa fronteira marítima. Teve seu desempenho em diversas outras 

intervenções importantes no século XIX. Na contemporaneidade, a mesma é bem equipada no 

que tange a qualidade “segundo a instituição Marinha do Brasil” e desempenha um papel 

reservado do Poder Naval em tempo de paz. Funcionando como elemento de respaldo a ação 

política do Governo no campo das relações internacionais e mantendo-se atualizada para a 

expansão quando se fizer necessário (MARINHA DO BRASIL, 2019). 

A sua missão é preparar e empregar o Poder Naval, com a finalidade de contribuir 

para a defesa da Pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 

qualquer destes, da lei da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas 

em lei; e para o apoio à Polícia Externa (MARINHA DO BRASIL, 2019). 

A visão da Instituição Mantenedora é apresentada como uma Força moderna, 

equilibrada e balanceada, e deverá dispor de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais 

compatíveis com a inserção política estratégica do nosso País no cenário internacional e, em 

sintonia com os anseios da sociedade brasileira, estará permanentemente pronta para atuar no 

mar e em águas interiores, de forma singular ou conjunta, de modo a atender aos propósitos 

estatuídos na sua missão (MARINHA DO BRASIL, 2019). 

Os valores da instituição mantenedora, ou seja, da Marinha do Brasil não serão 

encontrados nesta pesquisa, pois não foram fornecidos pelos sites, houve tentativa outros 

meios de os obterem, porém sem sucesso em sua busca. Em entrevista ficou claro que apenas 

possui visão e missão. 
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O Departamento do Patrimônio Histórico e Documentos da Marinha - DPHMD é 

Integrante do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) sendo reconhecido pela Lei nº 8.159, 

Cap. IV, Art 17, como uma Instituição Arquivística Pública. Tendo o seu acervo tombado 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro (INEPAC) 

(MARINHA DO BRASIL, 2019). 

A Instituição Arquivística é, ainda, a responsável pelo acompanhamento e pela 

implementação da Política Nacional de Arquivos no âmbito da Marinha do Brasil. Assim, 

utilizando as mais modernas tecnologias da informação “segundo a Marinha do Brasil”, o 

Arquivo da Marinha vem se preparando para, em breve, permitir o acesso total ao seu acervo 

via internet e intranet. 

A missão da Unidade de Informação se definiu como tendo o propósito de 

preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural da Marinha, contribuindo para a 

conservação de sua memória e para o desenvolvimento da consciência marítima brasileira. 

Em situação de mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e 

em regimes especiais, cabem à DPHDM as tarefas concernentes à mobilização e à 

desmobilização que lhe forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes referentes à Mobilização 

Marítima e as emanadas pela SGM (MARINHA DO BRASIL, 2019). 

O Arquivo da Marinha tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 

conservação e o acesso aos documentos para o público em geral. Possui em seu acervo 

documentos que datam do século XVIII aos dias atuais incluindo, também, coleções 

completas das edições do Diário Oficial da União, dos Boletins de Pessoal Civil e Militar e 

Boletins Administrativos, Leis do Brasil, Almanaques dos Corpos e Quadros, Relatórios dos 

Ministros e Comandantes da Marinha, fotografias, vídeos, distintivos e filmes institucionais 

de diversas Organizações Militares da Marinha, gravações sonoras, livros dos 

estabelecimentos e dos navios de guerra e mercantes, róis de equipagens e todos os 

documentos administrativos produzidos ou recebidos pela Marinha enviados ao Arquivo pelas 

Organizações Militares - OMs. Está estruturado em três divisões: Divisão de Documentos 

Escritos, Divisão de Documentos Especiais e Divisão de Acesso à Documentação. O acervo 

de documentos escritos é composto por documentos impressos e manuscritos referentes ao 

pessoal e à administração da Marinha. No acervo de documentos especiais encontram-se 

fotografias, vídeos, filmes, microfilmes, gravações sonoras e digitais e outros arquivos não 

textuais que registram a História da Marinha, de seus navios, de seus estabelecimentos e de 

sua história.  A divisão de acesso é responsável pelo atendimento ao público do Arquivo da 

Marinha (MARINHA DO BRASIL, 2019). 
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A Visão e valores da unidade de informação, ou seja, da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Documentação da Marinha não foram encontrados na pesquisa, pois não foram 

fornecidos pelos sites, houve tentativa de outros meios de os obterem, porém sem sucesso em 

sua busca.  

 

3.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO 

 

A estrutura da Instituição é extensa e seu funcionamento e estrutura administrativa 

se dão da seguinte forma4:  

 

a) Um Órgão de Direção-Geral, o Estado-Maior da Armada (EMA):  

 

O EMA tem o propósito de assessorar o Comandante da Marinha na direção do 

Comando da Marinha e no desempenho de suas atribuições no Conselho Militar de Defesa e 

no Conselho de Defesa Nacional. 

Para a consecução de seu propósito, cabem ao EMA as seguintes tarefas: 

• Coordenar e controlar as atividades que lhe forem atribuídas pelo Comandante 

da Marinha; 

• Formular a doutrina, a política e o planejamento estratégico da Marinha; 

• Exercer a coordenação e o controle das atividades dos órgãos de Direção 

Setorial (ODS); 

• Formular e acompanhar a execução do Programa de Reaparelhamento da 

Marinha (PRM); 

• Controlar e coordenar a Política Marítima Nacional (PMN); 

• Supervisionar as atividades inerentes ao Plano Plurianual (PPA) do Governo 

Federal, na MB; 

• Exercer a direção-geral do Sistema do Plano Diretor (SPD); 

• Supervisionar o Sistema de Planejamento de Pessoal (SPP); 

• Planejar a logística naval e supervisionar sua execução; 

• Planejar a mobilização marítima; 

• Exercer a Direção do Sistema de Ciência e Tecnologia da Marinha (SCTM); 

 
4 Organograma disponível em: https://www.marinha.mil.br/estrutura-organizacional e está incluso no ANEXO I 

desta monografia. Devido sua complexidade foi necessário descrever a estrutura da instituição. 

https://www.marinha.mil.br/estrutura-organizacional
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• Coordenar e controlar a participação da Marinha em grupos de trabalhos no 

âmbito do Ministério da Defesa e interministeriais ou de interesse governamental; 

• Coordenar com o Ministério de Defesa, e com os outros Comandos de Força, a 

participação de efetivos da Marinha nas representações das Forças Armadas no País e no 

exterior; 

• Coordenar a Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima 

Internacional (CCA-IMO); 

• Representar a Marinha nas atividades do Grupo Executivo para Modernização 

dos Portos (GEMPO); e 

• Assessorar o Comandante da Marinha no tocante às atribuições da Autoridade 

Marítima ”5. 

Subordinados ao EMA encontra-se a Escola de Guerra Naval (EGN) e a 

Representação Permanente do Brasil Junto à Organização Marítima Internacional (RPBIMO). 

 

b) Um Órgão de Assessoramento Superior, o Almirantado tem como objetivo: 

 

“assessorar o Comandante da Marinha nas suas atribuições de direção e gestão da Força e, na 

qualidade de Alto Comando da Marinha, atuar como órgão de processamento das promoções, 

na forma disposta na Lei de Promoções de Oficiais das Forças Armadas” (Redação dada pelo 

Decreto nº 7.006, de 2009) 6. 

 

c) Seis Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Comandante da Marinha: 

 

1. Gabinete do Comandante da Marinha (GCM): assiste ao Comandante da 

Marinha no desempenho das suas atribuições legais. Tem por objetivo elaborar bem como 

consolidar a documentação necessária às decisões do Comandante e exercer a assessoria de 

relações institucionais do Comandante. 

 

2. Centro de Inteligência da Marinha (CIM): obtêm informações de interesse 

da Marinha do Brasil, conforme as diretrizes do EMA. Pelo Decreto nº 16, de 28 de janeiro de 

 
5Informações coletadas em:  https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1>. Acesso em: 08 jun. 2019. 
6Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5417-13-abril-2005-536522-

normaatualizada-pe.html. Acesso em: 08 jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7006.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7006.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_do_Brasil
https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5417-13-abril-2005-536522-normaatualizada-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5417-13-abril-2005-536522-normaatualizada-pe.html
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1991, foi alterado a denominação do Centro de Informações da Marinha (CENIMAR) para 

Centro de Inteligência da Marinha (CIM). 

 

3. Secretaria de Controle Interno da Marinha (SecCIM) ou CCIMAR – Centro de 

Controle Interno da Marinha: “tem o propósito de assessorar o Comandante da Marinha e 

planejar, dirigir, coordenar e executar as atividades de Controle Interno. Compreende as 

atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, administrativa e 

operacional das unidades dos poderes da União e das entidades da administração indireta, 

assim como as de verificação e avaliação dos resultados obtidos pelos administradores. É 

exercido internamente por órgão de controle inerente ao âmbito das organizações e tem por 

finalidade, além das atinentes às atividades já descritas, apoiar o Controle Externo no 

exercício de sua missão.” 

 

4. Procuradoria Especial da Marinha (PEM): é um órgão de assistência direta ao 

Comandante da Marinha, que compete zelar pela fiel observância da Constituição da 

República Federativa do Brasil, das Leis e dos Atos dos Poderes públicos, referentes às 

Atividades Marítimas, fluviais e lacustres. 

 

5. Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM): 

“tem a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para 

os Recursos do Mar (PNRM), como por exemplo, atuar como elemento coordenador e 

articulador na implementação das deliberações da CIRM, procurando fomentar pesquisas, 

difundir o conhecimento científico, realizar a manutenção e ocupação de áreas de interesse 

nacional e orientar a exploração sustentável dos recursos vivos e não vivos na Amazônia Azul 

e na Antártica a fim de assessorar o Comandante da Marinha e Coordenador da CIRM e 

executar as atividades pertinentes aos encargos técnicos e administrativos da referida 

Comissão.” 

 

6. Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM).  

 

d) Sete Órgãos de Direção Setorial:  

 

1. Comando de Operações Navais (ComOpNav): tem o propósito de aprestar as 

Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais para o adequado emprego do Poder Naval.  



40 
 

 

• Orientar, coordenar e controlar as atividades do setor operativo 

concernentes à organização, ao pessoal, à justiça e disciplina, à legislação e as 

Diretrizes para o Planejamento Naval; 

• Supervisionar a prontificação, o adestramento e o emprego das Forças 

Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, inclusive as Distritais, bem coordenar e 

controlar suas atividades logísticas e de mobilização; 

• Supervisionar as atividades de Controle Naval e de Proteção ao Tráfego 

Marítimo; 

• Coordenar e controlar as atividades de assistência e salvamento de 

embarcação, coisa ou bem em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis 

interiores; 

• Apoiar a Diretoria-Geral de Navegação (DGN) e o Comando do 

Controle Naval do Tráfego Marítimo (COMCONTRAM).7 

 

Ele compreende:  

• Comando-em-Chefe da Esquadra (ComemCh): é o núcleo do Poder Naval 

brasileiro, tendo como propósito a manutenção dos comandos subordinados no mais elevado 

grau de aprestamento para as operações navais e ações de guerra naval. Administrativamente, 

a Esquadra é subdividida em forças, as quais são organizadas de acordo com o ambiente 

operacional em que suas unidades atuam. São elas: o Comando da Força de Superfície 

(ComForSup), o Comando da Força de Submarinos (ComForS) e o Comando da Força 

Aeronaval (ComForAerNav). Para apoio ao ComemCh na organização, execução e avaliação 

de operações navais delegadas à Esquadra, existem ainda duas OM subordinadas: o Comando 

da Primeira Divisão da Esquadra (ComDiv-1) e o Comando da Segunda Divisão da Esquadra 

(ComDiv-2). 

• Comandos dos Distritos Navais (ComDN): abrange 9 Comandos. Possui como 

características atribuídas a promoção e direção da vigilância e defesa marítima, a cooperação 

com os Comandos das Forças Navais e providenciar os suprimentos e a restauração das 

Forças Navais. (de acordo com a Portaria do ComOpNav,  nº 107 de 23 de Dezembro de 

1997). 

• Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE); 

 
7Mais informações em: https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1. 

https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1


41 
 

 

• Comando do Controle do Tráfego Marítimo (COMCONTRAM): Comando do 

Controle do Tráfego Marítimo (COMCONTRAM): tem por finalidade prover a proteção e 

efetuar o controle do tráfego marítimo na área sob responsabilidade do Brasil, em decorrência 

da Segurança Nacional e de compromissos internacionais.  

• Centro de Guerra Eletrônica da Marinha (CGEM). 

 

2. Diretoria-Geral de Navegação (DGN): possui o propósito de contribuir para o 

preparo e aplicação do Poder Naval e Marítimo, em relação às atividades relacionadas com os 

assuntos marítimos, à segurança da navegação, à hidrografia, à oceanografia e à meteorologia. 

Como objetivo, a DGN orienta, coordena e controla as atividades do setor concernentes à 

organização, pessoal, justiça e disciplina, legislação e Diretrizes Básicas da Marinha; 

coordena e controla o apoio logístico necessário à prontificação, ao adestramento e ao 

emprego de seus meios; coordenam as atividades voltadas para a segurança da navegação na 

área marítima de interesse do Brasil e nas vias navegáveis interiores; supervisiona as 

atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas envolvidas em atividades 

de pesquisa, de exploração e utilização de elementos marítimos.8 

 

3. Secretaria-Geral da Marinha (SGM): contribui para o preparo e a aplicação do 

Poder Naval, com atividades relacionadas a Orçamento (Planejamento, Programação, 

Execução e Avaliação); Economia e Finanças; Logística (Abastecimento); Patrimônio 

Imobiliário e Histórico-Cultural; Sistemas Digitais Administrativos; Administração Geral; 

Documentação; Controle Interno; Contabilidade; e Habitação. 

 

4. Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM): contribui para o preparo e 

aplicação do Poder Naval, no tocante às atividades relacionadas com o material e a tecnologia 

da informação da Marinha. Tem como objetivo supervisionar os estudos para a formulação de 

diretrizes concernentes à produção, manutenção, desenvolvimento e pesquisas do material que 

lhe está afeto; supervisionar os projetos, a construção, a aquisição, a manutenção e os reparos 

de navios, aeronaves e equipamentos em geral.  

 

5. Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM): contribui para o preparo e a 

aplicação do Poder Naval em relação às atividades relacionadas com o pessoal da Marinha do 

 
8Ver mais em: https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1. 

https://www.marinha.mil.br/relacao-de-autoridades-1
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Brasil (MB). Cabem à DGPM orientar e controlar a atuação das Organizações Militares (OM) 

subordinadas; determinar, aprovar e implementar os estudos e as diretrizes relativas ao 

Pessoal Militar e Civil da MB, ao Ensino, à Saúde e à Assistência Social e Religiosa; 

supervisionar as atividades de Mobilização dos Subsistemas de Pessoal e Saúde, de 

Recrutamento, de Carreira, de Instrução, de Saúde e de Assistência Social e Religiosa.  

 

6. Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN): tem como propósito 

dirigir as atividades relativas à Gestão Estratégica de Recursos Humanos e buscar a eficácia 

das atividades de Educação Física e Desportiva na Marinha do Brasil, bem como orientar o 

Desenvolvimento Doutrinário do CFN, a fim de contribuir para o preparo e emprego de 

Fuzileiros Navais, com vistas ao cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval. Cabem ao 

CGCFN elaborar, conduzir e divulgar: a política para a gestão de pessoas no que tange aos 

Recursos Humanos próprios do CFN; a política de Educação Física e Desportos para a 

Marinha do Brasil e a Doutrina para o preparo e emprego dos Fuzileiros Navais. Outros 

objetivos são supervisionar: as atividades e os serviços Administrativos e Técnicos 

executados; as atividades relativas ao recrutamento e seleção de Recursos Humanos, bem 

como o preparo técnico profissional do pessoal do CFN e as atividades que contribuam para o 

Desenvolvimento da Doutrina, da Técnica e do Material de Fuzileiros Navais, com vistas ao 

preparo e emprego de Fuzileiros Navais. 

 

7. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM): executa a 

gerência da política de inovação e a contínua interação com as Células de Inovação 

Tecnológica (CIT) existentes em cada Instituição Científica e Tecnológica (ICT), sendo a ICT 

sendo subdividida em 10 setores. 

 

3.2 A CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

RELATIVOS ÀS ATIVIDADES-FIM DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

 

A pessoa entrevistada, integrante do Departamento do Patrimônio Histórico e 

Documentos da Marinha-DPHMD, afim de maior compreensão do Código de Classificação 

foi o Suboficial João Carlos Moreira de Almeida. O mesmo participou diretamente da 

elaboração do Código de Classificação de atividades-fim e também da construção da classe 

080 (classe de pessoal militar) que foi incorporada ao Código de Classificação de atividades-

meio do CONARQ. A classe 080 demorou quase dois anos para ficar pronta, pois quando o 
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CONARQ criou o Código de Classificação de atividade-meio não previa a existência de uma 

classe que se enquadrasse ao pessoal militar, apenas ao pessoal civil. A mesma foi elaborada 

por integrantes em conjunto das três forças armadas do Brasil no Arquivo Nacional e foi 

aprovada em 2004 pela resolução n° 21, de 4 agosto de 2004: 

 

Art. 1º Aprovar a subclasse 080 - Pessoal Militar, que passará a integrar o Código de 

Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-

Meio e da Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública, aprovados pela 

Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, do CONARQ, para uso no Ministério da 

Defesa, nos Comandos Militares e nas organizações que os integram.(CONARQ, 

2004) 

 

Vale ressaltar que a Marinha possui uma norma interna chamada NODAM que 

passou pela 5ª revisão em 2018. A 5ª revisão a apresenta como a norma que trata sobre 

documentação administrativa e arquivamento na Marinha. Seu objetivo é estabelecer 

procedimentos, no âmbito da Marinha do Brasil (MB), sobre a documentação administrativa, 

enfocando os aspectos da sua elaboração, tramitação, arquivamento, eliminação e 

transferência/recolhimento à Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da 

Marinha/Arquivo da Marinha (DPHDM/Arquivo da Marinha). A NODAM - Normas sobre 

Documentação Administrativa e Arquivamento na Marinha vêm sendo revisada de modo a 

enquadrar-se nas diretrizes do Arquivo Nacional. Antes da criação do Código de Classificação 

de Atividades-fim, pois se trata de um instrumento híbrido no que tange a classificação e 

temporalidade, usava-se a classe 999 “como curinga”, nas palavras do Suboficial Moreira 

para classificar os documentos.  

O Código de Classificação de atividades-fim e a tabela de temporalidade foram 

elaborados entre 2005 e 2006. O grupo que participou dessa elaboração era composto por 

militares das três forças armadas brasileira. E formaram a Subcomissão do Sistema de Gestão 

de Documentos de Arquivo, do Ministério da Defesa – SIGA/MD. Nesse processo de 

elaboração seguiram-se os seguintes passos: 

 

1° Levantamento dos assuntos principais; 

2° Através do Organograma fizeram o levantamento dos tipos documentais 

utilizados em cada OM. Isso foi feito através de um programa computacional em que cada 

OM designada para tal alimentava a plataforma online na intranet com a competência, a 

atividade desenvolvida para elaboração do documento e a tipologia documental;  

3° Foram levantados os subassuntos e criado o código para eles; e 



44 
 

 

4° Realizado o levantamento da temporalidade que cada documento deveria ter. O 

órgão de Direção Geral designou as OMs responsáveis por essa sugestão da temporalidade. E 

posteriormente passou pelo crivo da comissão responsável pela criação do instrumento de 

classificação e temporalidade das Forças Armadas. 

Segundo o entrevistado, a organização não demorou ao elaborar o instrumento, 

porém o Arquivo Nacional demorou sete anos para aprová-lo. Devido às tipologias 

documentais descritas no Código de Classificação e a diferença de temporalidade dada entre 

os códigos documentais de mesma classificação.  

O DPHMD funciona basicamente como um Arquivo intermediário e Permanente. 

Nele está toda a documentação de todas as OMs brasileiras. Antes das diretrizes do Arquivo 

Nacional cada OM era responsável por eliminar seus próprios documentos. Hoje os 

documentos estão aguardando a atualização da NODAM para os novos procedimentos de 

transferência dos documentos para o Arquivo Nacional e lá serem eliminados.  

Não foi permitido entrar ou ver o arquivo permanente da Marinha. Mas seu 

arranjo físico, segundo as informações passadas, é arranjado na seguinte ordenação: OM-

CRONOLÓGICO-ESPÉCIE. 

 

3.3 CONHECENDO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

RELATIVOS ÀS ATIVIDADES-FIM DO MINISTÉRIO DA DEFESA  

 

A presente ferramenta de Gestão de Documentos da Marinha do Brasil, foi 

elaborada com base na Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, complementada pela 

Resolução nº 21, de 4 de agosto de 2004, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 

Através dessas resoluções o Ministério da Defesa criou uma Subcomissão do Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo – SSIGA. Composta pela Administração Central, 

Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica. Foi utilizado como 

modelo o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo relativos as Atividades-Meio da Administração Pública. 

O referido instrumento apresenta-se da seguinte forma9: 

 

 

 
9 Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/dphdm/sites/www.marinha.mil.br.dphdm/files/Codigo%20de%20classifica%C3%A

7%C3%A3o%20e%20tabela%20de%20temporalidade%20atividades%20fim%20aprovada%202013.pdf 

https://www.marinha.mil.br/dphdm/sites/www.marinha.mil.br.dphdm/files/Codigo%20de%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20e%20tabela%20de%20temporalidade%20atividades%20fim%20aprovada%202013.pdf
https://www.marinha.mil.br/dphdm/sites/www.marinha.mil.br.dphdm/files/Codigo%20de%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20e%20tabela%20de%20temporalidade%20atividades%20fim%20aprovada%202013.pdf
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CLASSE 

 

100 – POLÍTICA, ESTRATÉGIA E DOUTRINA 

Subclasses 

110 – POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL  

120 – ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA  

130 – INTELIGÊNCIA DE DEFESA  

140 – DOUTRINA  

150 – ASSUNTOS INTERNACIONAIS  

160 – (vaga)  

170 – (vaga)  

180 – (vaga)  

190 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À POLÍTICA, ESTRATÉGIA E DOUTRINA 

 

CLASSE 

 

200 – LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO 

 

Subclasses 

210 – POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS  

220 – GESTÃO  

230 – INCORPORAÇÃO OU INCLUSÃO, BAIXA E TRANSFERÊNCIA DE MEIOS 

MATERIAIS 

240 – (vaga)  

250 – (vaga)  

260 – (vaga)  

270 – (vaga)  

280 – (vaga)  

290 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO 

 

CLASSE 

 

300 – PREPARO E EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS 
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Subclasses 

310 – OPERAÇÕES MILITARES  

320 – INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA DE QUALIFICAÇÃO E DE 

ADESTRAMENTO  

330 – MEDICINA OPERATIVA  

340 – (vaga)  

350 – (vaga)  

360 – (vaga)  

370 – (vaga)  

380 – (vaga)  

390 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO PREPARO E EMPREGO DAS FORÇAS 

ARMADAS 

 

CLASSE 

 

400 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Subclasses 

410 – POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

420 – GESTÕES DO SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

430 – PRODUÇÕES DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS  

440 – DESENVOLVIMENTOS DE TECNOLOGIA  

450 – INOVAÇÃO 

460 – (vaga)  

470 – (vaga)  

480 – (vaga)  

490 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

CLASSE 

 

500 – ENSINO E DESPORTO 

 

Subclasses 

510 – GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MILITAR  
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520 – CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

530 – DESPORTO  

540 – (vaga)  

550 – (vaga)  

560 – (vaga)  

570 – (vaga)  

580 – (vaga)  

590 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ENSINO E DESPORTO 

 

CLASSE 

 

600 – SEGURANÇA E CONTROLE 

 

Subclasses 

610 – PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE, INCIDENTE E OCORRÊNCIA 

DE SOLO 

620 – SEGURANÇA E CONTROLE AMBIENTAL  

630 – APLICAÇÕES DAS GEOCIÊNCIAS NAS FORÇAS ARMADAS  

640 – GERENCIAMENTO E CONTROLE DO ARMAMENTO E MUNIÇÃO DAS 

FORÇAS ARMADAS  

650 – NAVEGAÇÕES MARÍTIMA E INTERIOR EM ÁGUAS JURISDICIONAIS 

BRASILEIRAS  

660 – HOMOLOGAÇÕES, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

CONTROLADOS 

670 – AVIAÇÕES MILITAR  

680 – (vaga)  

690 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À SEGURANÇA E CONTROLE 

 

CLASSE 700 – (vaga)  

 

CLASSE 800 – (vaga) 
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4  ANÁLISE DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

RELATIVOS ÀS ATIVIDADES-FIM DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

 

O desenvolver desta seção se dará através da observação do Manual de 

Elaboração de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos da 

Administração Pública do Estado de São Paulo, o qual será usado como referencial de análise 

conjuntamente ao referencial teórico da Arquivologia já descrito ao longo desta pesquisa para 

analisar o Código de Classificação de Atividades-Fim da Marinha do Brasil.  

Seja a elaboração ou análise de um plano, é fundamental conhecer a estrutura e o 

funcionamento do órgão. De acordo com o Manual10 a elaboração de um plano de 

classificação de atividades-fim se dá em 11 passos, ou melhor, “momentos”.   

Esses momentos acontecem na seguinte ordem: 

 

1) ESTUDANDO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E O 

FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO/ENTIDADE; 

2) LEVANTANDO A LEGISLAÇÃO;  

3) IDENTIFICANDO E DETALHANDO A ESTRUTURA ATUALIZADA DO 

ÓRGÃO/ENTIDADE; 

4) TRANSFERINDO A ESTRUTURA DO ÓRGÃO/ENTIDADE PARA UM 

QUADRO; 

5) DETALHANDO A ESTRUTURA E LEVANTANDO AS ATRIBUIÇÕES 

DAS ÁREAS FIM; 

6) AGRUPANDO AS ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS E SEMELHANTES POR 

DEPARTAMENTO; 

7) AGRUPANDO AS ATRIBUIÇÕES IDÊNTICAS E SEMELHANTES POR 

DEPARTAMENTO; 

8) PADRONIZANDO O NOME DAS ATRIBUIÇÕES; 

9) DETERMINANDO AS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ATIVIDADES; 

10) IDENTIFICANDO OS DOCUMENTOS GERADOS EM CADA 

ATIVIDADE; 

 
10 Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/manual_de_elaboracao_de_planos_de_classific

acao_e_tabelas_de_temporalidade_da_administracao_publica_do_estado_de_sao_paulo__atividades_fim.pdf 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/manual_de_elaboracao_de_planos_de_classificacao_e_tabelas_de_temporalidade_da_administracao_publica_do_estado_de_sao_paulo__atividades_fim.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/assets/publicacao/anexo/manual_de_elaboracao_de_planos_de_classificacao_e_tabelas_de_temporalidade_da_administracao_publica_do_estado_de_sao_paulo__atividades_fim.pdf
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11) ATRIBUINDO OS CÓDIGOS DE CADA SÉRIE DOCUMENTAL 

IDENTIFICADA (BERNARDES, 2008). 

 

No primeiro momento é preciso conhecer a razão de existência do órgão/entidade, 

ou seja, sua finalidade de criação, para que haja identificação das funções, subfunções e 

atividades que serão fundamentais para execução das atividades-fim. Nesta pesquisa 

realizamos levantamento de dados através de uma investigação na legislação, normas, site da 

Marinha do Brasil e uma visita técnica, com a finalidade de conhecer a instituição. Neste 

momento foram realizados levantamentos de um breve histórico da instituição bem como sua 

missão, visão e valores, para que fosse possível compreender seu contexto de atuação. 

Concernir à atividade-fim da Marinha do Brasil é essencial para analisar as classes, subclasses 

e grupos do código de classificação.   

A Constituição Federal em seu parágrafo que trata da destinação das Forças 

Armadas diz, 

 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, 

por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (BRASIL, 1988). 

 

Descrito como missão do órgão viu-se que em concordância com o Art.142 a 

finalidade da Marinha é a Defesa da Pátria e está subordinada ao presidente da República. Se 

a compreensão das atividades-fim e atividades-meio não forem uma questão bem definida, 

corre-se o risco de classificar os documentos como atividades-fim que na verdade são 

atividades-meio e vice-versa. 

Para melhor compreensão de nossa reflexão, é preciso ter em mente que a 

disposição hierárquica do Código de Classificação de atividades-fim do Ministério da Defesa 

está descrito da seguinte forma: Classe (Funções), Subclasse (Subfunções), Grupo 

(Atividades) e Subgrupo (Ação). As classes estão codificadas de 100 a 800, sendo que só 

foram utilizadas as de 100 a 600, ficando o restante como classes vagas.  

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES-MEIO, CLASSES VAGAS E AS QUE SÃO 

DESCRITAS COMO OUTROS ASSUNTOS NÃO RETRATADOS NO CÓDIGO DE 

CLASSIFICAÇÃO  
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Através da análise das classes e subclasses do Código de Classificação de 

Atividades-Fim do Ministério da Defesa, detendo como critérios de seleção as finalidades da 

instituição - defesa da pátria e política estratégica do Brasil no cenário internacional, foi 

possível notar a presença de classes e subclasses que se enquadram em atividades-meio e, por 

consequência, seus grupos e subgrupos quando existem, uma vez que apresentam 

características voltadas para o gerenciamento e funcionamento das instituições militares, seja 

por meio de manutenção de equipamentos ou capacitação dos recursos humanos e outros. 

A fim de explicitar segue abaixo alguns exemplos: 

 

224 – APOIO ÀS OPERAÇÕES  

 

Este grupo refere-se às atividades relativas à provisão dos recursos e dos serviços 

necessários, ou seja, o planejamento financeiro, político, legal, entre outros, para possibilitar a 

execução das operações (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.45). 

 

 

225.4 – MANUTENÇÃO 

   

Este subgrupo refere-se ao conjunto de atividades que são executadas visando à 

manutenção do material na melhor condição de emprego, aumentando o seu ciclo de 

vida e, quando houver avarias, reconduzi-lo àquela condição, a fim de restringir as 

necessidades de suprimento e permitir economizar recursos para atender a outras 

finalidades (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.52). 

 

225.34 – ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE SUPRIMENTO  

 

Este subgrupo refere-se às atividades gerenciais de natureza administrativa, 

executoras da provisão do material necessário às Forças Armadas, por intermédio da 

manutenção do fluxo de suprimento desde as fontes de obtenção até o consumidor 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.50). 

 

Para que haja maior compreensão foram elaborados quadros e tabelas que permitem 

uma melhor visualização da análise realizada. 

 

CLASSE  

100 - POLÍTICA, ESTRATÉGIA E DOUTRINA 
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“Esta classe refere-se as ações relacionadas às diretrizes e os objetivos a serem 

alcançados pelos órgãos no cumprimento de suas missões constitucionais” (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2013, p.29).  

Dentro desta classe a subclasse 140 – DOUTRINA que,  

 

Refere-se ao conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos 

fundamentados principalmente na experiência destinado a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica permitindo 

a formulação e o desdobramento de uma política de segurança; administração, a 

organização e o funcionamento das instituições militares, com a garantia da 

soberania e da integridade territorial e patrimonial do país, além da consecução dos 

interesses nacionais (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.36, grifo nosso).  

  

Ao ler o que a subclasse faz referência, podemos entender que demonstra 

ambiguidade na descrição, o que impede sua separação em atividade-fim ou meio. Nesta 

classe também existem muitos grupos vagos como, por exemplo, ao fazer a leitura do código 

percebe-se que do grupo 114 - ATRIBUIÇÕES SUBSIDIÁRIAS a uma interrupção da 

sequência da codificação pulando para o grupo 119 – REFERENTE A OUTROS 

ASSUNTOS, deixando então 4 grupos vagos entre um grupo e outro. Isso tende a ocorrer em 

todo o código de classificação e repetem-se várias vezes dentro de uma mesma classe.  

 

Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 100 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa  

Quadro 1 - Resumo da análise da classe 100 

Subclasses vagas 160, 170 e 180 

Subclasses outros assuntos 
190 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À POLÍTICA, 

ESTRATÉGIA E DOUTRINA 

Grupos outros assuntos 

119 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À POLÍTICA 

DE DEFESA NACIONAL; 

129 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA; 

139 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

INTELIGÊNCIA DE DEFESA; 

149 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À DOUTRINA;  

159 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS. 
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Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

 

    Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

Subgrupos outros assuntos 

113.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À POLÍTICA 

MILITAR DE DEFESA; 

121.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

ESTRATÉGIA MILITAR DE DEFESA; 

122.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO; 

132.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À CONTRA-

INTELIGÊNCIA; 

151.19 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

RELACIONAMENTO INTERNACIONAL 

MULTILATERAL; 

151.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

RELACIONAMENTO INTERNACIONAL; 

154.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES ÀS 

REPRESENTAÇÕES BRASILEIRAS NO EXTERIOR; 

155.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES ÀS 

REPRESENTAÇÕES ESTRANGEIRAS NO BRASIL. 

Grupos vagos 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 156, 157 e 158. 

Subgrupos vagos 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 

121.8, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 132.3, 132.4, 132.5, 

132.6, 132.7, 132.8, 151.13, 151.14, 151.15, 151.16, 151.17, 

151.18, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 154.2, 154.3, 

154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 

155.6, 155.7 e 155.8. 
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CLASSE  

200 – LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO 

 

Esta classe refere-se ao conjunto das atividades relativas à previsão e à provisão dos 

recursos e dos serviços necessários para o aprestamento dos meios disponíveis, 

empreendidas pelo Estado, ou por ele orientadas, desde a situação de normalidade, 

com o propósito de capacitar o Poder Nacional a realizar ações estratégicas no 

campo da Defesa Nacional (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.42, grifo nosso). 

 

A classe descrita acima, além de ser nomeada de forma genérica, possui uma 

descrição que deixa dúvida quanto a sua verdadeira função. Isso fica perceptível ainda mais 

em seu desdobramento hierárquico. Ou seja, nas subfunções e grupos a ela pertencentes. Esta 

classe apresenta nove subclasses, sendo elas 240 a 280 vagas e 290 designada a classificação 

de outros assuntos. 

 

Subclasse 

210 – POLÍTICAS E DIRETRIZES GERAIS  

“Esta subclasse refere-se ao gerenciamento dos meios, dos recursos e serviços, 

satisfazendo às necessidades na preparação e na execução das missões das Forças 

Armadas” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p. 21, grifo nosso).  

 

220 – GESTÃO  

“Esta subclasse refere-se aos princípios básicos que devem ser observados no 

planejamento e na execução das atividades de logística e de mobilização” (MINISTÉRIO 

DA DEFESA, 2013, p. 21, grifo nosso).  

 

230 – INCORPORAÇÃO OU INCLUSÃO, BAIXA E TRANSFERÊNCIA DE MEIOS 

MATERIAIS  

“Esta subclasse refere-se aos processos de incorporação ou inclusão, baixa e 

transferência dos meios materiais das Forças Armadas e alteração da época prevista 

para a sua ocorrência” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p. 21, grifo nosso). 

Todas estas subclasses dão uma ideia de atividades voltadas ao suporte das 

atividades finalísticas e não atividades- fim propriamente ditas. 
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Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 200 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa. 

    

    

   Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

 

Quadro 2 - Resumo da análise da classe 200 

Subclasses vagas 240, 250, 260, 270 e 280. 

Subclasses outros assuntos 
290 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO 

Grupos outros assuntos 
229 – OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS À 

GESTÃO 

Subgrupos outros assuntos 

222.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

PADRONIZAÇÃO; 

223.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

COOPERAÇÃO; 

225.19 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

RECURSOS HUMANOS; 

225.29 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SAÚDE; 

225.349 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE 

SUPRIMENTO; 

225.39 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SUPRIMENTO; 

225.49 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

MANUTENÇÃO; 

225.59 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

ENGENHARIA; 

225.69 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

TRANSPORTE; 

225.79 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SALVAMENTO. 

Grupos vagos 226, 227 e 228. 

Subgrupos vagos 222.3, 222.4, 222.5, 222.6, 222.7, 222.8, 223.3, 223.4, 

223.5, 223.6, 223.7, 223.8, 225.15, 225.16, 225.17, 

225.18, 225.28, 225.346, 225.347, 225.348, 225.35, 

225.36, 225.37, 225.38, 225.45, 225.46, 225.47, 

225.48, 225.54, 225.55, 225.56, 225.57, 225.58, 

225.64, 225.65, 225.66, 225.67, 225.68, 225.74, 

225.75, 225.76, 225.77 e 225.78. 
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     Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

CLASSE 

300 – PREPARO E EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS  

 

Esta classe refere-se às ações relacionadas à aquisição e à manutenção de 

capacidades, recursos humanos e materiais, ao preparo e emprego das Forças 

Armadas, na defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, subordinados aos preceitos do 

Direito Internacional Público e do Direito Internacional Humanitário. Às operações 

em tempo de paz, onde as Forças ficam sujeitas às normas do Direito Internacional, 

referenciadas como Direito da Paz (MINITÉRIO DA DEFESA, 2013, p.59, grifo 

nosso). 

 

O fato de uma atividade ser empregada para que uma função finalística seja 

realizada, não significa que esta atividade seja uma atividade-fim. Por exemplo, uma 

instituição que tem como finalidade formação acadêmica, não necessariamente indica que a 

contratação de professores será uma atividade-fim. Tal contratação será atividade-meio, pois 

através dela a atividade-fim poderá ser realizada. Ao analisar de maneira mais profunda as 

subclasses e grupos desta classe, percebe-se que a descrição da classe não condiz exatamente 

com as atividades descritas nos níveis dos grupos que seriam as atividades. Suas subclasses 

são: 310, 320 e 330. As subclasses 340, 350, 360, 370 e 380 são classes vagas. O codificador 

390 é uma subclasse destinada à classificação de documentos referentes a outros assuntos 

dentro do tema empregado pela classificação da classe 300 – preparo e emprego das forças 
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armadas. Dentro da subclasse 310 há ainda um subgrupo 313.9 – que é referente a outros 

assuntos não enquadrados dentro do assunto operações militares singulares. E o grupo 319 a 

outros assuntos relacionados às operações militares.  

A subclasse 320 – INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA DE 

QUALIFICAÇÃO E DE ADESTRAMENTO é uma subclasse designada à educação, 

treinamento básico, para o exercício de determinadas atividades militares. Ao observar a 

Resolução 14 do CONARQ, que trata de atividades-meio da Administração Geral, verifica-se 

que a subclasse 022 é destinada ao curso aperfeiçoamento e treinamento. Ao se levar em 

conta que toda a criação do Código de Classificação do Ministério da Defesa foi embasada, 

ou seja, tomou como modelo o Código de classificação de documentos de arquivo para a 

administração pública: atividades-meio pode-se dizer então que a subclasse 320 se 

enquadraria dentro de uma atividade-meio. Isto pode ser observado na própria descrição desta 

subclasse. 

 

Incluem-se os documentos referentes aos procedimentos voltados para a instrução 

individual básica, de qualificação e de adestramento, ao processo de planejamento, 

controle e execução da formação e adestramento de pessoal, dos Cursos de 

Formação de Cabos e Soldados, Sargentos Temporários, Estágios de adaptação ao 

serviço e Estágio de serviço técnico (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.62).  

 

Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 300 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa. 

 

 

  Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

Quadro 3 - Resumo da análise da classe 300 

Subclasses vagas 340, 350, 360, 370 e 380. 

Subclasses outros assuntos 
390 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

PREPARO E EMPREGO DAS FORÇAS ARMADAS 

Grupos outros assuntos 
319 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES ÀS 

OPERAÇÕES MILITARES 

Subgrupos outros assuntos 
313.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES ÀS 

OPERAÇÕES MILITARES SINGULARES; 

Grupos vagos 317 e 318.  

Subgrupos vagos 313.4, 313.5, 313.6, 313.7 e 313.8. 
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   Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

CLASSE 

400 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Esta classe “refere-se às diretrizes e objetivos a serem alcançados pelas 

organizações ligadas à ciência, tecnologia e inovação” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, 

p.64). Possui 9 subclasses, sendo 3 vagas e 1 designada a outros assuntos. Todas referente a 

assuntos de desenvolvimento de pesquisa e inovação.  

A subclasse 410 – trata da política e normatização desta classe e estão ligadas as 

ações relacionadas ao nível mais alto do planejamento da ciência, tecnologia e inovação. 

Então nesta subclasse são classificados documentos de normatização e decisões de caráter 

específico. A subclasse 420 – “refere-se ao gerenciamento das atividades relacionadas à 

ciência, tecnologia e inovação” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.64). Aqui são 

classificados documentos de gestão no qual estão incluídos documentos de planejamento 

estratégico, planos diretores, avaliações, indicadores de desempenho e controle da ação 

planejada. E em comum com a subclasse 410 estão incluídos documentos referentes à 

normatização e decisões de caráter específico. Nas duas subclasses podem-se classificar 

documentos que estão relacionados ao mesmo assunto: normatização e diretrizes de caráter 

específico.  Sendo que uma está relacionada às ações tomadas, ou seja, as decisões e a outra 

voltada ao gerenciamento. Conforme analisado em outras classes e subclasses anteriormente, 

percebe-se que a subjetividade leva a possibilidade de classificar um mesmo documento em 

várias codificações diferentes, percebemos então a fragilidade na hora de classificar e avaliar 

estes documentos.  
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O subgrupo 422.1 – refere-se à gestão de competências individuais para o 

desenvolvimento profissional e nele poderão ser encontrados documentos de avaliação de 

desempenho, certificação profissional e de carreira. Aqui há uma separação entre esta 

certificação profissional e os documentos referentes à capacitação e desenvolvimento 

profissional realizadas nas O.Ms que são classificados na subclasse 520. Esta percepção leva-

nos a compreensão de que se trata de ações voltadas a administração de treinamentos.  

O subgrupo 422.3 – é nomeado como competência financeira e diz que os 

documentos referentes a recursos financeiros extra-orçamentários devem ser classificados 

neste subgrupo em contraponto aos documentos que se referem a recursos financeiros 

orçamentários, que devem ser classificados no código 051.1 referente ao Código de 

Classificação de atividade-meio do Conarq que trata de programação orçamentária. Isso gera 

um equívoco quanto à função finalística desta classe como um todo, pois o assunto orçamento 

está descrito como atividade-meio e não atividade-fim. Ou seja, houve separação entre 

recurso orçamentário e extra-orçamentário sendo classificado em dois Códigos diferentes, o 

código de atividade-fim e código de atividade-meio, tratando do mesmo assunto.  

Na sequência hierárquica numérica do Código aqui analisado após o subgrupo 

422.3 segue o subgrupo 422.9 que trata de outros assuntos. Constata-se como padrão após 

uma sequência de várias subclasses, grupos ou subgrupos vagos a tendência de que se tenha 

uma classificação codificada com o final número 9 ou 90 que trate de “outros assuntos”. 

 

Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 400 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa.  

Quadro 4 - Resumo da análise da classe 400 

Subclasses vagas 460, 470 e 480 

Subclasses outros assuntos 

490 - OUTROS ASSUNTOS  

REFERENTES À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

Grupos outros assuntos 

429 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

GESTÃO DO SISTEMA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; 

439 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 

CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS; 

449 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA. 

Subgrupos outros assuntos 422.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 
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    Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013.   

 

 

     Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

CLASSE 

500 – ENSINO E DESPORTO 

 

Refere-se ao processo contínuo e progressivo de educação, com características 

próprias, constantemente atualizado e aprimorado, desde a formação inicial até os 

níveis mais elevados de qualificação, provendo ao pessoal das Forças o 

conhecimento básico, profissional e militar necessário ao cumprimento de sua 

missão constitucional. Refere-se, ainda, à proposição de diretrizes para as atividades 

desportivas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.69). 

 

Para realização da análise desta classe foi necessário revisitar legislações 

específicas sobre o assunto da classe, Lei nº 12.464, de 4 de agosto de 2011, Lei nº 9.786, de 

8 de fevereiro de 1999 e Portaria nº 446/GC3, de 9 de abril de 2018  de modo que fosse 

possível compreender as atividades demonstradas por ela.  

Convergente com toda a análise realizada nesta pesquisa nota-se que um dos 

problemas agravantes destacados é a generalidade de formação das classes e subclasses do 

COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

Grupos vagos 424, 425, 426, 427, 428, 434, 434, 436, 437, 438, 444, 

445, 446, 447 e 448. 

Subgrupos vagos 422.4, 422.5, 422.6, 422.7 e 422.8. 
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código de classificação. Devido aos assuntos empregados percebemos que há uma margem de 

erro que aponta para a classificação equívoca de muitos documentos por conta da 

subjetividade dos assuntos.  

Esta classe é destinada a capacitação do pessoal civil e militar. Aqui estão 

inseridos os documentos desde o ensino básico, as escolas de nível fundamental e médio, e 

formações mais específicas para o cumprimento das atividades militares. A classe 500 por si 

só já deixa muitas dúvidas se ela deveria estar enquadrada aqui em sua totalidade como 

atividade-fim. 

Apresenta a mesma particularidade da Classe 200: possui na maioria de suas 

subclasses a designação de serem vagas com a finalidade de inclusão de novos assuntos, 

mesmo que já exista uma subclasse (a nona) que faz referência a esses possíveis assuntos 

suscitados pela avaliação do classificador. 

Ao analisar o grupo 519 – que trata de outros assuntos referentes à gestão do 

sistema de ensino militar é interessante destacar que:  

1. Este grupo apesar de fazer referência a “outros assuntos” possui 

hierarquicamente subgrupos subordinados a ele. O que se torna uma problemática, pois como 

um grupo que faz referência a outros assuntos pode ter assuntos específicos ligados a ele.  

2. O subgrupo 519.1 refere-se a atividades extracurriculares, os subgrupos 

subordinados a esse subgrupo são 519.11 – Operações, 519.12 – Comunicação e Marketing, 

519.13 – Cooperação e 519.14 – Avaliação.  

3. O subgrupo 519.11 refere-se às atividades de apoio operacional a instituição, 

no qual se destacam a logística de movimentação de pessoal e material. A própria descrição 

desta atividade aponta para um suporte como apoio e logística. 

 

Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 500 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa.  

Quadro 5 - Resumo da análise da classe 500 

Subclasses vagas 540, 550, 560, 570 e 580. 

Subclasses outros assuntos 

490 - OUTROS ASSUNTOS  

REFERENTES À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO 

Grupos outros assuntos 

519 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO MILITAR; 

529 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 
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CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL. 

Subgrupos outros assuntos 

511.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO, ESTRUTURA E CONTROLE 

DO ENSINO; 

512.519 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

INGRESSO; 

512.59 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO; 

512.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (INCLUSIVE 

ENSINO ASSISTENCIAL); 

513.49 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DOS CURSOS 

DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS; 

513.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

ENSINO SUPERIOR (FORMAÇÃO DE OFICIAIS E 

GRADUAÇÃO); 

514.39 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

VIDA ACADÊMICA DOS ALUNOS DOS CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO 

SENSU; 

514.49 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 

ACADÊMICO; 

514.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AOS 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

E LATO SENSU (INCLUSIVE ENSINO A 

DISTÂNCIA); 

515.519 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SELEÇÃO E INGRESSO; 

515.59 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CURSOS DE 

CARREIRA PARA OFICIAIS E PRAÇAS; 

515.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AOS 

CURSOS DE CARREIRA PARA OFICIAIS E 

PRAÇAS; 

521.19 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

AQUAVIÁRIOS E ATIVIDADES CORRELATAS; 

521.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL NAVAL; 

522.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL; 

523.29 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SELEÇÃO E INGRESSO; 

523.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO; 
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     Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

 

  Fonte: elaboração própria, dados extraídos em MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

CLASSE  

600 – SEGURANÇA E CONTROLE 

 

Esta classe “refere-se às atividades voltadas para segurança, controle e 

fiscalização dos procedimentos para salvaguarda da vida humana, meio ambiente e aplicação 

de sanções, conforme legislação em vigor (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.97). A 

segurança aqui explicitada não está relacionada com a segurança do pessoal militar quanto 

533.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 

DESPORTIVAS NAS FORÇAS. 

Grupos vagos 517, 518, 525, 526, 527, 528, 535, 536, 537, 538. 

Subgrupos vagos 511.3, 511.4, 511.5, 511.6, 511.7, 511.8, 512.513, 

512.514, 512.515, 512.516, 512.517, 512.518, 

513.412, 513.413, 513.414, 513.415, 513.416, 513. 

417, 513.418, 514.43, 514.44, 514.45, 514.46, 514.47, 

514.48, 514.6, 514.7, 514.8, 515.513, 515.514, 

515.515, 515.516, 515.517, 515.518, 515.57, 515.58, 

515.6, 515.7, 515.8, 521.14, 521.15, 521.16, 521.17, 

521.18, 521.3, 521.4, 521.5, 521.6, 521.7, 521.8, 

522.3, 522.4, 522.5, 522.6, 522.7, 522.8, 523.23, 

523.24, 523.25, 523.26, 523.27, 523.28, 523.4, 523.5, 

523.6, 523.7, 523.8, 533.4, 533.5, 533.6, 533.7, 533.8. 
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suas atividades de operações militares. Para tanto a classificação deve ser realizada na Classe 

300.  

Tal classe se destaca por ser a única classe com apenas uma subclasse vaga – 

subclasse 680. E também por não parecer ter nenhum assunto que deixe ambiguidade quanto a 

atividade-meio e fim.  

Dentro desta Classe há problemática quanto à repetição de temáticas em seus 

subgrupos. Por exemplo, dentro do grupo 611 - referente a atividades de prevenção, seus 

subgrupos - 611.1 e 611.2, recebem a mesma nomenclatura "de acidente", além de possuírem 

a mesma descrição de atividade. Já no grupo 612 – referente a atividades de investigação, 

existem os mesmos subgrupos denominados "de acidente” – identificado pelo código 612.1 e 

612.2; esses subgrupos também constam com a mesma descrição entre si e, inclusive, com os 

subgrupos descritos acima do grupo 611.  

A subclasse 690 – referente a outros assuntos de segurança e controle possui um 

erro de digitação ou má interpretação da subclasse, pois em sua descrição ela é detalhada 

como um subgrupo e não uma subclasse. Consonante com o grupo 519 apesar de fazer 

referência a “outros assuntos” possui hierarquicamente grupos subordinados a ela. 

 

Demonstrativo da análise das subclasses, grupos e subgrupos referentes a outros 

assuntos e campos vagos da classe 600 do Código de Classificação do Ministério da 

Defesa.  

Quadro 6 - Resumo da análise da classe 600 

Subclasses vagas 680 

Subclasses outros assuntos 
690 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SEGURANÇA E CONTROLE. 

Grupos outros assuntos 

619 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE, 

INCIDENTE E OCORRÊNCIA DE SOLO; 

639 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

APLICAÇÃO DAS GEOCIÊNCIAS NAS FORÇAS 

ARMADAS; 

659 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

NAVEGAÇÃO MARÍTIMA E INTERIOR EM 

ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS; 

669 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

HOMOLOGAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

DE PRODUTOS CONTROLADOS; 

679 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

AVIAÇÃO MILITAR. 
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 Fonte: elaboração própria, dados extraídos de MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

 

  Fonte: elaboração própria, dados extraídos de MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013. 

 

Subgrupos outros assuntos 

611.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

PREVENÇÃO; 

612.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

INVESTIGAÇÃO; 

651.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO; 

665.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

INSPEÇÃO NAS FORÇAS AUXILIARES 

(POLÍCIAS MILITARES / CORPO DE 

BOMBEIROS MILITARES); 

671.19 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES AO 

CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO; 

671.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À 

VIGILÂNCIA E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO; 

672.9 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A 

SERVIÇOS AÉREOS. 

Grupos vagos 613, 614, 615, 616, 617, 618, 634, 635, 636, 637, 638, 

653, 654, 655, 656, 657, 658, 666, 667, 668, 675, 676, 

677 e 678. 

Subgrupos vagos 611.4, 611.5, 611.6, 611.7, 611.8, 612.4, 612.5, 612.6, 

612.7, 612.8, 651.7, 651.8, 665.3, 665.4, 665.5, 665.6, 

665.7, 665.8, 671.13, 671.14, 671.15, 671.16, 671.17, 

671.18, 671.4, 671.5, 671.6, 671.7, 671.8, 672.2, 

672.3, 672.4, 672.5, 672.6, 672.7 e 672.8. 
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Por fim, as classes 700 e 800 são vagas para possíveis inclusões de grandes 

funções que ainda não foram contempladas pelo Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo do Ministério da Defesa. Essas Classes apenas fortalecem a subjetividade do 

instrumento, dificultando o desempenho do profissional no momento da classificação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo a análise do Código de classificação da 

Marinha do Brasil. Ao longo deste trabalho compreendeu-se que o Código abarcava a 

classificação dos documentos das três Forças Armadas mais o Ministério da Defesa. Esse 

ponto por si só já se mostrou ineficiente por ter sido criado tendo como estrutura as temáticas 

das instituições militares e mesmo possuindo funções bem parecidas, suas estruturas 

organizacionais são diferentes. Dessa forma as classes foram formadas genericamente e de 

maneira subjetiva. Sendo um determinante para uma classificação equívoca gerando 

retrabalho na classificação.  Um fator importante é que dentro da análise e da entrevista foi 

permitido um acesso rápido as papeletas de discrepâncias, documentos preenchidos pelo 

Arquivo da Marinha, para as O.Ms reclassificarem seus documentos. Claramente se detectou 

a carência do código de classificação. Mesmo que se apliquem muitos treinamentos para 

ensinar a classificar documentos as temáticas permitem dúbias interpretações no momento da 

classificação.        

De acordo com a bibliografia arquivística a classificação permite a recuperação do 

contexto de produção documental e isso não fica nenhum pouco claro ao se analisar o código 

de classificação de atividade-fim do Ministério da Defesa. 

Identificar as funções e subfunções bem como as atividades que levam a produção 

documental é essencial na elaboração de qualquer plano de classificação. Sendo assim, 

tratando-se de uma atividade-fim esse processo é mais dificultoso, pois o mesmo requer 

conhecimento grande da organização e de sua produção documental. Ao se tratar do Código 

analisado nesta pesquisa não foi possível identificar as funções da Marinha do Brasil. Por se 

tratar de uma instituição militar fica ainda mais difícil e requer um estudo aprofundado da sua 

estrutura organizacional e da legislação vigente para apontar sua competência.   

Dentro disso percebe-se que não foram utilizadas as ferramentas necessárias para 

a criação do Código em que a legislação teria que ter sido observada de forma a esclarecer as 

atribuições distribuídas para cada Organização Militar. Não é possível dentro do código 

estudado, identificar essas distribuições, o que não quer dizer que não haja distribuição das 

atribuições entre as O.Ms, mas sim uma má elaboração do código de classificação. 

Outro fator de relevância além da subjetividade temática é o grande quantitativo 

de classes, subclasses, grupos e subgrupos vagos e a atribuição dos mesmos a outros assuntos. 

Um plano de classificação bem elaborado não pode abrir margem para um quantitativo grande 
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de possíveis falhas da atividade classificatória isto pode impactar diretamente na avaliação 

dos documentos.   

Percebeu-se ao longo de toda a construção desta monografia a necessidade de dar 

continuidade aos estudos para elaboração de uma nova proposta de Código de Classificação 

da Marinha do Brasil. Onde cada Força Armada e o Ministério da Defesa tenham seu próprio 

Plano de Classificação de atividade-fim e atividade-meio, pois como foi observado nesta 

pesquisa um único código de classificação se mostrou ineficaz as necessidades da Marinha do 

Brasil quanto à classificação de seus documentos.  
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ANEXO I 

 

 


