
 

 

13) GESTÃO DE DOCUMENTOS 

O conceito de gestão de documentos arquivísticos passou a ser trabalhado após o 

advento da Segunda Guerra Mundial, quando ocorreu o fenômeno da explosão documental no 

âmbito das instituições públicas e a inevitável necessidade de racionalização e controle do 

crescimento dos conjuntos documentais que passaram a ser acumulados em depósitos de arquivos.  

O rápido desenvolvimento científico e tecnológico verificado na época ocasionou vertiginoso 

crescimento na produção de documentos arquivísticos, o que comprometeu fortemente a 

capacidade de controle e organização da documentação por parte das instituições, as quais se viram 

forçadas a buscar novas soluções para gerir a massa documental criada. 

Os EUA e o Canadá foram os precursores na busca de soluções viáveis para a melhoria 

dos padrões de eficácia no uso dos documentos por parte da administração pública. A palavra-chave 

das administrações daqueles países, principalmente dos EUA, passou a ser eficiência. Neste 

contexto, os responsáveis pela gestão dos documentos arquivísticos dos países citados passaram a 

aplicar os princípios da administração científica à gestão de documentos, tendo em vista a urgente 

necessidade de racionalizar e modernizar as administrações. 

As atividades inerentes à gestão de documentos são peculiares às idades corrente e 

intermediária e cobrem todo o ciclo de existência dos documentos desde sua produção até sua 

eliminação ou recolhimento para o arquivo permanente. Destaca-se que os procedimentos de gestão 

de documentos estão absolutamente atrelados à busca de economia e eficácia na produção, 

tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação final dos documentos. 

A gestão de documentos aparece conceituada da seguinte forma no artigo 3° da Lei 

federal 8.159, de 08 de janeiro de 1991: 

 

 

 

 

 

 

 

Racionalização e eficiência dos arquivos são os objetivos a serem 

alcançados por todos os responsáveis pela implantação dos procedimentos de 

gestão documental nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. 

 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de 

PRODUÇÃO, TRAMITAÇÃO, USO, AVALIAÇÃO e ARQUIVAMENTO de 

documentos em fase CORRENTE E INTERMEDIÁRIA, visando a sua ELIMINAÇÃO 

ou RECOLHIMENTO para a guarda permanente. 

Tem por objetivo a racionalização e a eficiência dos arquivos. 



 

 

 

Segundo Jardim (1987, p.3), a gestão de documentos contribuiu para as funções 

arquivísticas sob diversos aspectos: 

 

 

Por meio da aplicação dos princípios básicos de gestão de documentos arquivísticos é 

possível reduzir o custo da informação governamental e possibilitar sua disponibilização no lugar 

certo, na hora certa, para as pessoas certas, de forma a permitir a tomada de decisão de forma mais 

célere. 

CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA AS FUNÇÕES 
ARQUIVÍSTICAS 

Garantir que as políticas e atividades dos governos sejam documentadas 

adequadamente. 

Garantir que menor número de documentos inúteis e transitórios sejam reunidos a 

documentos de valor permanente. 

Garantir a melhor organização desses documentos, caso cheguem a fase permanente. 

Inibir a eliminação de documentos de valor permanente. 

Garantir a definição de forma criteriosa da parcela de documentos que constituíssem 

o patrimônio arquivístico de um país 



 

 

Existem quatro níveis de aplicação de programas de gestão de documentos: 

 

Quadro resumo com os objetivos gerais da gestão documental  

EFICIÊNCIA 

Garantir que todos os procedimentos referentes à gestão de documentos 

arquivísticos (produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento e 

destinação) sejam realizados de forma eficiente e prezando pela 

economicidade. 

DISPONIBILIDADE 

DAS INFORMAÇÕES 

Garantir que as informações estejam disponíveis no lugar certo, na hora 

certa, para as pessoas certas. 

• Estabelece que o governo deve contar, ao menos, com 

programas de retenção e eliminação de documentos e 

procedimentos para recolhimento ao arquivo nacional 

daqueles de valor permanente. 

NÍVEL MÍNIMO 

• Complementa o mínimo, com a existência de um ou mais 

centros de arquivamento intermediário. 

NÍVEL MÍNIMO 
AMPLIADO 

• O nível intermediário compreende os dois primeiros 

(mínimo e mínimo ampliado), bem como a adoção de 

programas básicos que consistem, geralmente, em 

elaboração e gestão de formulários, elaboração de 

sistemas de arquivos corrente, gestão de correspondência 

e documentos vitais etc. 

NIVEL 
INTERMEDIÁRIO 

• O nível máximo inclui todos os níveis já descritos (mínimo, 

mínimo ampliado e intermediário), complementados por 

gestão de diretrizes administrativas, de correspondência e 

telecomunicações, de máquinas copiadoras, uso de 

recursos de automação etc. 

NÍVEL MÁXIMO 



 

 

ELIMINAÇÃO 

SEGURA DOS 

DOCUMENTOS 

Garantir a eliminação segura dos documentos destituídos de valor. Realizar 

a avaliação e a seleção dos conjuntos de documentos que devem ser 

preservados permanentemente e dos que podem ser eliminados sem 

prejuízo de perda de informações substanciais. 

USO ADEQUADO DE 

EQUIPAMENTOS 

Garantir a adequada utilização dos equipamentos disponíveis ao bom 

desempenho dos procedimentos de gestão documental. 

ACESSO E 

PRESERVAÇÃO 
Garantir o pleno acesso e a preservação às informações custodiadas.  

Fases da gestão documental 

Há três fases básicas em um programa de gestão documental: a produção, a utilização e 

a destinação e avaliação.  

FASES CARACTERIZAÇÃO ATIVIDADES DA FASE 

PRODUÇÃO 

Refere-se à elaboração dos documentos 

em decorrência das atividades de um 

órgão ou setor. Os responsáveis pela 

gestão documental devem atuar para que 

sejam criados apenas os documentos 

essenciais à administração da instituição e 

evitadas duplicação e emissão de vias 

desnecessárias. Administrar a criação de 

documentos. 

Gestão de modelos e formulários; 

otimização no uso dos recursos 

reprográficos e informáticos; 

difusão de normas e diretrizes 

necessárias ao bom desempenho 

institucional; escolha de 

equipamentos e do pessoal que 

irá desempenhar tarefas 

arquivísticas. 

UTILIZAÇÃO 

(conservação) 

Refere-se ao controle, uso e 

armazenamento dos documentos 

necessários ao cumprimento das atividades 

da instituição.  

Inclui as atividades de protocolo 

(recebimento, classificação, 

registro, distribuição, tramitação); 

de expedição; de organização e 

arquivamento dos documentos 

em fase corrente e intermediária; 

elaboração de normas de acesso; 

e recuperação de informações. 



 

 

DESTINAÇÃO e 

AVALIAÇÃO 

Refere-se à definição dos procedimentos 

necessários à implantação de propostas de 

destinação de documentos (eliminação ou 

recolhimento para a guarda permanente). 

Análise e avaliação das séries 

documentais acumuladas nos 

arquivos, com vistas a estabelecer 

prazos de guarda; eliminação 

periódica dos documentos sem 

valor de guarda permanente; 

transferências e recolhimentos. 

Principais características da gestão documental nas idades 

corrente e intermediária 

A gestão da documentação corrente permite uma série de vantagens para as 

instituições:  

1. Possibilita a disponibilização de informações sensíveis e importantes para o 

processo de tomada de decisões nos mais diversos níveis (estratégico, tático e 

operacional);  

2. Permite o melhor aproveitamento e otimização dos recursos humanos, 

orçamentários e materiais disponíveis; 

3. Propicia maior nível de eficiência no desempenho das atividades administrativas, 

potencializando os resultados e as metas propostas;  

4. Torna o processo de busca e recuperação das informações mais ágil e seguro;  

5. Contribui para a guarda adequada da documentação e para o aperfeiçoamento da 

política de preservação dos documentos. 

Quanto aos aspectos voltados à adoção da metodologia de gestão da documentação no 

âmbito do arquivo intermediário, pode-se destacar que:  

A centralização e administração dos conjuntos documentais de guarda intermediária 

destituídos de valor corrente para a administração permite melhor controle das 

eliminações documentais e contribui para o aperfeiçoamento da política de 

conservação dos arquivos. Cabe evidenciar, ainda, a considerável economia de 

espaço e de recursos orçamentários, tendo em vista que essa documentação não 

precisa mais ocupar espaços caros nos setores de trabalho e que as despesas com 

a construção/manutenção de arquivos intermediários são consideradas baixas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Apesar de ser defendido um tipo de construção simples para os arquivos intermediários, 

o projeto não poderá deixar de tratar da adoção de meios modernos e eficientes de proteção contra 

incêndios, inundações, poluição atmosférica, explosão, controle de umidade, de temperatura e de 

luz solar. No caso de sinistros, esses meios poderão diminuir o impacto destrutivo sobre o acervo. 

Observações importantes quanto ao tratamento da documentação nos arquivos 

intermediários:  

Após a conferência da documentação transferida, os 

responsáveis deverão providenciar a LIMPEZA e, caso 

necessário, a DESINFESTAÇÃO dos documentos. 
  

Os documentos transferidos ao arquivo intermediário 

conservam a CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA que lhes foi 

dada nos arquivos correntes.  

CÓDIGO COR. INT. DEST. 
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O arquivo intermediário deverá ser SUBORDINADO 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AO ARQUIVO 

PERMANENTE, a fim de evitar a proliferação de 

depósitos e manter uniforme a política arquivística.  

Após a transferência de determinado documento para o 

arquivo intermediário, a unidade administrativa 

produtora do documento ainda detém seus direitos 

sobre ele. Caso outras unidades/pessoas necessitem 

acessar o documento custodiado no arquivo 

intermediário, precisará, antes, pedir autorização aos 

produtores (proprietários). A consulta sempre deverá 

prezar pelo princípio administrativo da eficiência e 

economicidade. 

 

Acesso aos 
documentos 

intermediários 

Unidade 
administrativa 

produtora 

Terceiros mediante 
AUTORIZAÇÃO da 

unidade 
administrativa 

produtora 

A economia é a razão principal da criação de arquivos intermediários. Por este 

motivo, os custos de sua construção e dos equipamentos não devem superar em 

gastos os dos arquivos tradicionais. Tem-se que considerar o valor do terreno 

(situado em local afastado do centro urbano), da construção e dos equipamentos, 

que devem ser simples e de baixo custo. 



 

 

Funções arquivísticas voltadas para a gestão documental  

De acordo com Santos (2008, P. 178), são sete as funções arquivísticas voltadas para a 

gestão de documentos: 

CRIAÇÃO / 
PRODUÇÃO 

Contempla os procedimentos relacionados à manutenção do maior rigor 

possível na produção dos documentos de arquivo, abrangendo definição de 

normas, conteúdo, modelos, formatos e trâmite. A execução adequada desta 

função demanda um conhecimento profundo da instituição, seus objetivos e 

missão, as tecnologias disponíveis e os tipos de documentos adequados ao 

exercício do negócio da instituição. 

AVALIAÇÃO 

Feita a partir de critérios preestabelecidos, definição dos prazos de guarda e 

destinação (eliminação ou preservação permanente) da documentação 

arquivística de uma dada instituição. A avaliação demanda conhecimento do 

funcionamento da instituição, sua estrutura administrativa, sua missão, 

objetivos e atividades geradoras de documentos; contempla a participação do 

arquivista nas ações da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

na elaboração e na aplicação da tabela de temporalidade, bem como os 

editais e listas de descarte e eliminação de documentos arquivísticos e a 

sujeição desses instrumentos à instituição arquivística na esfera de 

competência; também abrange a atividade de fiscalização visando evitar a 

eliminação não autorizada de documentos arquivísticos; no âmbito da 

destinação orientada pela avaliação, abrange a prática de microfilmagem e de 

digitalização de documentos; nesta função se inserem estudos para a 

definição de critérios de seleção de amostragem para séries documentais 

elimináveis. 

AQUISIÇÃO 

Contempla a entrada dos documentos nos arquivos corrente, intermediário e 

permanente; refere-se ao arquivamento corrente e aos procedimentos de 

transferência e recolhimento do acervo. Cabe ao arquivista estabelecer as 

regras e procedimentos para assegurar que o acervo recebido é completo, 

confiável e autêntico e, desta forma, lhe conferir o máximo de credibilidade 

como evidência. 

CONSERVAÇÃO / 
PRESERVAÇÃO 

Aspectos relacionados à manutenção da integridade física e/ou lógica dos 

documentos ao longo do tempo, bem como as tecnologias que permitem seu 

processamento e recuperação; ao arquivista cabe estudar os suportes 



 

 

diversos de registro da informação arquivística e suas fragilidades e definir 

políticas de preservação para cada um deles. Nesta função estão inseridos os 

planos de prevenção de desastres e os planos de contingência para minimizar 

a interrupção das atividades da instituição em caso de desastres e sinistros e, 

mais importante, salvar vidas. 

CLASSIFICAÇÃO 

Refere-se à criação e à utilização de planos de classificação que reflitam as 

funções, atividades e ações ou tarefas da instituição acumuladora dos 

documentos arquivísticos nas fases corrente e intermediária e a elaboração 

de quadros de arranjo da fase permanente. A classificação orienta a 

organização intelectual do acervo de forma a refletir a estrutura 

organizacional e decisória da instituição acumuladora e facilitar o acesso aos 

documentos produzidos. Também abrange fiscalização e controle da 

utilização correta do plano bem como contato com os setores produtores a 

fim de identificar possíveis necessidades de revisão deste instrumento. 

DESCRIÇÃO 

A descrição é uma ação que perpassa todo o ciclo de vida do documento, 

devendo ter seus elementos adequados a cada uma das suas fases, à unidade 

documental a qual se refere e às necessidades do usuário. A indexação, 

componente da descrição, é o processo de estabelecimento de pontos de 

acesso para facilitar a recuperação dos documentos ou informação. A 

descrição compreende a criação e utilização de índices e de vocabulários 

controlados. 

DIFUSÃO / 
ACESSO 

Esta função não se restringe ao acesso às informações e documentos 

armazenados, mas a difusão das práticas para que isso ocorra 

adequadamente, por isso, perpassa todas as outras funções: difusão dos 

manuais de gestão, plano de classificação e tabelas de temporalidade e 

promoção de treinamento para o seu uso; difusão da legislação e das normas 

internas que regulamentam o acesso ao acervo e o respeito a direitos 

autorais, uso de imagens e ao sigilo; utilização de sistemas informatizados; 

formas de atendimento; permissão de reprodução ou impressão; elaboração 

de guias de acervo, inventários e páginas web; planejamento e realização de 

exposições e concursos de pesquisas, etc. 

 


