
 

 

18)  OPERAÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

Algumas atividades devem ser executadas no arquivamento dos documentos, visando 

preservar a memória da instituição no tempo e no espaço e fornecer ao usuário, de forma eficiente, 

as informações necessárias: 

ATIVIDADES DE 

ARQUIVAMENTO 
CONCEITO 

INSPEÇÃO 

É realizado o exame da documentação com a finalidade de se verificar se ela, 

de fato, está destinada ao arquivamento. Tal condição poderá ser verifica 

mediante a presença de despacho de arquivamento, por exemplo: Arquive-se. 

ESTUDO 

Leitura minuciosa do documento com o objetivo de se verificar a entrada que 

lhe deverá ser atribuída, a existência de antecedentes e a necessidade de 

referências cruzadas. 

CLASSIFICAÇÃO 

É realizado o procedimento de classificação ou ratificação/retificação da 

classificação recebida pelo documento com base em um esquema de 

distribuição de documentos em classes, elaborado a partir do estudo das 

estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela 

produzido. Para isso é indispensável conhecer bem o funcionamento das 

atividades desempenhadas pelo órgão. A classificação para se realizar, para se 

materializar necessita de um instrumento (Plano de Classificação). Tem como 

fundamento o Princípio de Respeito aos Fundos (Proveniência), segundo o qual 

“os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter 

sua individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa”.   

É uma atividade intelectual de construção de instrumentos para organização dos 

documentos, independente da idade à qual eles pertençam. 

CODIFICAÇÃO 

Aposição, nos documentos, dos símbolos correspondentes ao método de 

arquivamento adotado: letras, números, letras e números e corres. É uma 

atividade intelectual. 

ORDENAÇÃO 

É a disposição metódica dos documentos dentro da unidade de classificação. 

A definição do método de ordenação depende do uso que é dado aos 

documentos, podendo ser: 

Ordenação alfabética – sequência das letras do alfabeto; 

Ordenação cronológica – sucessão temporal (data); 

Ordenação geográfica – unidades territoriais (países, estados, municípios, 

distritos, bairros etc.); e 



 

 

Ordenação numérica – sequência numérica atribuída aos documentos. 

ARQUIVAMENTO 
É a operação física de colocar os documentos em pastas ou caixas orientada 

pelo esquema de classificação e pela ordenação definida. 

 

A Portaria Interministerial N° 1.677, de 07 de outubro de 2015, conceitua arquivamento 

da seguinte forma: 

 

 

 

Arquivamento significa a guarda do documento, avulso ou processo, cuja 

tramitação cessou, e se caracteriza pelo fim da ação administrativa que 

determinou a produção do documento. O arquivamento de documento(s), 

avulso(s) ou processo(s), ocorrerá diante das seguintes condições: 

a) por deferimento ou indeferimento do pleito;  

b) pela expressa desistência ou renúncia do interessado; ou  

c) por decisão motivada de autoridade competente. 

O documento, avulso ou processo, será arquivado mediante despacho da 

autoridade competente. O despacho deverá ser feito na última folha do 

documento, avulso ou processo, ou mediante a utilização de folha de 

despacho, indicando "Arquive-se". A operação de arquivamento deverá ser 

registrada em sistema informatizado ou excepcionalmente em formulário.  

Quanto aos documentos digitais: O documento, avulso ou processo, será 

arquivado mediante despacho da autoridade competente, por meio de 

operação no sistema informatizado com o respectivo registro. 

 


