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Sócrates contou como a divindade que inventou a  
escrita foi repreendida por Tamuz, rei do Egito:  
“Se os homens aprenderem isto, estará implantado 
o esquecimento em suas almas: eles deixarão de  
exercitar a memória porque confiarão no que está  
escrito e chamarão as coisas à lembrança não mais  
de dentro de si, mas por meio de marcas externas; 
o que descobriste é um remédio não para a 
memória, mas para a lembrança”. 
  
Platão apud Duranti, 1994, p.1 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho visa uma análise das Tabelas de temporalidade do Conselho 

Arquivo Nacional (Conarq), e do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo 

(SAESP), tomando as tipologias de recursos humanos como exemplo. São 

apresentados os aspectos necessários para a construção de instrumentos e as 

evidencias e dificuldades encontradas no momento da avaliação e seleção de 

documentos. É apresentado um breve histórico conceitual sobre a gestão de 

documentos e suas funções, visando uma reflexão sobre o uso dos instrumentos e 

sua eficácia real nas Instituições. Este trabalho de Conclusão de Curso tem essa 

proposta. A partir de pesquisas sobre as tipologias documentais encontradas nas 

tabelas e a legislação brasileira que as regularizam, encontramos um 

desdobramento literário sobre avaliação e gestão de documentos no Brasil e no 

Mundo e sua importância para um trabalho arquivístico comprometido com a 

preservação dos acervos documentais  nas empresas públicas e privadas. 

 

Palavras-Chave: avaliação em arquivologia, gestão documental, tabela de 

temporalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

The present study aims at analyzing the tables temporality National Archives Council 
(Conarq), and File System of the State of São Paulo (SAESP), taking the typologies 
of human resources as a sample. Presents the aspects necessary to build tools and 
the evidence and difficulties encountered during the evaluation and selection of 
documents. It presents a brief history on conceptual document management and its 
functions in order to reflect on the use of instruments and their actual effectiveness in 
institutions. This work Completion of course has this proposal. From documentary 
research on the types found in the tables and Brazilian law that regulate, found a split 
on literary review and document management in Brazil and in the world and its 
importance for archival work committed to the preservation of documentary 
collections in public enterprises and private. 
 
KEYWORDS: assessment in archival, document management, temporality table 
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1.INTRODUÇÃO 
  

O documento de arquivo é o reflexo das atividades exercidas pelas 

Instituições ou pessoas. Segundo Angélika Menne-Haritz (1998): “Eles são os 

próprios processos de tomada de decisão autodocumentadas (...) são as transações, 

petrificadas, congeladas e preservadas, com a finalidade de tornar possível o retorno 

posterior a elas”.   

O interesse sobre o tema “Avaliação de Documentos” surgiu a partir das aulas 

de Avaliação e Seleção de documentos no 4° período da graduação em 

Arquivologia. Durante as aulas foram apresentados os Conceitos de Diplomática 

contemporânea e diversos outros como tipologia, tipo e gênese documental. Tais 

estudos provocaram grande reflexão quanto aos usos de metodologias para a 

gestão de documentos e foram o início da busca de uma maior compreensão sobre 

os cuidados que devem ser tomados para o uso do plano de classificação e da 

tabela de temporalidade visando à preservação dos acervos arquivísticos. 

Foram escolhidas as Tabelas de Temporalidade do Conarq e SAESP por 

apresentarem divergências. A Tabela de Temporalidade do Conarq, assim como sua 

Tabela de Classificação, possui critérios baseados em espécies, funções, atividades 

e assuntos. Para alguns essa forma é positiva, mas isso pode trazer confusões, pois 

hora os documentos são classificados por tema e outra por espécies. E como 

sabemos não é recomendada, na arquivística, a classificação por tema, pois dessa 

maneira não fica claro os princípios da organicidade, da ordem original e da 

proveniência. 

Para este estudo das Tabelas de Temporalidade segundo o Conarq e o 

SAESP, serão utilizadas as tipologias referentes à Classe de Recursos Humanos, 

por serem tipos documentais claros  em ambas as tabelas, apesar da nomenclatura 

estar diferente. Na do Arquivo Nacional na Classe “Pessoal”, e na do SAESP na 
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Função “Gestão de Recursos Humanos”. As tipologias escolhidas serão analisadas 

de acordo com os fundamentos da arquivologia, de forma crítica e objetiva, visando 

comparar a funcionalidade das tabelas e possíveis melhorias futuras. A seguir os 

exemplos escolhidos para a comparação: Cursos, demissão/dispensa/exoneração, 

férias e folha de pagamento. 

Primeiramente é importante que esteja claro o conceito de tipologia 

documental, que segundo Bellotto é o reconhecimento da sua espécie. Para ela é 

essencial que os arquivistas estudem a gênese documental, entendendo o 

documento de arquivo desde o seu “nascimento”, assim é mais fácil perceber sua 

estrutura e o que desencadeia a sua produção. 

A fim de uma melhor compreensão, será feito um estudo sobre o histórico, 

organização, e características dos trabalhos feitos pelos Órgãos, focando nos pontos 

mais importantes de cada Instituição. 

Propõe-se com este Trabalho de Conclusão de Curso suscitar reflexão para 

profissionais arquivistas e estudantes de arquivologia na tomada de decisões quanto 

ao tipo de ferramenta utilizada nas Instituições no que diz respeito a classificação e 

prazos de guarda. E atentar para o não esquecimento dos princípios básicos do 

documento de arquivo: organicidade, ordem original e princípio da proveniência. 
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2. INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS ESTUDADAS 
 

 2.1. CONARQ 

 

O Conarq (Conselho Nacional de Arquivos) é um Órgão vinculado ao Arquivo 

Nacional do Ministério da Justiça, sua função é oferecer orientação quanto às 

normas sobre gestão de documentos e proteção dos mesmos. O Órgão define 

também qual política será adotada para arquivos públicos e privados. E é também o 

Órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

Seu desempenho no âmbito da política nacional para arquivos públicos e 

privados, está regulamentada na Lei n° 8,159, de 8 de janeiro de 1991. 

O Conselho possui em sua estrutura dezessete membros conselheiros, cada 

função de seus representantes são atribuições próprias do cargo, que são 

encontradas e definidas no Regimento Interno. Seus representantes se reúnem para 

discutir propostas e deliberar decisões referentes a assuntos diversos em prol de 

desenvolvimento no âmbito arquivístico. 

O Conarq juntamente com as Câmaras Técnicas de Classificação e Avaliação 

de Documentos deve analisar e aprovar os instrumentos de pesquisas feitos pelas 

Organizações. Para serem utilizados em âmbito nacional os instrumentos devem 

obrigatoriamente ser reconhecidos pelo Conarq, que fará ajustes e orientará de 

acordo com a necessidade. 

Em seu Plano de classificação e Tabela de temporalidade temos a reunião 

das funções, atividades, espécies e tipos documentais em grupos que são 

chamados genericamente de assuntos, e agrupados e distribuídos de forma 

hierárquica de acordo com as funções e atividades da instituição. 
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2.2. SAESP 
O Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP) é o responsável em 

promover as políticas informacionais no Estado. Ele promove a funcionalidade dos 

arquivos e protocolos das Instituições da Administração pública paulistana. Ele 

define os requisitos, padrões, normas e procedimentos arquivísticos, além de 

orientação para procedimentos de eliminação de documentos públicos estaduais ou 

sua guarda permanente. 

Fundado em 1984, por meio do Decreto nº 22.789, o Sistema de Arquivos do 

Estado de São Paulo - SAESP é formado pelo conjunto dos arquivos e protocolos 

dos órgãos e entidades da Administração Estadual. Atua de forma integrada, a partir 

de normas e procedimentos. Seu órgão central é o Arquivo Público do Estado. 

Além do trabalho de Gestão documental do Estado o Departamento 

desenvolve ações conjuntas com o Ministério Público, apoia Instituições de direito do 

consumidor, desenvolve junto aos Municípios paulistas o Programa de 

Institucionalização de Arquivos Públicos Municipais. 

Seu Plano de Classificação e sua Tabela de Temporalidade são feitas a partir 

do agrupamento de documentos de arquivo relacionando-os ao órgão produtor, à 

função, subfunção e atividade. Esse processo é feito após a avaliação e aprovado 

por autoridade competente, que atribui prazos de guarda e destinação para as séries 

documentais. 

Temos abaixo componentes das algumas características que assemelham e 

diferem as duas Tabelas estudadas: 

 

 CONARQ SAESP
 

Atribuição de 
prazos de guarda 

para qualquer 
documento 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
Hierarquização do 

código de 
classificação 

 

 
X 
 

 
X 

 
 

Uso de código de 

 
 

X 

 
 

X 
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Classificação 
 
 

 
Ordenação das 

atividades 
 

  
 

X 
 

Ordenação dos 
documentos na 

tabela em ordem 
alfabética 

 

  
 

X 

 
Classificação por 

assunto 
 

 
 

X 

 

 
Estruturação de 

classes, 
subclasses, 

grupos e subgrupo
 

 
 

X 

 

 
Estruturação  por 
função, estrutura, 

sub-função e 
atividade 

 
 

  
 

X 

 
 
 

Utilização da 
Classe “outros 

assuntos” 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 

 
Legislação 

consultada e 
explicita na tabela 

 

  
 

X 

 
Destinação 

(eliminação/guard
a permanente) 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
Documentos com 
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um ou mais 
prazos de guarda 

 

X 

 
 

Prazo de guarda 
para série 

documental 
 

  
X 

 
Prazos de guarda 

para classe 
 

 
X 

 

 
Prazos de 
eliminação 

somente em anos 
 

  
X 

 
Observações 

quanto ao suporte 
 

 
X 
 
 

 
 
 
 

  
Uso de índices 

como 
instrumentos 

auxiliares 
 

 
X 

 
X 

 
Presença de 

comissão 
permanente de 

avaliação 
  

 
 

X 

 
 

X 

 
Adoção de 

equipes 
multidisciplinares 

 

 
X 

 
 

 
X 

 
Distribuição livre e 

online do 
aplicativo de 

elaboração de 
planos de 

classificação e 
Tabela de 

Temporalidade 

  
 
 

X 
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3.GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 

Segundo o dicionário de terminologia arquivística a Gestão de documentos é  

o “conjunto de medidas e rotinas que tem por objetivo a racionalização e eficiência 

na produção, tramitação, classificação, avaliação, arquivamento, acesso e uso das 

informações registradas em documentos de arquivo” (DICIONÁRIO, 1996). São 

procedimentos arquivísticos que garantem a eficiência das informações guardadas, 

assegurando sua preservação enquanto documentos de valor comprobatório ou 

cultural. A gestão desempenha suas funções em todo ciclo de vida dos documentos, 

desde a sua produção até ser eliminado ou recolhido para o arquivo permanente.  

Tal processo é responsável por todas as funções relativas às fases corrente e 

intermediária. 

A gestão de documentos como conceito surgiu após o início da Segunda 

Guerra Mundial. Nesse período começou-se a pensar em maneiras de tratar a 

documentação administrativa pública que estava acumula em grandes depósitos. 

Era necessário diminuir os volumes das massas documentais. E a partir daí 

fundamentaram-se a Teoria das três idades e a valorização arquivo, que era visto 

agora, como lugar responsável por apoiar a administração. 

Os arquivos tornaram-se órgãos de apoio à pesquisa, nesse período a 

preocupação era com os documentos de valor histórico para a instituição. Tais 

transformações principiadas primeiramente no Canadá e Estados Unidos causaram 

grandes mudanças. Eles desenvolveram programas de gestão de documentos  

importantes para a Arquivologia. A partir deles, foi elaborado um modelo sistêmico 
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de composição para arquivos, com o controle documental desde a produção até a 

sua destinação final. Como afirma Jardim, Op. Cit., p.02: 
 

A aplicação dos princípios da administração científica para a solução 

dos problemas documentais gerou os princípios da gestão de 

documentos, os quais resultam, sobretudo, da necessidade de se 

racionalizar e modernizar as administrações. 
 

A gestão de documentos trouxe um efeito inovador, uma maior consciência no 

governo quanto aos seus documentos e colaborou para transformações nas funções 

arquivísticas nas organizações públicas.  
 

Ao garantir que as políticas e atividades dos governos fossem 

documentadas adequadamente; que menor número de documentos 

inúteis e transitórios fossem reunidos a documentos de valor 

permanente; a melhor organização desses documentos, caso 

atingissem a fase permanente; a definição de forma criteriosa da 

parcela de documentos que constituíssem o patrimônio arquivístico 

do país, ou seja, 2% a 5% da massa documental produzida, segundo 

a UNESCO. (Jardim, Op. Cit., p.02): 
  

  A gestão de documentos engloba as atividades de: produção de documentos, 

utilização dos documentos, destinação dos documentos, tramitação, organização e 

arquivamento, reprodução, classificação e avaliação. Para sua eficiência é 

necessário adotar uma metodologia participativa envolvendo todos os responsáveis 

pela produção, recebimento, acumulação e uso dos documentos. O processo gera 

dois instrumentos muito eficazes que garantem maior rapidez e certeza na 

recuperação das informações, e a eliminação cuidadosa e consciente. Um deles é o 

Plano de Classificação que é um produto das atividades de classificação. Neste 

instrumento é importante que se recupere o contexto de produção de documentos de 

arquivos, visando organizar os documentos e localizar as informações. E o outro 

instrumento é a Tabela de Temporalidade que é resultado da atividade de avaliação 

arquivística. Este último instrumento terá maior atenção neste trabalho e será objeto 

de estudo detalhado. 
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4. AVALIAÇÃO EM DOCUMENTOS DE ARQUIVO 
 

A avaliação para documentos de arquivo, que são “os conjuntos de 

documentos independentes de sua natureza e suporte físico, reunidos por 

acumulação natural, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, no 

exercício de suas atividades” (Dicionário Terminologia de São Paulo), é um 

procedimento de suma importância nos arquivos, e deve ser constante. Com ele 

conseguimos separar o que deve ser eliminado e o que deve ser guardado. A partir 

dele também conseguimos atribuir valor aos documentos em primário e secundário. 

E ao determinar o prazo de guarda encaixar o que pertence à fase corrente, 

intermediária ou permanente, e o deve ser eliminado. 

Os primeiros indícios de normatização para avaliação de documentos nas 

instituições públicas foram na Europa, Estados Unidos e Canadá no século passado. 

A criação do conceito da Avaliação de documentos foi criado a partir da Teoria 

das Três idades e da explosão documental no século XIX. O precursor da avaliação 

em arquivologia foi Schellenber, a partir do desenvolvimento da valoração de 

documentos: primário e secundário. 

 
             Os valores inerentes aos registros públicos modernos são de 

dois tipos: valor primário para a gestão de criação e valor secundário 

para outras instancias e utilizadores. Os documentos públicos são 

gerados para realizar as finalidades para as quais um organismo foi 
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criado: administrativo, fiscal, legal e operacional. Os documentos 

públicos são preservados em uma instituição arquivística definida, 

porque tem um valor que existirá por longo tempo, mesmo depois 

que cessam de ser do uso corrente e porque terão valores 

importantes para outros usuários que não os atuais. 

(SCHELLENBERG, Op. Cit., p. 58). 

 

Com a lei federal número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no 9º artigo que diz  

que “a eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter 

público será realizada mediante autorização de instituição arquivística pública, na 

sua específica esfera de competência”, notamos interesse sobre avaliação de 

documentos públicos. Desde a década de 1970 vem acontecendo estudos em 

Instituições públicas e privadas sobre esse tema, com o objetivo de criar padrões 

que facilitem a avaliação de documentos. E ao longo dos anos os estudos foram se 

aprofundando. Em 1985, foi publicado pelo Arquivo Nacional o manual Orientação 

para avaliação e arquivamento intermediário em arquivos públicos. As primeiras 

atividades de avaliação em documentos em fase de vida intermediária começaram 

em 1986, com a responsabilidade da guarda da Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo 

Nacional, com foco em estabelecer prazos de guarda e o objetivo de enxugar o 

volume documental e diminuição do espaço físico. 

Para esse trabalho inicialmente foram feitas pesquisas com o levantamento 

da legislação regulamentadora e entrevistas com os responsáveis pelas atividades 

que refletiam a documentação e historiadores. A partir dessas informações foram 

identificados os valores primários e secundários dos documentos. Com a conclusão 

desse trabalho a documentação, que já estava no arquivo intermediário do Arquivo 

Nacional passou pela Comissão Interna de Avaliação onde ratificou os prazos de 

guarda e destinação. 

Em 1993, visando à elaboração de uma tabela de temporalidade de 

documentos para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação 

(SEPLAN), foi criado um grupo de trabalho com técnicos do Arquivo Nacional e da 

Secretária com o objetivo de captar dados para estabelecer prazos de guarda e 

destinação para administração pública federal. O resultado desse trabalho foi 

encaminhado em 1994, à Direção do Arquivo Nacional para consequente aprovação. 

           Em 1994 também, com o estabelecimento do Conarq, foi criada a Câmara 
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Técnica de Avaliação de Documentos (Ctad). Que afirmou seu papel de orientadora, 

analisando e discutindo como a Tabela da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Coordenação poderiam ser aplicáveis aos documentos produzidos pelos órgãos 

públicos, visando orientar os participantes do Sinar (Sistema Nacional de Arquivos)  

A importância da avaliação documental no âmbito dos arquivos das 

organizações é reafirmada com o a construção do decreto que impõe a presença de 

comissões para avaliação dos documentos e auxílio na construção das Tabelas de 

Temporalidade na administração pública federal. Vejamos no arquivo 18 que trata 

dessa questão. 

Art.18. 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 eliminação dos 

destituídos de valor. 

O trabalho de avaliação deve ser feito por uma equipe técnica de profissionais 

de diversas áreas, como arquivistas, historiadores, pesquisadores, administradores, 

e profissionais que lidam com a documentação no dia a dia. Machado e Camargo 

(2000, p.28), também concordam que as equipes devem ser interdisciplinares e 

devem ser compostas por: 

a)titular da unidade orgânica responsável pela avaliação; b) responsável pela 

guarda da documentação a ser avaliada ou arquivista; c) autoridade administrativa 

conhecedora da estrutura e funcionamento do órgão; d) autoridade ou servidor das 

unidades orgânicas ligadas aos documentos, com conhecimento abalizado das 

atividades que lhes deram origem; e) profissional da área jurídica, a título de 

assessoramento, para avaliação dos aspectos legais dos documentos; f) 

profissionais ligados às atividades-fim do órgão (médicos, engenheiros, economistas 

etc.) ou aqueles que possam utilizar os documentos para pesquisa retrospectiva 

(historiadores, sociólogos etc.), a título de assessoramento. 

Além de determinar a destinação, identificação e valoração o procedimento de 

avaliar orienta os processos de produção. O produto desse processo é um 

instrumento chamado Tabela de temporalidade. Nela encontramos o reflexo dos 

documentos produzidos na Instituição e seus respectivos prazos de guarda até 

eliminação ou guarda permanente. 
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5.TABELA DE TEMPORALIDADE 

 

A Tabela de Temporalidade, assim como a Tabela de Classificação, é um 

instrumento de uso constante nos arquivos.  Ela é usada para determinar a 

permanência de um documento no arquivo e sua destinação final (eliminação ou 

guarda permanente). Ela delimita por quanto tempo o documento de arquivo ficará 

no arquivo corrente, intermediário, permanente, ou/ e em quanto tempo será 

eliminado. Seu prazo de vida será determinado pela legislação vigente ou ainda  por 

questões especificas da instituição. Ela deve ser apreciada como um documento 

institucional e normativo, oferecendo suporte a Instituição sobre como proceder com 

seus documentos. Devem estar contidos nela todos os documentos da Instituição. 

Seu uso é indispensável nas organizações. E a partir dela é possível diminuir 

o espaço físico usado pra guarda, agilidade na recuperação das informações, 

diminuição de gastos, controle da massa documental produzida, e um maior 

desenvolvimento da gestão documental.  

É recomendação do Conarq que toda instituição tenha seu plano de 

classificação e sua tabela de temporalidade para atividades-fim, devidamente 

aprovadas pela Instituição arquivística. Tal procedimento é visível no Decreto 

Federal número 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que determina a utilização dos 

mesmos instrumentos por todos os órgãos e entidades da administração pública 

federal, bem como na ação dos arquivos públicos estaduais que os utilizem no 
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desenvolvimento de instrumentos que apoiem seus programas de gestão. 

Para ser iniciado o processo de construção da Tabela de Temporalidade é 

necessário conhecer a fundo a organização da Instituição, para isso faz-se 

necessário a o uso de ferramentas específicas da arquivologia como o Glossário de 

Espécies e tipos documentais, plano de classificação, normas de descrição de 

documentos e manuais técnicos de identificação de procedimentos. 

Tanto a Tabela de Temporalidade como o Plano de Classificação devem ser o 

reflexo das atividades da Instituição. A partir disso faz-se necessário para iniciar o 

processo de construção da tabela, o diagnóstico da produção documental, onde o 

contexto deve ser identificado.  Cada documento deve ser interpretado como parte 

das atividades da Organização, e é atribuído um valor de acordo com a sua 

preservação ou não. E a analise dessas informações permitem o mapeamento de 

falhas que podem estar acontecendo, e o desenvolvimento de futuras mudanças 

arquivísticas que podem solucionar os problemas. Além disso, a Tabela é importante 

para indicar critérios para a migração de suporte. 
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6. USO DAS TABELAS DE TEMPORALIDADE 
 

Nos ambientes de trabalho quando nos deparamos com a tarefa de utilizar os 

instrumentos de gestão de documentos muitas dúvidas surgem. Ao compararmos a 

classificação por assunto proposta pelo Conarq e a classificação por 

atividades/funções proposta pelo SAESP podemos perceber muitas diferenças.  

O instrumento proposto pelo Conarq não é claro, hora classifica-se por 

funções, atividades, espécies ou tipos documentais, e essa reunião toda de 

conceitos está dentro do campo assunto.  Não conseguimos ver com clareza as 

funções e atividades da instituição no Plano de Classificação, muito menos o 

contexto de produção. Percebemos também que na hora da destinação e eliminação 

o problema ainda é maior, acabamos atribuindo prazos de guarda para conjuntos 

documentais.  

O Plano de classificação do Conarq não chega ao nível da tipologia 

documental, dificultando muito no momento futuro da avaliação, lembrando que não 

é adequado aplicar prazo de guarda em subgrupos que possuam distintas tipologias 

documentais. 

Neste estudo, vamos nos atentar para algumas dificuldades relatadas que na 

prática acontecem no uso da Tabela de temporalidade. A classe de documentos de 

Recursos Humanos será estudada de forma comparativa a partir dos exemplos das 
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classes abaixo: 

Exemplo 1: 

Documentos referentes à CURSOS na tabela do SAESP podemos identificar 

a subfunção: 03.02 – Capacitação e aperfeiçoamento funcional.  

 
E na tabela do CONARQ, temos a subclasse: 022 – Aperfeiçoamento e 

treinamento.  

 

 
 
Na primeira tabela, a do SAESP, encontramos todos os documentos 

referentes à atividade separados por séries documentais, como: atestado de 
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frequência em curso, cronograma de cursos, dossiê de curso, plano de autorização 

de curso, entre outros. Cada uma possui um prazo de guarda e destinação 

individual. 

Já na segunda tabela, a do Conarq, verificamos que todos os documentos 

relativos estão no mesmo subgrupo: 022.11 – Promovidos pela Instituição 

(propostas, estudos, editais, programas, relatórios finais, exemplares únicos de 

exercício, relação de participantes, avaliação e controle de expedição de 

certificados), todos esses documentos possuem o mesmo prazo de guarda e 

destinação; ou podem ser localizados no subgrupo: 022.12 -Promovidos por outras 

instituições, que também possuem o mesmo prazo de guarda e destinação 

Exemplo2: 

Documentos referentes à FÉRIAS na tabela do SAESP, temos A Subfunção 

03.03 – Expediente Pessoal. 

 

E na Tabela do CONARQ identificamos a subclasse: 024.2 - Férias 
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Na tabela do SAESP todos os documentos (aviso de férias, escala de férias, 

entre outros) relativos à Férias, estão separados em suas respectivas séries 

documentais cada uma será avaliada de forma individual de acordo c a legislação 

prevista. 

E na tabela do Conarq, verificamos todos os documentos relacionados às 

Férias estão no subgrupo 024.2 FÉRIAS, e apresentam o mesmo prazo de guarda e 

destinação final. Nota-se que não é respeitado o tipo documental, leva-se em 

consideração apenas o “assunto” do documento. 

Exemplo 3: 

Documentos relacionados à Folha de Pagamento ou Pagamento. Na tabela 

do SAESP temos: subfunção: 03.05 – Pagamento de pessoal 
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E na tabela do CONARQ, temos: subclasse: 024 – Direitos obrigações e 
vantagens. 
 

 
 

Na tabela do SAESP verificamos que a subfunção pagamento de pessoal é 

dividido nas diversas atividades de geram esse processo. E os muitos documentos  

são avaliados de forma particular atentando para a legislação e  prazos de uso dos 

documentos. 

E na outra tabela encontramos o subgrupo 024.1 – Folha de 

pagamento/Fichas Financeiras; 024.11 – Salários, vencimentos, proventos e 

remunerações; 024.11 – Salário família; 024.112 – Abono provisório; 024.119 – 

Outros salários, vencimentos, proventos e remuneração. Comparando as duas 

tabelas, percebemos que a do Conarq não dá conta dos muitos documentos 

produzidos no processo e acabam sendo “encaixados” no subgrupo de 024.119 - 

Outros salários,vencimentos, proventos e remunerações. E todos ganham prazo de 

guarda igual 7 anos no arquivo corrente e a destinação final é a mesma pra todos:  

eliminação. 

Exemplo4: 

Para documentos referentes a movimentação e contratação de pessoal temos 

na tabela do SAES a subfunção: 03.03 - Expediente pessoal  
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E na do CONARQ temos a subclasse: 023.1 -  Movimentação de Pessoal 
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Na primeira tabela constatamos a preocupação em separar todas as 

atividades voltadas à Expediente ou Movimentação de pessoal, dessa forma todos 

os conjuntos documentais são divididos e recebem prazo de guarda próprio. 

E na tabela do Conarq todos os documentos referentes à movimentação de 

pessoal aparecem em grandes subgrupos recebendo prazo de guarda e destinação 

iguais. 

A partir dos 4 exemplos citados neste estudo além da diferença nas 

nomenclaturas nas duas tabelas, percebemos que: 

O instrumento do Conarq não chega ao nível da tipologia documental, 

dificultando no momento da avaliação; 

O uso do termo Outros para muitas subclasses. O uso de códigos decimais. 

Tal procedimento não nos permite flexibilidade, visto que os mesmos são 

estabelecidos por meio de dez subclasses pré-estabelecidas, sendo assim nos 

obriga a trabalhar apenas com as áreas já conhecidas, ou já definidas; 

Temos no mesmo grupo tipos documentais completamente diferentes. 
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7. CONCLUSÃO 

A tabela de temporalidade para arquivos deve ser o reflexo do fluxo 

documental da Instituição. Os órgãos, as atividades e em menor hierarquia os 

documentos devem ser claramente visíveis. E o estudo sobre as tabelas de 

temporalidade do Conarq e SAESP, nos mostram grandes diferenças no que diz 

respeito à interpretação clara das informações e ao seu uso nas Organizações, 

sejam elas públicas ou privadas.  

A tabela do Arquivo Nacional vem sofrendo críticas por profissionais da área 

por apresentar, entre outros motivos, níveis heterogêneos de subdivisão das classes, 

não deixando transparecer as estruturas administrativas, funções, atividades, 

espécies e tipos documentais. 

 Na tabela do Arquivo Nacional temos a utilização de assuntos para avaliação 

de documentos de arquivo, procedimento não indicado. Segundo Schellenberg a 

classificação por assuntos deve acontecer apenas com documentos que não provem 

da ação governamental positiva ou não estejam a ela vinculados e quando esses 

assuntos se constituírem em fontes de informação, ou seja, quando forem 

informação não-orgânica. 

No Brasil o processo da gestão de documentos desenvolveu-se a partir de 

iniciativas de arquivos públicos em confeccionar projetos para adoção de elementos 
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básicos para gestão em seus acervos. Tais iniciativas são indispensáveis, mas os 

instrumentos devem ser repensados e as pesquisas ampliadas. 

Devemos refletir sobre os procedimentos que permitam avaliar e selecionar  

massas documentais na maioria das vezes encontradas de forma desorganizada ou 

organizada inadequadamente, levando em consideração a dificuldade em atuar com 

equipes de pessoas especializadas para esta função. É importante atentar também, 

que sem a recuperação das informações, não tem sentido a profissão de arquivista. 

     Com base neste estudo verifica-se que melhorias futuras na Tabela de 

Temporalidade no âmbito federal devam ocorrer, visando a manutenção dos 

fundamentos básicos da arquivologia: organicidade, ordem original e princípio da 

proveniência. 
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