
 

 

14) ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

Primeiramente, convém destacar que este tópico sobre eliminação de documentos 

arquivísticos tem como paradigma o arcabouço normativo vigente no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 

Convém destacar que a Administração Pública, em virtude 

do desempenho de suas atividades específicas, gera uma quantidade 

elevada de documentos e que, tendo em vista esse contexto de grande 

produção documental, não é viável a manutenção e a guarda de todo o 

conjunto documental produzido pelas diversas unidades organizacionais. 

Por isso, faz-se necessário que as instituições realizem procedimentos de periódicos de descarte dos 

documentos desprovidos de valor primário e de valor secundário. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística (2005, p. 81) conceitua eliminação da seguinte 

forma:  

 

 

 

 

 

 Passo-a-passo para a eliminação de documentos arquivísticos 

1 Avaliar e selecionar os documentos. Esse procedimento será conduzido pelas respectivas 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos – CPAD. 

2 Registrar os documentos a serem eliminados em Listagem de Eliminação de Documentos. 

3 Solicitar aprovação da Listagem de Eliminação de Documentos pela Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos - CPAD e pelas autoridades dos órgãos e entidades a quem compete 

aprovar. 

4 Submeter a Listagem de Eliminação de documentos aprovada à instituição arquivística 

pública, na sua específica esfera de competência, para autorização da eliminação.  

Devem ser encaminhadas duas vias rubricadas. 

5 Solicitar que a eliminação seja autorizada pela instituição arquivística pública na específica 

esfera de competência. 

6 Elaborar e publicar o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos em periódico oficial, 

sendo que na ausência destes, os municípios poderão publicá-los em outro veículo de 

divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão eliminados os documentos 

relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos. 

Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor 

permanente. 



 

 

7 Encaminhar para a instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, 

uma cópia da página do periódico oficial ou do veículo de divulgação local no qual o Edital de 

Ciência de Eliminação de Documentos foi publicado. 

8 Eliminar os documentos autorizados. A eliminação de documentos arquivísticos públicos e 

de caráter público será efetuada por meio de fragmentação manual ou mecânica, 

pulverização, desmagnetização ou reformatação, com garantia de que a descaracterização 

dos documentos não possa ser revertida. 

Todo o procedimento deverá ser supervisionado. 

A escolha do procedimento a ser adotado para a descaracterização dos documentos deverá 

observar as normas legais em vigor em relação à preservação do meio ambiente e da 

sustentabilidade.  

9 Elaborar o Termo de Eliminação de Documentos, que tem por objetivo registrar as 

informações relativas ao ato de eliminação. 

10 Encaminhar uma cópia do Termo de Eliminação de Documentos para a instituição arquivística 

pública, na sua específica esfera de competência, para ciência de que a eliminação foi 

efetivada. 

 

Modelo de listagem de eliminação de documentos  

 

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

ÓRGÃO/ENTIDADE: (indicar o nome do órgão/entidade, acompanhado das siglas respectivas) 

UNIDADE/SETOR: (indicar o nome da unidade/setor que eliminará os documentos relacionados na 

listagem, acompanhado das siglas respectivas) 

No caso de eliminação de documentos de órgãos/entidades extintos, indicar o nome do 

produtor(a)/acumulador(a) dos documentos. 

ÓRGÃO/SETOR: (indicar as 

siglas) 

Listagem nº: (indicar nº / ano 

da listagem) 

Folha nº: (indicar nº da folha / 

nº total de folhas) 

CÓDIGO REFERENTE 

À CLASSIFICAÇÃO 

DESCRITOR DO 

CÓDIGO 

DATAS-

LIMITE 

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES E/OU 

JUSTIFICATIVAS QUANTIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

MENSURAÇÃO TOTAL: (indicar, em metros lineares, o total dos documentos que serão eliminados)  

DATAS-LIMITE GERAIS: (indicar, em anos, o período dos documentos que serão eliminados)  

 

 

 



 

 

(O quadro abaixo somente deverá ser preenchido quando for necessário, isto é, quando os documentos a serem eliminados necessitarem 

de comprovação de aprovação das contas pelos Tribunais de Contas.) 

Conta(s) do(s) exercício(s) de: 
Conta(s) aprovada(s) pelo Tribunal de 

Contas em: 

Publicação no Diário Oficial (data, 

seção, página) 

   

   

   

 

LOCAL/DATA 

RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO 

LOCAL/DATA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE 

DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

LOCAL/DATA 

AUTORIDADE DO ÓRGÃO/ENTIDADE A QUEM 

COMPETE APROVAR 

LOCAL/DATA 

 

AUTORIZO: 

________________________________________________________________________________________ 

TITULAR da Instituição Arquivística Pública, NA ESPECÍFICA ESFERA DE COMPETÊNCIA 

 

Modelo de Edital de Ciência de Eliminação de Documentos  

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Nº (indicar o nº / ano do Edital) 

O(A) Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designado(a) pela Portaria nº 
(indicar o nº / dia, mês e ano da portaria de designação), publicada no (indicar o nome do periódico 
oficial ou do boletim interno do órgão/entidade), de (indicar dia, mês e ano da publicação), de acordo 
com a Listagem de Eliminação de Documentos n° (indicar o nº / ano da listagem), autorizada pelo(a) 
titular do(a) (indicar o nome da instituição arquivística pública), por intermédio do (indicar o 
documento que autorizou a eliminação), faz saber a quem possa interessar que a partir do (indicar o 
prazo para a efetivação da eliminação, escrevendo por extenso, entre parênteses, o número ordinal 
correspondente – 30º a 45º) dia subsequente a data de publicação deste Edital no (indicar o nome do 
periódico oficial ou, na ausência dele, o do veículo de divulgação local), se não houver oposição, o(a) 
(indicar o responsável pela eliminação) eliminará (indicar a mensuração total) dos documentos 
relativos a (indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos 
a serem eliminados), do período de (indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) 
órgão/entidade produtor(a) ou acumulador(a) dos documentos a serem eliminados). 

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas e mediante petição dirigida à 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do(a) (indicar o nome do(a) órgão/entidade), a 
retirada ou cópias de documentos, avulsos ou processos, bem como o desentranhamento ou cópias 
de folhas de um processo. 

Local e data. 

Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 

 



 

 

Modelo de Termo de Eliminação de Documentos  

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE 

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Aos ..... dias do mês de ................... do ano de .........., o(a) (indicar o nome do órgão/entidade 
responsável pela eliminação), de acordo com o que consta da Listagem de Eliminação de Documentos 
nº (indicar o nº / ano da listagem), aprovada pelo(a) titular do(a) (indicar o nome da instituição 
arquivística pública), por intermédio do (indicar o documento que autorizou a eliminação) e respectivo 
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos nº (indicar o nº / ano do edital), publicado no (indicar 
o nome do periódico oficial ou, na ausência dele, o do veículo de divulgação local), de (indicar a data 
de publicação do edital), procedeu à eliminação de (indicar a mensuração total) dos documentos 
relativos a (indicar as referências gerais dos descritores dos códigos de classificação dos documentos 
a serem eliminados), do período de (indicar as datas-limite gerais), do(a) (indicar o nome do(a) 
órgão/entidade produtor(a) ou acumulador(a) dos documentos que foram eliminados). 

Local e data. 

Nome, assinatura e cargo do responsável designado para supervisionar e acompanhar a eliminação. 

 
Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ato de eliminar, propriamente dito, deve ser feito de forma racional. Os processos 

mais indicados são: a fragmentação, a maceração, a alienação por venda ou 

doação. A incineração – processo condenado -, quer pelo aumento do índice de 

poluição que provoca, quer pela impossibilidade de reciclagem do papel, não deve 

ser adotada. 

 

 

 

 

 

 

Documento especial: Documento em linguagem não-textual, em suporte não 
convencional, ou, no caso de papel, em formato e dimensões excepcionais, que 
exige procedimentos específicos para seu processamento técnico, guarda e 
preservação, e cujo acesso depende, na maioria das vezes, de intermediação 
tecnológica. 


