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Resumo 

 

O presente trabalho de conclusão de curso busca demonstrar o processo para a 

eliminação de documentos dentro das instituições públicas brasileiras, passando pela 

gestão de documentos, suas definições, benefícios e sua aplicação no Brasil a partir da 

criação de leis que a norteiam. A seguir são apresentadas as principais ferramentas da 

gestão de documentos que visa sua destinação, seja pra guarda ou eliminação, que são a 

avaliação e classificação dos documentos, assim como o plano e o código de 

classificação e a tabela de temporalidade e destinação de documentos. A partir da 

apresentação de todo o processo necessário para a destinação dos documentos buscamos 

apresentar as atividades necessidades para eliminar documentos da administração 

pública federal, como a utilização da tabela de temporalidade de documentos de 

atividades-meio do CONARQ e a criação de uma tabela de atividades-fim que deve ter 

autorização do Arquivo Nacional, assim como a criação de uma comissão de avaliação 

de documentos, a produção de uma listagem de eliminação para os documentos a serem 

eliminados, termo de eliminação e o edital de ciência de eliminação. Com todo esse 

processo descrito e baseado em leis e resoluções realizamos um questionário que foi 

enviado a três instituições federais buscando entender como é realizada a eliminação 

dos documentos dentro das mesmas e se tudo aquilo que é exigido em lei é cumprido de 

fato. 

 

Palavras-chave: Arquivologia, Gestão de documentos, Classificação de documentos, 

Avaliação de documentos, Eliminação de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumen 

 

El presente estudio busca demostrar el proceso para la eliminación de documentos 

dentro de las instituciones publicas brasileñas, passando por la gestión de documentos, 

sus definiciones, benefícios e su aplicación em Brasil a partir de la creación de 

legislaciones que la nortean. Después son apresentadas las principales herramientas  de 

la gestión de documentos que visan su destinación, sea para la guarda o para la 

eliminación, que san la evaluación e clasificación de los documentos, así como em plan 

y el código de clasificación de documentos y la tabela de temporalidad y destinación de 

los documentos. Después de la presentación de todo el processo necessário para la 

destinación de los documentos buscamos presentar las actividades necesarias para 

eliminar documentos de la administración publica federal, como la utilización de una 

tabela de actividades-medio del CONARQ y la creación de uma tabela de actividades-

fin que deve tener la autorización de lo Archivo Nacional brasileño, así como la 

creación de uma comisión da evaluación de documentos, la producción de una lista de 

eliminación para lós documentos que serán  eliminados, termo de eliminación y el edital 

de ciencia de eliminación. Con todo esse processo descrito y baseado in la legislación y 

resoluciones realizamos un questionário que fue enviado para três instituciones 

federales buscando entender como es realizada la eliminación de los documentos dentro 

de las mismas y se tudo lo que esta en legislación esta sendo cumprido de verdad.  

 

Palabras Clave: Archivo, Gestión de documentos, Clasificación de documentos, 

Evaluación de documentos, Eliminación de documentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre existiu a preocupação e o interesse em se registrar as informações e 

experiências vividas, como uma forma de preservar a memória. Primeiramente os homens das 

cavernas registravam tudo o que viviam por meio de desenhos nas paredes das cavernas com 

tintas e pedras que se encontravam disponíveis, dessa forma o conhecimento era passado de 

geração a geração. 

Com o passar do tempo os materiais de registro das informações foram sofrendo 

mudanças e foram sendo aperfeiçoados através de novas descobertas e experiências, muitos 

suportes foram utilizados como o mármore, o cobre, o marfim, tábuas, blocos de pedra, argila 

e outros. Contudo, com o tempo se viu a necessidade de que esses materiais fossem mais 

práticos e que ocupassem menos espaço pra armazenamento, com isso surge o papiro, 

posteriormente o pergaminho até chegarmos ao papel, que até hoje mesmo com as diversas 

variações dos seus tipos, tamanhos e formas é o material de registro mais utilizado. 

As formas de escrita também sofreram modificações, passaram dos desenhos para 

símbolos até chegarem às letras e o alfabeto que hoje utilizamos. Segundo Paes (2004) “Foi 

um longo processo de transformação e simplificação até o homem atingir a perfeição da 

escrita fonética, isto é, a invenção do alfabeto.”. 

Com o passar dos anos e com a vida em sociedade os registros vão ganhando 

importância e os homens passam a vê-los como um bem para a formação da história, inicia-se 

a preocupação com a guarda e manutenção desses então chamados documentos. 

Na antiguidade os documentos eram criados, utilizados e mantidos para desempenhar 

um papel de prova, para comprovar os direitos dentro do Estado. A partir do século XIX o 

enfoque dos documentos é passado para o valor histórico, os documentos passam a servir para 

comprovar a história. As instituições de arquivo serviam basicamente para organizar os 

documentos de apoio a pesquisa. 

A Arquivologia foi desenvolvida visando contribuir para o funcionamento dos 

arquivos, para construir melhores práticas de proteção aos documentos, e para realizar 

políticas que deem visibilidade para a área. 

É a partir do século XX, depois da II Guerra Mundial, que a produção documental 

ganha proporções inimagináveis, o acúmulo de documentos aumenta assustadoramente com a 

quantidade nova de informação produzida a partir do progresso tecnológico e cientifico, com 
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isso as organizações perdem o controle da massa documental produzida, e a partir desse 

momento que passam a buscar uma nova forma de organização visando controlar a produção 

desses documentos. 

Nesse contexto surge a gestão de documentos visando controlar os documentos dentro 

da organização, desde sua produção padronizada, a sua tramitação e posteriormente a sua 

destinação seja a preservação ou a eliminação de documentos. 

A gestão de documentos começa a ser aplicada na América do Norte e se espalha para 

Europa até conquistar o mundo, suas formas de aplicações diferem de país para país, mas sua 

ideia de controle e otimização dos documentos se mantém firme indiferente de sua região. 

No Brasil a Arquivologia começa a ganhar forma em 1971, a partir da criação da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros que passou a liderar inúmeras conquistas dentro da 

área. E foi a partir da década de 1980 que a Arquivologia ganha força com a preocupação 

dada à gestão de documentos, que em 1988 se torna exigência legal, através da Constituição 

Federal e depois disso em 1991 com a Lei 8.159. 

Com o Arquivo Nacional e a criação do CONARQ as instituições brasileiras passaram 

a contar com um conselho nacional que tem como função definir políticas Arquivísticas e dar 

informações normativas, através de suas resoluções, como forma de capacitar às instituições e 

os profissionais que trabalham nos arquivos. 

A gestão de documentos nos arquivos públicos brasileiros começa a ser implantada 

nas instituições seguindo a legislação e as resoluções do CONARQ e seus benefícios 

começam a aparecer com o tempo através do controle de produção dos documentos, da 

destinação dos documentos e a questão do acesso à informação e do melhor atendimento ao 

usuário, com informação rápida e precisa. 

Nosso trabalho consiste em apresentar o processo que deve ser percorrido para que 

aconteça a eliminação de documentos nas instituições públicas brasileiras, como a realização 

das atividades básicas da gestão de documentos, que são: a classificação e a avaliação dos 

documentos que visam organizar e destinar os documentos desde sua criação, tornando o 

controle e o acesso mais simples e rápido. A partir da classificação surge o plano de 

classificação de documentos e código de classificação que otimizam o trabalho de 

classificação e auxiliam na avaliação. E surge também a partir da avaliação, a tabela de 

temporalidade de documentos, instrumento básico e fundamental para dar controle aos 

documentos e para destiná-los dentro da instituição. 
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Nosso principal objetivo é expor todas as atividades necessárias para que seja feita a 

eliminação dos documentos e expor todas as legislações e resoluções que embasam essa 

prática, podendo assim apontar todos os motivos para que essa eliminação aconteça e todos os 

benefícios que ela pode trazer para a instituição como um todo. 

Vemos a eliminação de documentos como uma atividade fundamental dentro dos 

arquivos, acreditamos que a eliminação de documentos é a chave para funcionamento do 

arquivo, e que sua prática, seguindo os preceitos legais, é simples e eficaz. Nos preocupamos 

por esse ser um assunto pouco disseminado dentro da área de Arquivologia. 

A partir desse estudo pretendemos demonstrar de forma geral o que acontece nas 

instituições públicas brasileiras quando o assunto é eliminação de documentos e assim poder 

contribuir para que o assunto tenha maior visibilidade na área e para que possa assumir sua 

devida importância nos estudos arquivísticos.  

Para que possamos entender e visualizar como funciona a eliminação de documentos 

dentro das instituições aplicaremos um questionário composto por oito questões para serem 

respondidas de forma livre por três instituições federais brasileiras, a partir desse questionário 

podemos ver o que deve ser feito dentro das instituições para que a eliminação dos 

documentos aconteça de acordo com o que esta previsto em lei e a partir das respostas 

podemos ver a realidade de cada instituição. 
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1 O QUE É GESTÃO DE DOCUMENTOS? 

 

 Como vimos, a preocupação com os documentos e com a informação neles registradas 

sofreu mudanças e ganhou importância no decorrer dos anos. Com a facilidade e praticidade 

da produção de documentos em papel a quantidade de documentos chegou a um número 

astronômico, tornando difícil sua organização e armazenamento, e para lidar com essa grande 

quantidade de informação registrada foram precisas diversas atividades quanto ao controle de 

produção, o armazenamento, a localização, a tramitação e a recuperação, ou seja, uma melhor 

forma de organizar e armazenar esses documentos passou a ser discutida e pensada, 

primeiramente na América do Norte e posteriormente nos países da Europa, sendo hoje, uma 

discussão à nível mundial, de acordo com a necessidade apresentada por cada país, é a partir 

desse momento que surge a gestão de documentos, com o intuito de solucionar os problemas 

apresentados para a grande produção documental. 

 Apesar de a ideia geral sobre a gestão de documentos ser a mesma, redução de espaço 

utilizado, redução de gastos excessivos com armazenamento e redução do tempo para 

localização de documentos, cada país tem sua própria forma de conceituar a gestão de 

documentos e de aplicá-la, como podemos ver a seguir: 

De acordo com o dicionário de terminologia arquivística, do Arquivo Nacional, a 

gestão de documentos é o:  

 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento. Também chamado 

administração de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 

Para a legislação americana a definição do conceito de gestão de documentos é: 

 

(...) o planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a 

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas à criação, manutenção, 

uso, e eliminação de documentos, com a finalidade de obter registro 
adequado e apropriado das ações e transações do Governo Federal e efetiva e 

econômica gestão das operações das agências. (apud FONSECA, 2004, p.73, 

tradução da autora). 

 

James Rhoads abordou o tema através de um estudo do programa Ramp
1
: 

                                                             
1 RAMP (Records and Archives Management Program): Programa da UNESCO sobre os estudos relativos aos 
documentos de arquivo e sua importância. 
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Un sistema integral de gestión de documentos se ocupará de todo lo que 
sucede a los documentos de una organización a través de su "ciclo vital", es 

decir, desde su "nacimiento", pasando por su vida activa y productiva como 

medio de cumplir con las funciones de la organización, hasta su "muerte" o 
destrucción cuando hayan cumplido con todas las finalidades pertinentes, o 

su "reencarnación" como archivos si tienen valores que justifiquen su 

conservación. Las tres fases básicas de la gestión de documentos son, pues, 
las siguientes: 1) elaboración, 2) utilización y mantenimiento, y 3) 

eliminación de los documentos. (RHOADS, 1983, p.19). 

 

Segundo a Lei N.8.159 de 08 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. (Artigo 3º da Lei 8.159, de 8 de 
Janeiro de 1991). 

 

Segundo Jardim (1987) a gestão de documentos tem um princípio básico que nos 

informa o seguinte “(...) a informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para 

as pessoas certas e com o menor custo possível.”, ou seja, a gestão de documentos tem por 

finalidade gerir, como seu nome diz, os documentos que compõem uma administração, essa 

gestão é importante para que todo o processo e toda a vida do documento seja passada da 

melhor maneira possível dentro de um planejamento pré-determinado. A gestão é aquilo que 

faz o arquivo progredir é a partir dessa organização de ações e controle de atividades que 

temos uma rotina onde podemos identificar os documentos, podemos classificá-los, podemos 

avaliá-los e onde podemos destiná-los, seja para eliminação, seja para preservação.  

Podemos observar muitas semelhanças nas definições anteriormente citadas e assim 

entender sobre o que a gestão de documentos trata, mas o que nos levou a gestão de 

documentos? Como ela surgiu? Porque ela se tornou essencial para a Arquivologia? 

 

1.1 Origem da gestão de documentos 

 

O Inicio da preocupação com a gestão de documentos se deu a partir do final do século 

XIX nos EUA e no Canadá onde as instituições arquivísticas públicas serviam de apoio à 

pesquisa e para dar acesso aos documentos considerados de valor histórico, enquanto os 

documentos administrativos eram vistos apenas como documentos de interesse dos seus 

próprios órgãos produtores que os produziam e utilizavam.  
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Com a administração científica a perspectiva começou a mudar nos arquivos, se 

iniciou uma preocupação com a racionalização de custos e atividades de forma a tornar o 

processo administrativo mais rápido e melhor segundo Jardim (1987) “A palavra-chave das 

administrações daqueles países, sobretudo dos EUA, passou a ser eficiência”. 

No inicio do século XX os EUA já apresentavam problemas com o armazenamento 

dos documentos públicos, uma grande massa documental que tinha sua eliminação proibida, a 

partir de aí, como diz Indolfo: 

 

(...) comissões foram criadas, atividades censitárias foram desenvolvidas e 

atos legislativos foram expedidos, visando autorizar a eliminação de 
documento, estudar procedimentos de aplicação das técnicas da 

administração moderna ao governo federal, recensear o volume de 

documentos acumulados nas agências federais, bem como autorizar a 

construção de um edifício para o arquivo nacional. (INDOLFO, 2007).  

 

Com a segunda guerra mundial a situação dos EUA se agravou, a produção 

documental aumentou de forma considerável, levando a criação de comissões, como a 

Comissão Hoover, que se preocupavam em dispor de um novo programa de gestão de 

documentos que pudesse controlar toda a documentação produzida. 

A partir das Comissões Hoover (1947 e 1953) a gestão de documentos ganhou forma e 

mudou completamente a maneira de ver os arquivos e a Arquivologia nos EUA, passaram a 

assumir a função de apoio à administração e implantaram todos os objetivos da gestão de 

documentos, controle de produção, eliminação e preservação, controle de gastos e difusão de 

manuais de procedimentos. 

No Canadá o problema com os documentos públicos estava igualmente complicado, os 

documentos estavam desordenados e muito dinheiro estava sendo gasto para mantê-los, foi a 

partir das comissões, Massey (1951) e Glasco (1961- 1962) que avaliaram a situação nas 

instituições, que a gestão de documentos foi implantada nos órgãos públicos, tornando o 

trabalho padronizado e eficiente, visando sempre a otimização nos arquivos.  

Na Europa a grande preocupação era com os arquivos históricos, e com a classificação 

e avaliação dos documentos para que a quantidade de documentos desnecessários nas 

instituições diminuísse, facilitando o acesso a documentos de real valor para os usuários. 

Diferentemente do EUA e do Canadá, onde a gestão de documentos se aplicava em todo o 

ciclo vital dos documentos, na Europa a gestão de documentos era mais voltada para a parte 

de destinação dos documentos. 
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Os modelos de gestão de documentos foram adotados em diversos países de acordo 

com sua história, administração, governo, cultura e economia. Apesar de a gestão ser aplicada 

em cada país de forma diferente a ideia de todos era, basicamente, resolver o problema com o 

grande volume documental de forma rápida, e aprender a controlar os documentos de forma 

mais econômica e eficaz para as instituições. 

No Brasil não foi diferente, se viu uma necessidade a partir do problema com a 

desorganização nos arquivos e uma grande quantidade de documentos sendo produzida e a 

gestão começou a ser pensada a partir de aí. Com o tempo ela foi sendo implantada e hoje 

sabemos que é essencial para o funcionamento dos arquivos e da própria instituição. 

 

1.2 A origem da gestão de documentos no Brasil 

 

 O caso brasileiro em relação aos seus arquivos públicos é bastante complicado, 

podemos dizer com mais prioridade por se tratar do nosso país, e por termos melhor acesso, 

ainda que não exista o suficiente de literatura a respeito de gestão de documentos. 

 A atuação dos arquivos públicos brasileiros, em suas diferentes esferas, em geral 

apresentam características semelhantes como nos informa Jardim (1987) “(...) instituições 

voltadas quase que exclusivamente para guarda de documentos considerados, na maior parte 

das vezes sem critérios” são arquivos muitas vezes sem profissionais capacitados que julgam 

se um documento é ou não permanente de acordo com critérios pessoais e sem embasamento 

e conhecimento teórico.  

 Além do problema de falta de pessoal capacitado, enfrentamos a falta de estrutura e 

recursos para implantar um sistema de gestão de documentos capaz de garantir o bom 

funcionamento dos arquivos. 

 Jardim aponta a necessidade de que os profissionais do arquivo produzam 

metodologias aplicadas e estudos que visem à aplicação da gestão de documentos em órgãos 

nacionais, assim como legislação especifica de política de arquivos e condições mínimas de 

recursos humanos e materiais, para que essa gestão seja implantada de forma que funcione e 

para que assim possamos mudar a história dos arquivos no Brasil. 

 Assim como a necessidade de elaboração de diretrizes e procedimentos que ensinem e 

mostrem como agir em relação a um problema e até mesmo para que não aja um problema, 

que mostrem o que deve ser produzido, o que deve ser recebido, como, por que; diretrizes que 
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auxiliem na produção e na avaliação dos documentos para que eles possam ser julgados, de 

acordo com um critério pré-definido com aparato legal e devido registro, se são de nível 

permanente ou são passíveis de eliminação. Evitando assim a guarda indevida de documentos 

sem interesse para a administração e usuários, e evitando também que documentos relevantes 

para construção da memória e da história, e até mesmo documentos com valor legal sejam 

eliminados por falta de conhecimento e prática dos responsáveis pelo arquivo. 

 

1.3 A implantação da gestão de documentos no Brasil 

 

 O artigo de José Maria Jardim, o conceito e a prática de gestão de documentos, em 

1987, é a primeira literatura nacional que trata o tema de gestão de documentos, nos dando 

uma ideia de como a gestão é vista e utilizada nos países internacionais, e abordando a 

questão do Brasil quanto aos seus arquivos e a aplicação da gestão de documentos. 

 Foi com a Constituição Federal de 1988 que a gestão de documentos teve sua primeira 

base legal, no Art. 216º parágrafo 2: "(...) compete à administração pública forma da lei, a 

gestão de sua documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem" foi também a partir dessa publicação que se viu a necessidade de 

uma legislação especifica que tratasse da arquivística e suas políticas, uma legislação que 

fosse mais fundo na questão dos arquivos e que desse maior importância aos documentos 

como prova de uma ação dentro das instituições publicas. 

 Em 1991, mas precisamente em 8 de janeiro, entrou em vigor a lei 8.159, dispondo 

sobre a política nacional dos arquivos públicos e privados, onde também podemos encontrar a 

preocupação com a gestão de documentos e em torná-la legalmente descrita. No art. 1º “é 

dever do Poder Público a gestão documental e a de proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento 

científico e como elementos de prova e informação.” A partir da lei 8.159 podemos observar a 

preocupação com a gestão de documentos e como ela é instrumento para que ocorra o apoio à 

administração, cultura e o desenvolvimento científico, vemos que é a partir da gestão, que 

agora é de responsabilidade do Poder Público, que os arquivos vão poder efetuar seu trabalho 

e vão poder alcançar seu objetivo, cuidando dos documentos e dando acesso a eles. 

 Com a lei 8.159 o Arquivo Nacional tem sua função descrita através do Art. 18. 

“Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e 



17 

 

 

 

recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos 

documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.” 

Filiado ao Arquivo Nacional a lei criou o Conarq – Conselho Nacional de Arquivos, 

responsável por definir a política nacional de arquivos bem como exercer orientação 

normativa visando à gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, o 

Conarq tem sido importante na aprovação de decretos e resoluções sobre os mais variados 

temas, como a gestão de documentos, avaliação, classificação e eliminação, que vem 

auxiliando os profissionais da área na hora de por seu trabalho em prática e estudantes e 

pesquisadores em seus projetos e trabalhos de pesquisa. O Conarq é o órgão central do 

SINAR – Sistema Nacional de Arquivos, criado em 1978
2
, mas que só teve seu trabalho de 

fato iniciado a partir da lei 8.159 e consolidado e revogado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de 

janeiro de 2002, o SINAR é integrado por: o Arquivo Nacional; os arquivos do Poder 

Executivo Federal; os arquivos do Poder Legislativo Federal; os arquivos do Poder Judiciário 

Federal; os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; os arquivos do 

Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; os arquivos municipais dos 

Poderes Executivo e Legislativo, que tem como competências: promover a gestão, a 

preservação e o acesso às informações e aos documentos na sua esfera de competência, em 

conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central; disseminar, em sua área 

de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, zelando pelo seu 

cumprimento; implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a 

integridade do ciclo documental; garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor 

permanente. 

 Podemos ver que com a lei 8.159 de 1991 ocorreram diversas mudanças na 

arquivística nacional, mas esse foi apenas o começo de um longo caminho. Em 2001 foi 

lançada a primeira edição da norma ISO
3
-15489 que dispõe sobre padronização de forma 

internacional das práticas em gestão de arquivos, sendo os documentos públicos ou privados. 

A norma da ISO disponibiliza informações quanto a gestão de documentos e sua aplicação 

visando o cuidado e a proteção de todos os documentos buscando sempre, através de uma 

                                                             
2 Na sua criação o SINAR tinha sua atuação limitada aos arquivos intermediário e permanente. A criação do 

SINAR serviu somente para despertar a atenção para os arquivos e sua importância para a administração pública, 

já que foi somente a partir da Lei 8.159 que começou a exercer de fato sua função.  

 
3 A ISO - International Organization for Standardization (Organização Internacional para Padronização) É uma 
federação mundial de órgãos nacionais de normas. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=21&infoid=137&sid=54
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from%5Finfo%5Findex=21&infoid=137&sid=54
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padronização, o melhor funcionamento dos arquivos e suas atividades. A primeira parte da 

ISO-15489 descreve e conceitua as praticas da gestão de documentos e a segunda parte, 

composta por um relatório técnico, descreve como deve ser implementada a gestão de 

documentos dentro dos arquivos. 

 Em 2003 foi criado, através do decreto 4.915, SIGA – Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo, pelo qual se organizam, sob a forma de sistema, as atividades de 

gestão de documentos de arquivo no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública 

federal, que tem por finalidade:  

 

“Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às 

informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições 
administrativas ou legais; integrar e coordenar as atividades de gestão de 

documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que 

o integram; disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 

racionalizar a produção da documentação arquivística pública; racionalizar e 
reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação 

arquivística pública; preservar o patrimônio documental arquivístico da 

administração pública federal; articular-se com os demais sistemas que 
atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal.”.

4
 

  

 Como podemos observar a Arquivologia de uma forma geral vem passando por 

modificações no nosso país com o passar dos anos, vemos que as preocupações que Jardim 

em 1987 tinha em relação à legislação, diretrizes, literatura e trabalhos publicados sobre a 

implantação da gestão de documentos, estão sendo atendidas, sabemos que o caminho a ser 

percorrido ainda é muito longo, contudo, não podemos deixar de observar essas boas 

mudanças que vem ocorrendo com o passar dos anos. 

 A Lei 8.159 sem dúvida alguma foi um divisor de águas na Arquivologia Brasileira, a 

criação do Conarq, do Sinar, do Siga e o grande trabalho do Arquivo Nacional, são de real 

importância para que a Arquivologia seja reconhecida e vista como uma área do 

conhecimento importante para as questões de controle dos documentos nacionais, sendo os 

mesmos, essenciais para administração e para a construção da história do país. Contamos 

também com um grande número de faculdades de Arquivologia no país, que formam novos 

profissionais e a cada ano, profissionais capacitados para melhor aplicar a gestão de 

documentos dentro das instituições no Brasil. 

                                                             
4
 Informações retiradas do site do SIGA. Disponível em: 

<http://www.siga.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso em: 17 mai. 2013. 
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 O que é preciso para que a gestão de documentos funcione? Que atividades ela 

abrange? 

 Como vimos anteriormente, as legislações e os órgãos competentes em coordenar a 

aplicação da gestão de documentos no Brasil, são fundamentais para que a gestão aconteça, a 

ISO, as Leis, Resoluções e as publicações a respeito auxiliam os arquivistas a realizar e 

manter a gestão de documentos dentro de uma instituição, a formação dos profissionais 

também é um fator importante para que seja implantada na instituição a noção de eficiência 

dessa gestão de documentos e principalmente os benefícios que a mesma pode trazer. 

 A gestão de documentos abrange três fases básicas: 

 Produção de documentos: diz respeito a criação de documentos no decorrer das 

atividades. Implantação de padronização na criação desses documentos. Realizar 

a gestão dos formulários, das correspondências. Auxiliar na escolha de materiais, 

equipamentos e tecnologias. Controlar a produção de documentos, para que 

sejam evitadas duplicatas e documentos sem interesse para a instituição. 

 Utilização dos documentos: diz respeito as atividades de protocolo, de 

organização e arquivamento. Elaboração de normas de acesso e recuperação da 

informação. 

 Destinação de documentos: diz respeito a avaliação dos documentos existentes 

na administração e a partir daí é estabelecido os prazos de guarda desses 

documentos e mais tarde sua destinação: eliminação ou a preservação de acordo 

com seu valor. 

O foco do nosso trabalho é a atividade de destinação, mas precisamente a questão da 

eliminação de documentos, como ela acontece e se ela acontece dentro das instituições 

públicas. 

A gestão de documentos é a chave para que as instituições avaliem e classifiquem seus 

documentos de forma correta, para que assim não sejam preservados documentos sem valor, e 

para que não sejam eliminados documentos importantes dentro da instituição. 

Mas para que isso aconteça são necessárias algumas atividades, como a classificação e a 

avaliação dos documentos, assim como as ferramentas que essas atividades geram, como o 

plano, o código de classificação e a tabela de temporalidade, as mesmas são essenciais para 

que a destinação dos documentos ocorra dentro das instituições.  
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2 ATIVIDADES BÁSICAS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

A classificação e avaliação dos documentos são atividades básicas da gestão de 

documentos, garantem a organização dos documentos dentro da instituição, facilitam a 

recuperação da informação e são fundamentais na hora de destinar os documentos, garantindo 

de forma segura que os documentos de valor sejam preservados e que todos aqueles 

documentos relevantes apensas para a administração possam ser eliminados sem medo. É 

durante o processo de implantação da classificação e a avaliação que podemos obter um maior 

conhecimento das atividades exercidas pela instituição e de todos os documentos por ela 

produzidos. 

 

2.1 A Classificação dos documentos e sua representação através do plano e código de 

classificação.  

 

De acordo com o dicionário de terminologia arquivística a Classificação tem como um 

dos significados a “Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção de categoria 

de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-lhe atribuir códigos”. Para classificar é 

necessário um levantamento de toda a produção documental, o que permite conhecer melhor a 

própria instituição e o mais importante, todos os documentos que ela produz, ou seja, por 

meio da classificação podemos recuperar o contexto de produção dos documentos e 

identificar os tipos e séries documentais.   

A classificação é responsável pela separação de documentos diferentes e agrupamento 

de documentos semelhantes, com características em comum, segundo uma estrutura lógica. A 

classificação documental reflete as funções e atividades da instituição, deixando claras as 

relações entre os documentos. 

 A classificação auxilia no arquivamento e permite que o acesso aos documentos seja 

feito de forma mais rápida, assim como facilita a avaliação dos documentos e a destinação dos 

mesmos, como podemos observar no texto de Maria Izabel de Oliveira: 

A classificação documental possibilitará o amplo conhecimento da 

administração produtora/acumuladora, a identificação dos documentos, a 

inter-relação entre os conjuntos documentais, os documentos recapitulativos, 

o contexto histórico-administrativo em que os documentos foram 
produzidos, a diminuição do impacto na mobilidade de pessoal, a agilidade 

na tomada de decisões, além de racionalizar a produção e o fluxo 



21 

 

 

 

documentais, aumentar a estabilidade, a continuidade e a eficiência 
administrativa, facilitando a avaliação, a seleção, a eliminação, a 

transferência e o recolhimento (OLIVEIRA, 2007). 

 

 A classificação é representada através do plano de classificação, definido pelo 

dicionário de terminologia arquivística como:  

 

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos 

de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e 
funções de uma instituição e da análise do arquivo(1) por ela produzido. 

(Arquivo Nacional, 2005). 

 

 De acordo com o Manual de gestão arquivística do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso o plano de classificação é a: “(...) representação gráfica (o mapa) da 

classificação dos documentos de uma instituição. Ele indica como devem ser organizados os 

documentos”. 

 Para elaborar um plano de classificação deve ser escolhido um critério podendo ser: 

funcional, organizacional ou por assunto: 

 Classificação Funcional – Na criação de um esquema de classificação as classes 

principais refletem as maiores funções do órgão, as classes secundárias refletem 

as atividades e as classes mais detalhadas são compostas por uma ou mais 

unidades relativas a pessoas, entidades, lugares ou assuntos.  

 Classificação Organizacional – Também chamada de classificação estrutural, é a 

própria estrutura da organização refletida no plano de classificação, sendo assim, 

as classes primárias no plano, no geral, representam os principais elementos 

organizacionais da repartição. Como essa classificação é feita a partir da 

estrutura, alguns problemas podem ser encontrados: como organizações com 

divisões misturadas e mal estruturadas e organizações que sofrem mudanças 

constantes em sua estrutura e funções, para que esse tipo de classificação seja 

eficaz é preciso que a estrutura da organização seja estável e as funções de cada 

divisão sejam bem definidas assim o plano reflete corretamente a organização e 

os documentos por ela produzidos. 

 Classificação por Assunto – Alguns tipos de documentos, como pastas de 

referência, são classificados de acordo com o assunto, os cabeçalhos de assunto 

são elaborados de acordo com análise do assunto dos documentos. Um problema 
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da classificação por assunto é que a concepção do assunto do documento é 

bastante relativa, de acordo com o entendimento e conhecimento de quem o 

classificar, outro problema é que a classificação por assunto reflete o conteúdo 

do documento e não sua função e atividade, motivos de sua criação pela 

organização. Além disso, esse tipo de classificação pode atrapalhar a avaliação 

posterior dos documentos, que deve ser feita a partir do conjunto documental.     

Algumas etapas são necessárias para a elaboração do plano de classificação. 

Primeiramente é necessário um conhecimento a fundo da instituição, que pode ser buscado 

em algumas fontes de informação, como, leis de criação do órgão, organogramas, 

regulamentos, relatórios de atividade e outros. É a partir daí que podemos obter todas as 

informações necessárias para a elaboração do plano de classificação, como nos afirmam Ieda 

Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre: 

 

O estudo da estrutura e do funcionamento do organismo produtor permite 
identificar o conjunto de atribuições relacionadas às atividades-fim e 

atividades-meio, e, a partir das atribuições, identificar as funções, 

subfunções e atividades das quais decorrem a produção dos documentos. 
(BERNADES; DELATORRE. 2008). 

 

 O segundo passo dessa elaboração é a sistematização dos dados, que consiste em um 

quadro detalhando a estrutura da instituição e as atribuições das áreas de atuação. O próximo 

passo é a analise dos tipos documentais produzidos, segundo Ieda Pimenta Bernardes e Hilda 

Delatorre (2008) “O tipo documental é composto pela série + ação + objeto. Não devemos 

confundir com assunto.” Os próprios funcionários devem participar da identificação das 

tipologias, pois são eles que lidam com os documentos e sabem para que foram produzidos e 

de qual atividade resultam. O vocabulário controlado dos termos utilizados no plano de 

classificação também é muito importante para que a utilização do plano seja mais eficiente, 

outro instrumento que vem como parte complementar do plano de classificação e que serve de 

bastante ajuda para o usuário é o índice, ele relaciona todos os tipos documentais 

alfabeticamente e mostra suas funções, subfunções, atividades, e também estabelece ligações 

entre termos usuais utilizados e os termos correspondentes no plano. O plano de classificação 

deve também conter o código de classificação que é apresentado pelo Art. 13º do Decreto 

estadual de São Paulo, nº 48.987/2004: “(...) O código de classificação da série documental é 
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a referência numérica que a associa ao seu contexto de produção, e é composto das seguintes 

unidades de informação: órgão produtor; função; subfunção; atividade e série documental”. 

 O órgão produtor diz respeito ao próprio órgão ou instituição responsável pelas 

atividades e funções realizadas; função corresponde às atividades executadas pelo órgão ou 

instituição na busca de seus objetivos; subfunção são modalidades de cada função; atividade é 

o conjunto de ações decorrentes do exercício de uma função, podem ser atividades-meio e 

atividades-fim; e a série documental é uma sequencia de documentos relativos a uma mesma 

função, atividade, tipo documental ou assunto. 

 O CONARQ produziu um código de classificação de documentos de arquivo para 

administração pública: atividades-meio, para servir de modelo para as entidades que fazem 

parte do SINAR, através da Resolução nº4 de 28 de março de 1996 que teve sua revogação 

com a Resolução nº 14 de 24 de outubro de 2011 aprovando a revisão do código, e 

responsabilizando o CONARQ pela atualização periódica do mesmo. Também de acordo com 

a Resolução 14 do CONARQ como o código produzido só abrange as atividades-meio que 

correspondem, segundo o glossário arquivístico do Estado de São Paulo a um: 

 

Conjunto de operações que auxiliam o desempenho das atribuições 

específicas, dando apoio à consecução das atividades-fim de uma instituição, 

e resultando na acumulação de documentos de caráter instrumental e 

acessório.
5
. 

 

Cabe á instituição desenvolver as classes dentro do código referentes as suas atividades-fim, 

que consiste, segundo o glossário arquivístico do Estado de São Paulo a um “Conjunto de 

operações de uma instituição, realizadas em decorrência de sua finalidade, resultando na 

acumulação de documentos de caráter substantivo para o seu funcionamento”
6
, depois de 

desenvolvidas essas classes precisam da aprovação pela instituição arquivística na sua esfera 

de competência.   

 Como podemos observar com as resoluções do CONARQ o código assim como o 

plano de classificação não são eternos e fixos dentro de uma instituição, é necessário que eles 

sejam revistos e que sejam atualizados para que possam demonstrar todas as mudanças que a 

                                                             
5
 Informações retiradas do site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/permanente/glo_arq.php> Acesso em: 13 Nov. 2012.  
6 Informações retiradas do site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/permanente/glo_arq.php> Acesso em: 13 Nov. 2012. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/permanente/glo_arq.php
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instituição esta sujeita dentro de sua estrutura. Como a criação ou extinção de novas 

atividades, novos documentos e novas funções. 

 

2.2 O processo de avaliação dos documentos 

 

 Como havíamos dito anteriormente a classificação é uma das atividades da gestão de 

documentos que nos leva até o nosso foco de estudo, a destinação desses documentos de 

arquivo, seja a preservação ou eliminação, mas a atividade que influência diretamente essa 

destinação é a avaliação dos documentos e o seu resultado. 

 Avaliação de documentos é um processo multidisciplinar de análise dos documentos 

que permite a identificação dos seus valores, faz análise do ciclo vital dos documentos e 

estabelece os prazos para sua guarda ou para sua eliminação. 

 A avaliação deve acontecer na fase de produção dos documentos juntamente com a 

classificação, evitando assim uma acumulação desordenada, motivo pelo qual a avaliação é 

bastante complicada de ser realizada nos casos de massa documental acumulada são os 

critérios de arquivamento utilizados pelas instituições, basicamente o cronológico/numérico 

que acabam por misturar documentos de funções e atividades diferentes, assim na hora de se 

avaliar esses documentos é necessário um trabalho mais minucioso de documento por 

documento, esse é tipo de acontecimento que pode nos levar a uma eliminação equivocada. 

 A avaliação documental conta com alguns objetivos: Reduzir a massa documental nos 

arquivos; agilizar a recuperação dos documentos e da informação; liberar espaço físico; 

racionalizar a produção e o fluxo de documentos; identificar os valores dos documentos; 

definir prazos de aguarda e a destinação dos documentos; e elaborar a tabela de temporalidade 

dos documentos. 

 Para que a avaliação seja implantada na instituição são necessários alguns 

procedimentos, como a constituição de uma comissão de avaliação de documentos, como esta 

previsto no Decreto 4.073: 

 

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 
comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 

responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 

tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
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eliminação dos destituídos de valor. (Art. 18 do Decreto 4.073 de 03 de 
Janeiro de 2002). 

 

O processo de avaliação é de muita responsabilidade e complexidade para comissão 

por isso ela é formada por uma equipe multidisciplinar com membros efetivos e eventuais, os 

efetivos atuam em todo o processo de avaliação e os eventuais são convidados para 

auxiliarem na avaliação de documentos pertencentes a sua área de atuação.  

 Devem compor a comissão o representante da unidade de arquivo, profissionais da 

área de arquivo, representante da área administrativa e um assessor jurídico. Algumas 

atividades competem à comissão, dadas pela autora Ana Maria de Almeida Camargo: 

 

i. Identificar e analisar o conteúdo dos conjuntos documentais, tendo por 

base as atividades típicas dos órgãos responsáveis por sua acumulação. 
 

ii. Examinar a legislação que regula as atividades e as informações 

referentes á vigência e prazos de prescrição, à existência de outras fontes 
recapitulativas e a frequência de uso dos documentos. 

 

iii. Determinar a destinação e os prazos de guarda dos documentos, de 

acordo com o levantamento de dados (fase de identificação), a análise e a 
legislação referidos. 

 

iv. Elaborar instrumentos do plano de destinação, principalmente a Tabela de 
Temporalidade de Documentos e o relatório final dos trabalhos, 

apresentando-o a autoridade que instituiu a comissão. 

 
v. Providenciar a divulgação da tabela e orientar sua aplicação. 

 

vi. Revisar periodicamente a tabela, tendo em vista a produção ou supressão 

de documentos e alterações na estrutura organizacional da entidade. 

 

vii. Criar subcomissões de avaliação. 
 

viii. Orientar tecnicamente as subcomissões de avaliação, acompanhando seu 

desempenho. 
 

ix. Convocar os membros efetivos e eventuais para reuniões. 

 
x. Elaborar instrumentos de funcionamento da CPA (reuniões, 

periodicidade, local, horário, etc) (CAMARGO, 2000). 

 

 Para que a avaliação seja implantada é necessário, assim como na classificação, um 

conhecimento profundo da instituição, análise da estrutura administrativa, análise das 
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competências, funções e atividades de cada setor ou divisão dentro da instituição de forma 

minuciosa. 

 Depois da instituição é feito um levantamento da produção documental produzida por 

ela, que pode, por exemplo, ser realizada através de entrevistas com os funcionários, para 

identificar as séries documentais produzidas no exercício das suas atividades, essa ajuda dos 

funcionários de cada área da instituição auxilia a comissão a realizar a avaliação tendo maior 

consciência da realidade da produção dos documentos e da instituição em geral.   

A análise do fluxo documental, também é de muita importância: origem, pontos de 

tramitação e encerramento do processo. O conhecimento do contexto de produção dos 

documentos é essencial para que a avaliação aconteça, saber qual rotina o documento segue e 

as inter-relações são informações básicas necessárias para que não ajam peças isoladas. 

 Ao avaliar os documentos são atribuídos valores para os mesmos, a identificação dos 

valores dos documentos é fundamental para a avaliação e sua implantação, os valores são 

classificados em primário e secundário e consistem em: 

 Valor primário – também conhecido como valor imediato, o valor desses 

documentos são valores administrativo, jurídico e fiscal, são necessários apenas 

para que cumpram os objetivos para o qual foram criados. São documentos para 

guarda temporária, como: cópias ou duplicatas de originais, documentos que 

apresentem repetição da informação e qualidade técnica inferior (fitas, disquete, 

etc.), entre outros.  

 Valor secundário – também conhecido como valor mediato, é o valor que os 

documentos agregam de acordo com seu potencial informativo, ou seja, vai além 

do motivo de sua criação. São documentos de guarda permanente, como: Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções, Atas, regulamentos da organização, normas, 

organogramas, fluxogramas que reflitam o funcionamento do órgão, entre outros 

muitos documentos. 

Outra atividade importante da avaliação é a definição dos prazos de guarda dados aos 

documentos, onde é definido o prazo de guarda durante as fases corrente e intermediária, 

alguns fatores são levados em conta na hora da definição do prazo, como:  

 Legislação específica – é necessário que seja levantada toda a legislação 

relacionada ao documento, contendo o período que é necessário que esse tipo 
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documental seja mantido na instituição, como leis, decretos, resoluções, e outros 

atos normativos;  

 Necessidade administrativa – quando os documentos não obtiverem legislação 

específica quanto a seu período de guarda, deve ser levado em conta as 

necessidades administrativas sobre aquele documento, lembrando que esse é um 

trabalho da comissão e deve ser levado em conta a opinião de alguém que 

trabalhe direto com aquele tipo documental produzido, por ter mais 

conhecimento da sua área de atuação. 

 

2.3 A Importância da Tabela de Temporalidade de Documentos 

 

A tabela de temporalidade dos documentos é um instrumento que resulta da avaliação. 

Segundo o dicionário de terminologia arquivística, é um: “Instrumento de destinação, 

aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em 

vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos”.  

A tabela é um instrumento fundamental para a destinação dos documentos, depois de 

pronta pela instituição, já na fase de produção, ela agiliza o trabalho e nos dá segurança na 

hora de destinar o documento, pois é elaborada a partir de legislação específica, do 

funcionamento do órgão e das práticas administrativas. 

A tabela é a consolidação dos resultados obtidos na avaliação, é a demonstração, num 

quadro, de tudo aquilo que foi pesquisado e adotado pela comissão de avaliação. 

O CONARQ possui uma tabela de temporalidade referente as atividades-meio que 

deve ser aplicada pelas instituições públicas federais, como podemos observar no Decreto 

4.073 que dispõe: 

 

Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, avaliados, e 
selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 

dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos 

estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo 
CONARQ. (Art.18 § 1º do Decreto 4.073 de 03 de janeiro de 2002.).  

 

O Decreto também dispõem que os documentos ainda relevantes as atividades-meio 

que não estiverem na tabela do CONARQ devem ser analisados e avaliados pela Comissão de 
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Avaliação para que seus prazos de guarda sejam formulados e posteriormente submetidos a 

aprovação do Arquivo Nacional. 

Em relação às atividades-fim ou atividades-específicas da instituição publica federal o 

Decreto 4.073 dispõem que: 

 

Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e selecionados 
pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em conformidade com as 

tabelas de temporalidade e destinação, elaboradas pelas Comissões 

mencionadas no caput, aprovadas pelo Arquivo Nacional. (Art. 18 § 3º do 

Decreto 4.073 de 03 de janeiro de 2002.). 
 

 Essas são atividades que devem ser realizadas pelas instituições de âmbito federal, em 

relação às instituições das demais esferas públicas, as tabelas devem ser elaboradas ou 

adotadas as já existentes com as devidas adaptações de suas atividades-específicas e deverão 

ser submetidas à aprovação pela instituição arquivística pública em sua respectiva esfera de 

competência. 

Alguns modelos de tabela de temporalidade de documentos ou tabela de 

temporalidade e destinação, como é chamada a tabela do CONARQ, podem possuir alguns 

campos como: 

 Série documental - é uma sequência de documentos relativos a uma mesma 

competência, função ou atividade. 

 Tipo documental – Documentos que possuem características em comum. 

 Suporte – material onde esta registrada a informação. 

 Datas-limite – a data do documento mais antigo e a data do documento mais 

recente. 

 Original ou cópia – informação quanto aos documentos, se é original ou cópia. 

 Prazo de vigência – prazo que o documento cumpre as funções de sua criação. 

 Prazo de prescrição – período de tempo durante o qual se pode invocar a tutela 

do poder judiciário, para se fazer valer direitos possivelmente violados. 

 Prazo de precaução – um período de precaução, onde o documento é mantido 

antes de ser destinado. 

 Prazo de arquivamento – é o tempo em que os documentos ficam armazenados 

na unidade, junto ao produtor (arquivo corrente); e no arquivo intermediário, 

aguardando prazos longos. 



29 

 

 

 

 Destinação final – é o resultado final da avaliação de documentos, onde é 

definido se o documento será eliminado ou se será arquivado permanentemente. 

 Observações – campo registrado para observações relevantes, como quanto à 

legislação que fundamentou a definição dos prazos prescricionais. 

Esses campos apresentados foram baseados na tabela do Arquivo do Estado de São 

Paulo e são apresentados na publicação do projeto Como fazer1 – como avaliar documentos 

de arquivo, apesar de a tabela de temporalidade servir sempre para o mesmo propósito, o de 

destinar os documentos, algumas características mudam como, por exemplo, na tabela do 

CONARQ não existe o campo tipo documental, pois a tabela do CONARQ é formulada pelo 

assunto dos documentos, esse tipo de diferença não deve interferir na finalidade da tabela, o 

importante é que a instituição faça a escolha da tabela que melhor atenda as suas necessidades 

de acordo com os documentos por ela produzidos, e é claro aquela que a autoridade julgar 

mais fácil de ser aplicada e compreendida por todos.  

A tabela de temporalidade dos documentos é um instrumento dinâmico, é importante 

que, assim como o plano e o código de classificação, seja revista periodicamente, a fim de 

incorporar as mudanças que por ventura vierem a acontecer na instituição, assim como manter 

a questão do embasamento legal sempre atualizado. 

Como afirmam Ieda Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre: 

 

Os planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de Documentos 

associados garantem a simplificação e a racionalização dos procedimentos 

de gestão documental, imprimem maior agilidade e precisão na recuperação 
dos documentos e das informações e autorizam a eliminação criteriosa de 

documentos cujos valores já se esgotaram. (BERNADES; DELATORRE. 

2008). 

 

 Embora a tabela de temporalidade de documentos autorize de forma criteriosa a 

eliminação, como disseram as autoras, esse instrumento não é o único instrumento necessário 

para que a eliminação seja feita pelas instituições, algumas outras atividades são necessárias 

antes de se eliminar um documento efetivamente. 
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3 DESTINANDO OS DOCUMENTOS 

 

 Como observamos no decorrer do trabalho existe um longo caminho a ser percorrido 

até a destinação dos documentos. É necessário que a gestão de documentos seja implantada, é 

necessário que sejam realizadas a classificação e a avaliação desses documentos e que sejam 

elaborados o plano de classificação e a tabela de temporalidade. Contudo, mesmo que seja 

trabalhoso e que demande bastante tempo, esse trabalho todo só ocorrerá no momento de 

implantação dessas atividades dentro das instituições, uma vez que a gestão esteja implantada 

e que a classificação e a avaliação já tenham sido realizadas o trabalho se tornará simples e 

rotineiro. Quando o plano de classificação e a tabela de temporalidade já tiverem sido 

elaborados basta que seja feita a manutenção desses instrumentos de acordo com a 

necessidade da instituição e de acordo com as mudanças que ela enfrentar, depois que já tiver 

sido feito uma vez o trabalho será muito mais simples e os arquivistas e profissionais que 

trabalham nos arquivos terão esses instrumentos como auxilio na hora de realizar suas 

atividades. Apesar de ser cara a implantação de todos esses procedimentos já tiverem sido 

aplicados a instituição economizará em muito seus recursos. 

Tendo a tabela de temporalidade pronta em mãos, a destinação se torna mais simples e 

rápida. Como já foi dito, a destinação dos documentos consiste em determinar se o documento 

será mantido como documento permanente, no caso dos documentos de valor secundário, ou 

se será eliminado depois de cumprir a função de sua criação, sendo essa eliminação o foco do 

nosso trabalho. 

 Quando o documento público for considerado de valor permanente o mesmo será 

recolhido pelo Arquivo Nacional ou por instituição arquivística de âmbito estadual, do 

Distrito Federal ou municipal. Para que esse recolhimento aconteça são necessários alguns 

procedimentos, como consta na Resolução nº2 do Conarq: 

 

Os acervos documentais a serem transferidos ou recolhidos às instituições 

arquivísticas públicas, pelos órgãos e entidades do Poder Público, deverão 

estar organizados, avaliados, higienizados, acondicionados e acompanhados 
de instrumento descritivo que permita sua identificação e controle. (Art. 1º 

da Resolução nº2 do CONARQ) 

 

 É importante que os documentos sejam revistos antes do recolhimento, pois uma vez 

recolhidos os mesmo jamais serão eliminados. A higienização dos documentos antes do envio 
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é de bastante importância, pois deve ser levado em conta a questão da preservação e 

principalmente para que esses documentos não sejam recolhidos com algum tipo de 

contaminação, que pode ser passada para o acervo ao qual irão fazer parte. Quanto ao 

acondicionamento, é importante que os documentos sejam acondicionados em embalagens 

adequadas que os protejam de qualquer dano e que os mantenham conservados, esses 

acondicionamentos deverão possuir etiquetas contendo, data-limite, numeração e o nome do 

fundo. 

 O instrumento descritivo ou termo de recolhimento deverão conter segundo Ieda 

Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre, “nome do órgão ou entidade transferidor (a), as séries 

documentais, as data-limite, a mensuração (em metro lineares) e quantificação (quantidade de 

caixas)”. Outro importante procedimento é o envio de instrumentos de busca já elaborados 

pelo órgão de procedência a fim de auxiliar a instituição recolhedora na hora de elaborar seus 

instrumentos de pesquisa melhorando sempre o acesso final desses documentos por parte dos 

usuários. 

 

3.1 Eliminando documentos  

 

 A eliminação dos documentos é uma das fases básicas da gestão de documentos, é de 

suma importância para o funcionamento dos arquivos, possui uma metodologia pra ser 

aplicada e deve ser vista como uma atividade comum dentro das instituições. 

 Quando o arquivo conta com uma gestão de documentos bem estruturada, quando já 

foram realizadas a classificação e a avaliação dos documentos dentro desse arquivo a 

eliminação é simplesmente o resultado desse trabalho, mas alguns procedimentos devem 

acontecer para que documentos sejam eliminados de forma correta. 

 A eliminação de documentos esta prevista na lei 8.159 que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, contudo apesar de dizer que a eliminação deve 

acontecer a lei só nos diz que será feita a partir de autorização da instituição, mas nada fala a 

respeito de como deve ser realizada essa eliminação. Como podemos observar no Art. 9º: “A 

eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será 

realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 

competência.” 
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 É a partir da resolução nº 7, de 20 de maio de 1997 que ficam definidos os 

procedimentos que devem ser seguidos para a realização da eliminação dos documentos dos 

órgãos e entidades integrantes do poder público. Dentre eles: 

 O registro dos documentos eliminados através de uma listagem de eliminação de 

documentos, que consiste no registro das informações pertinentes aos documentos que serão 

eliminados, contendo os seguintes itens:  

 Cabeçalhos com a identificação da instituição e da unidade/setor responsável 

pela eliminação, título e número da listagem e o número da folha;  

 Quadro contendo o código de assunto ou número de ordem dos itens 

documentais listados, assunto ou série correspondente, datas-limite de cada 

conjunto, quantidade e especificação das unidades de arquivamento, e 

observações complementares, ou justificativa no caso de órgãos ou entidades 

que não possuírem tabela de temporalidade de documentos;  

 Rodapé com local, data, identificação do titular da unidade e assinatura do 

mesmo, a assinatura do presidente da comissão permanente de avaliação e 

também a da autoridade do órgão ou entidade autorizando a eliminação. 

 O termo de eliminação também é um registro dos documentos que serão eliminados, 

registra as informações relativas ao ato da eliminação, deve conter: 

 Data da eliminação;  

 As informações relativas as legislações que autorizam a eliminação; 

 Nome do órgão ou entidade produtor;  

 Nome do órgão ou entidade responsável pela eliminação;  

 Referência aos conjuntos documentais eliminados;  

 Datas-limite dos documentos;  

 Quantificação dos documentos;  

 Nome da unidade orgânica responsável pela eliminação;  

 Nome e assinatura do titular da unidade orgânica responsável pela eliminação. 

 Além da listagem de eliminação e do termo de eliminação os órgãos e entidades 

deverão elaborar o edital de ciência de eliminação de documentos, responsável por dar 

publicidade, nos periódicos oficiais do país, o ato de eliminação dos acervos arquivísticos. De 

acordo com a Resolução nº 5 do Conarq que diz: 
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Os órgãos e entidades integrantes do Poder Público farão publicar nos 
Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, 

correspondentes ao seu âmbito de atuação, os editais para eliminação de 

documentos, decorrentes da aplicação de suas Tabelas de Temporalidade, 
observado o disposto no art. 9º da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991. (Artº 

1 Resolução nº 5 do Conarq). 

 

 Essa medida é para que se faça a divulgação dos documentos que serão eliminados, 

caso interessados venham a requerer esses documentos, existem municípios onde o Diário 

Oficial não tem publicação, nestes casos deve ser feita uma publicação do edital de ciência de 

eliminação de documentos em divulgação local ou em local público de visibilidade. Assim 

como os demais procedimentos o edital também segue um padrão e deve conter algumas 

informações básicas como: 

 Cabeçalho com, nome do órgão ou entidade e título, número e ano do edital;  

 Desenvolvimento do assunto com, identificação da autoridade responsável pelo 

edital, número e data dos atos legais que legitimam a eliminação, nome do 

órgão ou entidade produtor;  

 Referência aos conjuntos documentais, datas-limite e prazo para efetivação da 

eliminação;  

 Encerramento com, local e data do edital e nome, cargo e assinatura da 

autoridade responsável.  

De acordo com a Resolução nº 5 do Conarq também podemos observar a questão do prazo 

da eliminação a partir da publicação do edital: 

 

Os editais para eliminação de documentos deverão consignar um prazo de 30 

a 45 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às 

partes interessadas requererem, a suas expensas, o desentranhamento de 

documentos ou cópias de peças de processos. (Art 2º da Resolução nº 5 do 
Conarq) 

 

 Ainda em relação aos procedimentos para que a eliminação seja efetuada, a mesma só 

poderá ser feita por meio de fragmentação manual ou mecânica, com supervisão de um 

servidor autorizado. Vale lembrar que a incineração de documentos em papel como forma de 

eliminação, é proibida e pode ser considerado crime ambiental, e que com a fragmentação 

pode e deve ser feita reciclagem dos fragmentos. 
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 Os procedimentos citados anteriormente estão baseados nas Resoluções do Conarq, o 

que quer dizer que o termo de eliminação, a lista de eliminação e o edital de ciência são 

baseados no plano de classificação do Conarq e em sua tabela de temporalidade de 

documentos, ou seja, onde os documentos são descritos pelo assunto, como já dissemos 

anteriormente essa é uma discussão bastante problemática dentro da Arquivologia, o que vale 

lembrar é que em muitos órgãos e entidades, onde os documentos são descritos por tipologia, 

esses instrumentos para eliminação se diferenciam na questão do preenchimento dos campos 

onde um coloca assunto, esses colocam tipologia, como é o caso do Arquivo Publico do 

Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Mato Grosso, entre muitos outros órgãos, que 

possuem seus próprios formulários para eliminação dos documentos. O importante é que 

todos realizem a eliminação dos documentos de forma correta e seguindo a legislação vigente. 

 Como podemos observar ainda que esteja prevista em lei, e que os procedimentos 

sejam disponibilizados, assim como os próprios formulários do termo, da listagem e do edital, 

através das Resoluções do Conarq, essa eliminação acontece de forma burocrática e leva um 

certo tempo para que ela aconteça definitivamente. 

 Ainda assim a eliminação dos documentos é possível e é de grande valia para as 

instituições, ela deve ser encarada como uma das atividades rotineiras dentro dos arquivos, 

mais uma das atividades padrões essenciais para o funcionamento dos mesmos e da própria 

instituição. 

 

3.2 Por que Eliminar? 

 

 Ainda que seja uma atividade básica da gestão de documentos a eliminação de 

documentos traz inúmeros benefícios para as instituições como: 

 Diminuição dos gastos – Quando a eliminação não acontece dentro dos 

arquivos, um número absurdo de massa documental pode ser produzido, e sua 

manutenção nas instituições é absurdamente cara. Inúmeras instituições, sejam 

elas públicas ou privadas gastam um valor exorbitante para manter seus 

documentos dentro da instituição, gastam com espaço que suporte toda essa 

documentação, inúmeras vezes são necessárias que se aluguem galpões ou ate 

mesmo que contrate empresas terceirizadas para armazenar os documentos que 
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não cabem na instituição; e com pessoas para lidar com essa documentação 

volumosa. 

Com a eliminação correta e periódica dos documentos já considerados 

sem valor para a instituição muitos recursos podem ser economizados. James 

Rhoads escreve sobre isso no seu estudo para o RAMP: 

 

La destruccion de documentos que ya no sirven es algo positivo. Libera 

espacios em lãs oficinas, que puden utilizar lãs personas, y deja libre equipo 
de archivo, para almacenamiento de documentos de uso corriente. Em esta 

forma se puede disminuir, y hasta suprimir, La adquisicion de más espacio y 

equipo de archivo, así como evitar gastos considerables. (RHOADS, 1983). 

 

Contamos também com um trecho do livro do Schellemberg onde o 

mesmo fala sobre as despesas gastas em armazenamento desnecessário de 

documentos sem valor: 

 

As decisões para destruir documentos devem ser finais e irrevogáveis. A 

maior e mais facilmente comprovada economia de um programa de descarte 
pode ser conseguida pela imediata destruição dos documentos depois que 

hajam servido a seus fins correntes e hajam sido examinados e considerados 

como sem valor para usos secundários. Incorre-se em despesa desnecessária 
quando se conservam ainda por algum tempo nos serviços ou em centros 

intermediários, documentos que deveriam ser destruídos de imediato, ou 

quando se microfilmam os que deveriam ter sido destruídos na sua forma 

original. (SCHELLENBERG, 2006, p.144-145). 

 

 Informação e acesso – Quanto mais documento armazenado mais difícil se 

torna organizá-los e tratá-los, o que pode acarretar numa perda considerável da 

informação. A eliminação sem critérios é tão ruim quanto a preservação de tudo 

o que for produzido, os documentos devem ser julgados por seu valor, como já 

dissemos, alguns documentos são essenciais para a construção da história do 

nosso país, assim como muitos outros documentos depois de um tempo não 

servem para comprovar nada. É importante que a eliminação aconteça nas 

instituições de forma que só fique arquivado aquilo que tiver valor secundário, 

com os documentos bem organizados e classificados a busca dos mesmos 

ocorrerá de forma rápida e o acesso atenderá muito bem aos usuários. 

 Poupança de tempo – Com um programa de eliminação de documentos, a partir 

de uma gestão de documentos atuante dentro da instituição, muito tempo pode 
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ser economizado, as atividades passam a ser rotineiras e rápidas. Além do que, 

tendo somente aquilo que é extremamente essencial arquivado dentro das 

instituições o trabalho acaba se tronando mais ágil e prático. 

 Diminuição do espaço físico utilizado – Como foi dito, muitas instituições que 

não praticam uma eliminação dos seus documentos sem valor para preservação, 

são obrigadas a alugar espaços além da sua sede para o armazenamento dessa 

documentação, os documentos armazenados sem critério por anos e anos desde a 

sua produção formam uma massa documental que precisa de espaço para ser 

mantida. Com a eliminação periódica dos documentos o volume pode ser 

bastante reduzido, e o espaço pode ser liberado para a manutenção dos 

documentos necessários para o funcionamento da instituição. Schellenberg 

menciona sua preocupação com o armazenamento desnecessário dos 

documentos: 

 

Deverão preservar os documentos até que se extinga o seu valor, ou esteja 
quase extinto, para a administração. E quando aquele valor termina, devem 

descartá-los para que não fiquem em suas repartições tomando espaço, 

estorvando o bom andamento das atividades correntes. Se existe um arquivo 
de custódia, os funcionários não devem conservar os documentos destinados 

a usos secundários nas suas repartições, a menos que sejam especificamente 

encarregados, por lei, dessa responsabilidade (SCHELLENBERG, 2006, 
p.56). 

 

 Diminuição e reutilização de Mão de Obra – Grande mão de obra é utilizada 

dentro dos arquivos para manter a documentação armazenada, muitas vezes para 

manutenção de documentos sem utilidade para a administração, muitas vezes 

essas pessoas designadas para esses serviços poderiam estar implantando e 

exercendo a gestão de documentos dentro da instituição, eliminado os 

documentos que não se fazem mais uteis. Muito dinheiro é gasto em mão de 

obra para manter os documentos dentro da instituição, muitas vezes sem 

necessidade. 

 Dentro da lei – A eliminação dos documentos esta prevista em lei, e como 

vimos existem resoluções que auxiliam nesta prática dentro dos arquivos. 

Eliminar documentos sem valor é o mesmo que preservar documentos 

importantes para a formação cultural e histórica do nosso país, quem não elimina 
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preserva tudo aquilo que produz e quem elimina sem critério acaba por eliminar 

documentos de grande valor público e social. Podemos observar a seriedade 

desse assunto com a lei 8.159:  

 

Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 

permanente ou considerado como de interesse público e social” (Artigo 25 
da Lei 8.159, de 8 de Janeiro de 1991). 

   

Se existem legislações que regulamentam e auxiliam na eliminação os documentos 

porque não fazê-lo? Por que correr o risco de eliminar documentos importantes? Para que 

armazenar aquilo que não se tem utilidade? 

 Os benefícios trazidos pela eliminação são muitos, como observamos anteriormente, 

não existe uma razão para que a eliminação não aconteça dentro dos órgãos e entidades 

públicas brasileiras, sabemos que muitos lugares sofrem com a falta de recurso, de mão de 

obra qualificada e de estrutura para realizar tanto a gestão dos documentos quanto a 

destinação dos mesmos, mas será que esses são os únicos motivos? Será que os órgãos e 

entidade que contam com o mínimo de recursos praticam a eliminação de seus documentos? 

Será que a gestão de documentos esta implantada nesses órgãos e entidades? Será que os 

mesmos utilizam algum tipo de tabela ou plano de classificação? 

 Nosso objetivo com esse trabalho é mostrar como a eliminação acontece dentro dos 

órgãos e entidades brasileiros, para isso vamos realizar uma pesquisa em três órgãos federais 

para criar uma perspectiva do que acontece de fato no país com relação à eliminação dos 

documentos públicos. 
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4 APLICAÇÃO DE UM QUESTIONÁRIOS EM TRÊS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

FEDERAIS 

 

Na perspectiva de visualizar a realidade das instituições quanto às atividades de 

eliminação, realizamos um questionário com o total de oito perguntas que foi encaminhado 

para três instituições de âmbito federal. 

A primeira instituição a qual foi aplicada o questionário é FURNAS, uma empresa de 

economia-mista, que trabalha com a geração e transmissão de energia elétrica, é subsidiária da 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, e vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia. Lembrando que os documentos produzidos e recebidos por sociedades de economia 

mista são considerados documentos públicos, conforme descrito no Decreto 4.073 de 03 de 

janeiro de 2002. 

FURNAS foi criada em 1957 com o objetivo de acabar com a crise elétrica existente 

nos estados socioeconômicos do país na década de 50. Atualmente sua sede esta localizada no 

Rio de Janeiro e existem filiais em outros 12 estados brasileiros. A empresa conta com 16 

usinas hidrelétricas, duas termelétricas, aproximadamente 20 mil quilômetros de linhas de 

transmissão e 54 subestações. E ainda é responsável por fornecer energia para 63% dos 

domicílios brasileiros.  

Nosso questionário foi enviado para o Arquivo Central de FURNAS que esta 

localizado na sede da empresa, e é responsável pela guarda da documentação de toda a 

empresa, o Arquivo conta com uma sala no subsolo de um dos prédios da empresa e grande 

parte da documentação de nível intermediário é enviada para um galpão localizado na estrada 

de Adrianópolis em Nova Iguaçu. 

Nossa segunda instituição abordada foi a Receita Federal do Brasil, órgão vinculado 

ao Ministério da Fazenda, que: 

 

É responsável pela administração dos tributos de competência da União, 

inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, 
abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País. Também 

subsidia o Poder Executivo Federal na formulação da política tributária 

brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o contrabando, o 

descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de animais 
em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional.

7
. 

                                                             
7
 Informações retiradas do site da Receita Federal do Brasil. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/SRF/ConhecaRFB.htm>. Acesso em: 10 Jun. 2013. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SRF/ConhecaRFB.htm
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A Receita Federal conta com superintendências, delegacias, alfândegas, inspetorias e 

unidades de atendimentos em todo o país, nossa pesquisa foi realizada na superintendência da 

7ª região, que comporta o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. A superintendência esta 

localizada no centro do Rio de Janeiro e nosso questionário foi enviado para o arquivo geral 

da SAMF – Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, que recebe a 

documentação de toda as delegacias dos estados que formam a 7ª região. 

 A terceira instituição escolhida foi a Universidade Federal Fluminense, criada em 

1960. A Universidade atualmente conta com 152 cursos de graduação. A UFF está sediada na 

cidade de Niterói e conta com 9 campi e com a Reitoria e o Hospital Universitário Antonio 

Pedro, além de unidades em sete cidades no interior do Rio de Janeiro: Rio das Ostras, Macaé, 

Volta Redonda, Nova Friburgo, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes e Santo Antônio de 

Pádua.  

 Nosso questionário foi enviado para o SAIN seção de arquivo intermediário do NDC 

(núcleo de documentação) que faz parte da superintendência de documentação, da qual 

também fazem parte as bibliotecas da UFF. O SAIN é responsável pela transferência e 

tratamento dos documentos de toda a instituição que não são mais de uso corrente. 

 As três instituições não foram escolhidas de forma aleatória, foram escolhidas por 

serem referentes ao âmbito federal e por serem de fácil acesso para a autora deste trabalho 

devido aos estágios realizado no período de formação do curso de Arquivologia na 

Universidade Federal Fluminense. 

 O questionário aplicado nas três instituições foi composto por oito questões e foi 

elaborado para que as repostas fossem dadas de forma livre. A ideia principal foi estabelecer 

um diálogo para que pudéssemos conhecer o processo de eliminação realizado pela instituição 

e para que pudéssemos fazer um comparativo entre elas e com a legislação específica da área 

a fim de avaliarmos o que acontece de fato e o que deveria acontecer segundo a lei. 

 As perguntas abordaram essas ideias: 

 Documentação recebida – A ideia com essa pergunta era estar a par de todos os 

documentos recebidos e saber de que forma eram enviados para os arquivos 

centrais/intermediários. 

 Profissionais atuantes com graduação em Arquivologia – Esta questão foi 

abordada buscando saber se essas instituições já contam com profissional 
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especializado, pois acreditamos que esse fator pode influenciar 

consideravelmente as atividades da instituição. 

 Comissão de Avaliação de documentos – Nesta questão abordamos uma 

exigência contida no Decreto 4.073 quanto à obrigação dos arquivos públicos 

federais contarem com uma comissão de avaliação de documentos. 

 Utilização da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Atividades-Meio do CONARQ – Com esta pergunta pudemos ver se de fato 

acontece a eliminação dos documentos referentes as atividades-meio dentro das 

instituições. 

 Criação da tabela referente às Atividades-Fim – Com esta questão discutimos 

a elaboração de uma tabela de temporalidade referente às atividades específicas 

de cada instituição. Tomamos conhecimento se a instituição já conta com uma 

tabela, ou se a mesma esta sendo produzida. 

 Atividades necessárias para a eliminação de documentos – Esta questão foi 

elaborada com o intuito de verificar o conhecimento dos profissionais que atuam 

dentro do arquivo central/intermediário em relação as atividades necessárias para 

a realização da eliminação dos documentos, como Listagem de Eliminação, 

Termo de Eliminação de Documentos e Edital de Ciência de Eliminação de 

Documentos, e também que a eliminação deve acontecer por meio de 

fragmentação manual ou mecânica. 

 Eliminação Indevida de documentos – Nessa questão abordamos diretamente 

se a eliminação acontece dentro de cada instituição sem utilização das tabelas de 

temporalidade e sem as atividades anteriormente citadas. 

 A Importância de eliminar documentos – Esta pergunta foi elaborada visando 

saber como os profissionais dos arquivos veem a eliminação de documentos e 

quais os benefícios que eles acreditam que essa atividade possa trazer para os 

seus arquivos e para a instituição de forma geral. 

 

Infelizmente não contamos aqui com as respostas do questionário enviado para o 

arquivo da UFF, pois o questionário enviado não obteve respostas por nenhum funcionário do 

arquivo intermediário da instituição. 
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Foi dado o prazo de duas semanas para obtenção das respostas pelas três instituições, 

no entanto, somente FURNAS e a RECEITA nos enviaram as respostas dentro do prazo 

estabelecido. 

 

4.1 Documentação recebida 

 

 Nessa questão referente ao tipo dos documentos recebidos pelo arquivo e a maneira 

como esses documentos foram enviados, obtivemos as seguintes respostas:  

RECEITA - São recebidos os processos através de relação e movimentação 

do sistema COMPROT [sistema de comunicação e protocolo utilizado no 
Ministério da fazenda para acompanhar o andamento dos processos] e 

documentos através de guia de transferência de documentos. Os tipos são 

dossiês, fichas financeiras e outros. 

 

FURNAS - O Arquivo Central recebe uma diversidade considerável de tipos 
documentais, justamente por realizar a guarda da documentação da empresa. 

Para ilustrar: correspondências, atas, relatórios. Os mesmos são enviados 

pelos setores em caixas box lacradas junto com um descritivo sumário (TDA 
– Guia de Transferência de Documentos Administrativos). 

 

 Observamos a partir das respostas dadas pelos funcionários das instituições que a 

tipologia dos documentos é bastante variada, observamos também que em ambos os casos os 

documentos são recebidos por um guia de transferência. 

 

4.2 Profissionais atuantes com graduação em Arquivologia 

 

 Consideramos essa questão fundamental para a nossa pesquisa, pois acreditamos que 

todo arquivo deve contar com um arquivista em sua equipe para melhor gerir o arquivo, por 

serem formados e por obterem conhecimento especifico da área. 

  

RECEITA - No Arquivo Geral do Ministério da Fazenda não contamos com 

servidor no cargo de arquivista e temos conhecimento de apenas uma 
arquivista no setor de pensão.  

 

 Como podemos observar a RECEITA não conta com arquivistas no arquivo central e 

conta com apenas um arquivista dentro do setor específico que lida com arquivo corrente, o 
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que é um número insignificante, pois estamos falando de delegacias espalhadas pelos estados 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

  

FURNAS - Hoje o Arquivo Central conta com dois Arquivistas atuantes. 

Existem Arquivistas em setores de Arquivo corrente, como por exemplo: 

setor jurídico, setor de arquivos pessoais, setor de Arquivo Técnico. 

  

 Vemos que FURNAS conta com diversos arquivistas no seu quadro de funcionários e 

que os mesmos estão divididos no arquivo central e nos arquivos correntes da instituição. 

 Vale lembrar que a profissão de Arquivista esta regulamentada pela Lei Nº 6.546 de 4 

de Julho de 1978, o que valoriza o trabalhador, os cursos de graduação e principalmente a 

profissão. 

 

4.3 Comissão de Avaliação de documentos 

 

 De acordo com o Decreto Nº 4.073 de 03 de Janeiro de 2002: 

 

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 

comissão de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de 

orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da 

documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em 
vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação 

dos destituídos de valor. (Art. 18 do Decreto Nº 4.073). 

 

 A criação da comissão além de ser essencial para que a avaliação aconteça e para que 

assim possa ser aplicada a tabela de temporalidade de documentos é uma exigência legal.  

 

RECEITA - Contamos com uma comissão central, em Brasília, e 

subcomissões nos estados do país. 
 

FURNAS - A empresa possui uma comissão para esse fim, denominada 

Comitê de Avaliação de Documentos. 
 

 Ambas as instituições contam com comissões de avaliação o que é um ponto positivo e 

um primeiro passo para a aplicação da gestão de documentos e para a utilização e aplicação 

da tabela de temporalidade. 
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4.4 Utilização da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Atividades-

Meio do CONARQ 

 

 Também de acordo dom o Decreto 4.073 observamos: 

 

Os documentos relativos as atividades-meio serão analisados, avaliados, e 

selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 
dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos 

estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo 

CONARQ. (Art.18 § 1º do Decreto 4.073 de 03 de janeiro de 2002.).  

 

 A tabela de temporalidade e destinação do CONARQ deve ser utilizada pelas 

instituições da Administração Pública Federal nos documentos referentes as atividades-meio. 

 Nessa questão o que foi perguntado foi se essa tabela esta sendo aplicada dentro das 

instituições: 

 

RECEITA - Sim, esta atividade está sendo realizada. A tabela de 

classificação, temporalidade e destinação (CONARQ) está sendo utilizada. É 
baseado nela que estamos separando os documentos passíveis de eliminação, 

codificando, elaborando a listagem de eliminação e encaminhando esta 

listagem a comissão central que por sua vez solicita a aprovação do Arquivo 
Nacional. Considero a tabela bem estruturada, porém precisa que alguns 

assuntos sejam incluídos. Fiz um curso recentemente no Arquivo Nacional 

sobre gestão documental e neste curso foi mencionado que essa tabela está 

sendo revisada. 
 

 Podemos observar com a resposta da RECEITA que a tabela esta sendo bem utilizada 

e que o funcionário se preocupa com sua aplicação e com sua revisão, que como vimos esta 

descrita na Resolução Nº 14 através do Art. 2º § 3º “Caberá ao CONARQ, por intermédio de 

câmara técnica específica, proceder à atualização periódica desta Tabela”. 

 Podemos observar também, com essa resposta, a preocupação do funcionário com a 

capacitação em um curso oferecido para a área de gestão de documentos no Arquivo 

Nacional. 

 

FURNAS - O Arquivo Central, conforme dito anteriormente, recebe a 

documentação das áreas que vão realizar transferências já lacradas em caixas 
com seus conteúdos descritos na guia de transferência de documentos 

administrativos (TDA); portanto, não são realizadas as atividades de 

avaliação e classificação dos documentos. Isso porque a empresa ainda não 
dispõe de uma estrutura de classificação. Ou seja: não há uma tabela de 

temporalidade. 
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 Vemos que o arquivo de FURNAS não aplica a tabela do CONARQ e o mais grave 

não realiza as atividades de classificação e avaliação mesmo contando, segundo eles, com um 

comitê de avaliação de documentos. 

 

4.5 Criação da tabela referente às atividades-fim 

 

 A tabela de temporalidade dos documentos das atividades-fim das instituições da 

administração publica federal deve ser elaborada pela comissão de avaliação da própria 

instituição e deve contar com a aprovação do Arquivo Nacional, conforme descrito no 

Decreto 4.073 e na Resolução 14 do CONARQ. 

 A elaboração e a aplicação dessa tabela de temporalidade corresponde as atividades 

específicas da instituição e é de suma importância para que os documentos referentes ao 

funcionamento da instituição sejam contemplados na tabela. 

RECEITA - A tabela para as atividades-fim referente aos documentos 
oriundos da Receita Federal do Brasil está sendo elaborada em parceria com 

a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda [SAMF], a 

qual somos subordinados [Arquivo Central]. 
 

FURNAS - As atividades-fim ainda não possuem uma estrutura de 

classificação, e os documentos não são avaliados quando recebidos, logo não 
há uma tabela de temporalidade para os mesmos. Estamos buscando a 

realização do trabalho de avaliação e classificação, através de reuniões e 

conversas com os arquivistas e funcionários de todos os arquivos da 

empresa.  
 

 Observamos com essas respostas que as tabelas de temporalidade não existem nessas 

instituições, com isso nenhum documento relativo as atividades-fim é eliminado, no caso de 

FURNAS a situação é ainda mais grave, pois além de não contarem com a tabela, a mesma 

nem sequer esta sendo preparada. 

 

4.6 Atividades necessárias para a eliminação de documentos 

 

 Nosso intuito com essa questão foi saber se os funcionários dos arquivos 

centrais/intermediários sabem quais são as atividades necessárias para eliminar documentos 

dentro da lei.  
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 Todas essas atividades estão descritas na Resolução Nº 7 de 20 de maio de 1997 do 

CONARQ, que são: lista de eliminação, termo de eliminação e o edital de ciência de 

eliminação de documentos. 

 Ambas as instituições afirmam conhecerem os processos necessários para a 

eliminação: 

 

RECEITA - Temos o conhecimento de todas as atividades necessárias para 

a eliminação dos documentos, pois estamos no terceiro processo de 
eliminação utilizando a metodologia do Conselho Nacional de Arquivos 

[CONARQ].   

 
FURNAS - Positivo. Temos conhecimento de todas as atividades necessárias 

para a eliminação dos documentos. Ainda que não realizemos eliminação de 

documentos na empresa sabemos da importância da realização desses 

processos e tentamos mostrar isso para todos os arquivos setoriais. 

 

 Percebemos que de acordo com a RECEITA os conhecimentos para a eliminação além 

de conhecidos são praticados já pela terceira vez. Podemos ver o interesse da instituição em 

cumprir as resoluções e metodologias do CONARQ. 

 No caso de FURNAS é importante perceber que eles conhecem as atividades 

necessárias para se eliminar os documentos mesmo que não pratiquem nenhuma eliminação 

dentro da instituição. 

 

4.7 Eliminação indevida dos documentos 

 

 Nesta questão perguntamos de forma direta se existe algum tipo de eliminação de 

documentos dentro da instituição, seja por parte do arquivo central, seja pelos arquivos 

setoriais, que não siga a lei ou as resoluções do CONARQ. 

 Pelas respostas dadas podemos perceber que existe uma grande preocupação por parte 

dos funcionários em seguir a legislação e principalmente em difundir esse conhecimento 

dentro de toda a instituição: 

 

RECEITA - Não devemos eliminar documentos indiscriminadamente. 

Estamos buscando formas de orientar melhor a todos os servidores dos 

arquivos correntes quanto à metodologia adequada para se eliminar 
buscando a capacitação destes. 
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FURNAS – Não realizamos eliminação de documentos dentro da instituição 
de nenhuma forma, estamos aguardando que as atividades de classificação e 

avaliação aconteçam para que possamos elaborar e aplicar uma tabela e 

assim eliminar os documentos de acordo com a lei. Além disso, o Arquivo 
Central procura instruir as demais áreas [arquivos setoriais], orientando a 

reflexão sobre documentos que estão sobre sua guarda e mostrando a 

importância dos mesmos para a instituição e também como deve ser 
realizada uma eliminação e por quais motivos. 

 

 Apesar de FURNAS não eliminar documentos acreditamos que o interesse por parte 

dos funcionários em desenvolver as atividades dentro da instituição é sincero e que num 

futuro breve esse processo deva estar em funcionamento. 

 Ficamos felizes em ver a preocupação em seguir as legislações e as resoluções do 

CONARQ por parte das instituições e principalmente a preocupação em orientar todos os 

setores sobre a importância de eliminar os documentos de forma correta e seguindo todos os 

preceitos da nossa área. Podemos observar que a arquivologia esta mudando de forma positiva 

o tratamento das pessoas para com os documentos por ela geridos. 

 

4.8 A importância de eliminar documentos 

 

 Nessa questão perguntamos aos funcionários se julgavam a eliminação de documentos 

importante para a instituição e também quais benefícios eles acreditavam que uma eliminação 

pudesse trazer para a mesma. 

 

RECEITA – A eliminação de documentos é muito importante, pois o 

espaço físico para manter a organização dos documentos está cada vez mais 
escasso gerando custo para a administração quanto ao aluguel e manutenção 

dos depósitos. 

 

  Vemos que a questão que abordamos no capítulo anterior quanto aos gastos e ao 

espaço utilizados para manter esses documentos é um problema real enfrentado pela 

RECEITA, e que os funcionários do arquivo central acreditam que a eliminação dos 

documentos possa ser o caminho para solucionar esses problemas. 

 

FURNAS - O descarte de documentos, feito de maneira correta e seguindo 
os preceitos Arquivísticos é a consequência de uma gestão documental 

eficaz. Um benefício direto seria a utilização do acervo de maneira 

otimizada. Como benefício indireto, podemos destacar o controle eficaz na 
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busca pela documentação, pois uma estrutura de gestão implantada está 
relacionada a atividades de classificação e avaliação ativas. 

 

 Pela resposta dada por FURNAS percebemos a importância da gestão de documentos 

funcionando dentro da instituição e percebemos também que os funcionários da instituição 

enxergam a eliminação de documentos como beneficio futuro para a questão da localização 

rápida aos documentos e seu fácil acesso. 

 

4.9 Análise das respostas 

Para melhor visualização elaboramos um quadro comparativo entre as respostas dadas 

pelas instituições: 

 

QUADRO COMPARATIVO 

QUESTÕES: RECEITA FURNAS 

Documentação recebida 

Processos, dossiês, 

fichas financeiras e 

outros documentos, 

recebidos através de 

guia de transferência 

Todos os 

documentos 

produzidos pela 

instituição através de 

guia de transferência 

Profissionais atuantes com 

graduação em Arquivologia 

Possui, mas não no 

Arquivo Central 

Possui no Arquivo 

Central e em 

Arquivos Setoriais 

Comissão de Avaliação de 

documentos 
Possui Possui 

Utilização da Tabela de 

Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Atividades-Meio do 

CONARQ 

Utiliza Não utiliza 

Criação da tabela referente às 

atividades-fim 

Em processo de 

elaboração 

Não esta sendo 

elaborada 

Atividades necessárias para a 

eliminação de documentos 
Tem conhecimento Tem conhecimento 

Eliminação indevida dos documentos Não pratica Não pratica 
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A importância de eliminar 

documentos 

Considera 

importante para 

diminuição de gasto 

e espaço 

Considera 

importante para a 

otimização do acervo 

Quadro 1 - Quadro comparativo entre RECEITA e FURNAS com o resumo das respostas dadas 

ao questionário. 

 

 Como podemos observar no quadro acima as duas instituições contam com diferenças 

consideráveis no seu funcionamento e nas suas práticas. Em relação as práticas de eliminação 

embora ainda não seja o ideal a RECEITA já esta bem mais adiantada que FURNAS, já 

pratica a eliminação, pelo menos dos documentos referentes as atividades-meio e já esta 

produzindo a tabela referente as suas atividades-fim. 

 Em FURNAS não acontece nenhum tipo de eliminação, o que é muito complicado 

para o funcionamento da instituição e até mesmo para o Arquivo Central que é o responsável 

por armazenar todos os documentos enviados pelos setores da instituição. Imaginamos a 

quantidade de documentos armazenados e a difícil localização dos mesmos. 

 Contudo não podemos extrair dessa experiência apenas o lado ruim, somos forçados a 

enxergar o interesse dos arquivos centrais em melhorar a situação dos arquivos e em eliminar 

os documentos seguindo os preceitos da Arquivologia, e ainda somos obrigados a ver com 

bons olhos o interesse dos funcionários dos arquivos centrais em praticar essa eliminação de 

documentos e em divulgar e manter informados todos os funcionários dos arquivos setoriais 

dentro da instituição. 

 Podemos perceber que esses funcionários julgam a eliminação dos documentos como 

algo positivo dentro dos arquivos e que os mesmos sabem os benefícios que a eliminação 

pode trazer para a instituição de uma forma geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O caminho a ser percorrido até a eliminação de documentos é muito longo, 

percebemos que a gestão de documentos veio para melhorar o funcionamento dos arquivos 

das instituições e que é a partir de sua aplicação e implantação nas instituições que os 

arquivos vêm ganhando importância assim como o profissional da área e até mesmo a 

Arquivologia. 

 Superar as barreiras para que existam instalações apropriadas, recursos e pessoal 

qualificado é uma dificuldade nos arquivos públicos brasileiros, mas esse contexto esta 

mudando, podemos sentir isso com os novos concursos e com a grande quantidade de 

universidades com curso de graduação em Arquivologia. Sentimos que é necessário que 

aconteçam mudanças os arquivos públicos, que pessoas com novos conhecimentos tomem a 

frente para que os documentos sejam levados a sério, e para que a instituição como um todo 

tenha conhecimentos de o quanto os arquivos podem ser valiosos e uteis para a administração 

em geral. 

 Acreditamos que a legislação e as resoluções criadas auxiliam e guiam os arquivos 

para um novo rumo, sabemos que sua real aplicação é complexa e que falta controle e 

fiscalização dos órgãos competentes, contudo sua elaboração em si já demonstra o que pode 

ser feito, e o melhor, como deve ser feito. 

 Nossa preocupação com a eliminação de documentos se deve a experiências vividas 

em diferentes empresas e instituições onde a produção de documentos é grande e a eliminação 

não existem, ou quando existe não é feita de forma correta, por medo e por insegurança dos 

funcionários atuantes dos arquivos, e quando eliminadas por busca por espaço. O que 

mostramos com esse trabalho foi qual o caminho seguir para realizar a eliminação dos 

documentos dentro das instituições. 

  Nossa pesquisa, através do questionário aplicado nas instituições, foi elaborada com o 

intuito de mostrar a realidade vivida pelas instituições quando o assunto é eliminação de 

documentos. 

 De certa forma as repostas foram bastante surpreendentes, primeiramente o fato de 

FURNAS conter um grande número de arquivistas em seu quadro de funcionários, a 

principio, nos pareceu bastante positivo, contudo nos surpreendemos com o fato das 

atividades de avaliação e classificação não serem exercidas e por isso, nem a eliminação de 
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documentos dentro dessa instituição. Ao contrario da RECEITA que não conta com 

arquivistas no seu arquivo central/intermediário, no entanto realiza eliminação de documentos 

de atividade-meio e esta em fase de elaboração da tabela das atividades-fim.  

Esse fato nos deixou surpresos por consideramos que a formação de arquivistas seria 

algo de estrema relevância para as instituições, acreditávamos que o arquivista seria o divisor 

de águas dentro das instituições, que o mesmo, devido a sua formação e seus conhecimentos 

adquiridos dentro da área, seria o responsável por exercer as atividades e práticas defendidas 

pela área. Vemos que muitas vezes a política da empresa ou instituição interfere 

consideravelmente nessas atividades. É preciso que o Arquivista se imponha e que mostre as 

vantagens da aplicação dessas atividades. 

Ficamos surpresos também, positivamente, pelo funcionário da RECEITA que 

respondeu nosso questionário ter procurado um curso, oferecido pelo Arquivo Nacional, como 

uma forma de especialização. Acreditamos que esses cursos são de extrema importância para 

que os profissionais sejam melhor capacitados para cumprir os preceitos Arquivísticos. 

Consideramos positivo também o fato dos funcionários que responderam o 

questionário conhecerem as atividades que devem ser realizadas para a eliminação e que os 

mesmos não realizem eliminação de documentos de forma indevida, e ainda mais importante, 

que conscientizem os demais setores de como se deve eliminar. 

Observamos a partir do questionário também que o processo de implantação das 

práticas relativas à eliminação de documentos ainda é muito lento, a resolução nº 7 do 

CONARQ que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação é de 1997, ou seja, são 

práticas estabelecidas há 16 anos, isso sem contar a lei 8.159 de 1991 que já define posições 

quanto a prática de eliminação, e o decreto 4.073 de 2002 que decreta a criação da comissão 

de avaliação e das tabelas de temporalidade de atividades-fim. Quanto tempo é necessário 

para que se cumpra a lei? Por que não existe nenhum tipo de fiscalização para isso? 

Nossa ideia no geral não é mostrar a eliminação apenas como uma exigência legal, 

mas sim, poder mostrar os inúmeros benefícios que ela pode trazer para a instituição. 

Pudemos mostrar que os benefícios superam o trabalho em eliminar, e que essa prática pode 

sim contribuir e muito para o funcionamento da instituição como um todo. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS INSTITUIÇÕES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

JESSICA JUSTINO SOARES 

 

TEMA: ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS BRASILEIROS. 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1- Quais são os tipos de documentos recebidos no arquivo intermediário/arquivo central, e de 

que maneira essa documentação é enviada para o arquivo? 

2- O arquivo conta com arquivistas atuantes? E quanto à empresa/instituição de forma geral, 

existem arquivistas nos setores de arquivo corrente? 

3- Se tratando de uma empresa/instituição federal, com base no decreto 4.073, que diz que 

“Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída comissão de 

avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de 

análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de 

atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 

eliminação dos destituídos de valor” perguntamos, sua empresa/instituição conta com uma 

comissão? Caso a resposta seja negativa, a formação de uma comissão esta sendo realizada? 

4- Ainda de acordo com o Decreto 4.073, os documentos relativos as atividades-meio, das da 

Administração Pública Federal, devem ser analisados, avaliados e selecionados pelas 

comissões dos órgãos e das entidades obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de 

temporalidade e destinação emitida pelo CONARQ. Essa atividade acontece dentro do seu 

arquivo? Essa tabela esta sendo utilizada? Caso a resposta seja afirmativa, como esta sendo 

feita a aplicação dessa tabela? Você considera a tabela bem estruturada, acredita que ela 

consiga corresponder a todos os documentos da sua empresa/instituição? Caso a resposta seja 

negativa, estão sendo tomadas algumas medidas para que essa tabela seja utilizada, alguma 

previsão para que isso ocorra? 
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5- Quanto às atividades-fim, a criação da tabela de temporalidade para essas atividades deve 

ser elaborada pela própria empresa/instituição, com aprovação do Arquivo Nacional, como 

podemos observar no Decreto 4.073 e na Resolução 14 do CONARQ. Essa tabela existe na 

sua empresa/instituição? Caso a resposta seja sim, como ela foi elaborada? Caso a resposta 

seja não, medidas estão sendo tomadas para a elaboração dessa tabela? 

6- Você tem conhecimento de todas as atividades necessárias para a eliminação de 

documentos? Sabe que devem ser realizados procedimentos como: Listagem de Eliminação, 

Termo de Eliminação de Documentos e Edital de Ciência de Eliminação de Documentos? 

Sabe também que a eliminação deve ocorrer por meio de fragmentação? 

7- Você realiza eliminação de documentos sem a utilização de uma tabela de temporalidade? 

Ou acredita que dentro da sua empresa/instituição isso aconteça, como forma de economia de 

espaço ou simplesmente por falta de conhecimento do funcionário?   

8- Você acredita que a eliminação de documentos é importante para o funcionamento da 

instituição? Que tipo de beneficio você acredita que ela traga? 

 

 

 

 


