
 

 

7) AVALIAÇÃO 

A avaliação constitui atividade essencial do ciclo de vida dos 

documentos arquivísticos, tendo em vista que ela representa a análise 

dos documentos da instituição, com a finalidade precípua de estabelecer 

os prazos de guarda dos documentos nas fases corrente e intermediária 

bem como a destinação final dos documentos (eliminação ou guarda 

permanente) a partir do valor primário e do valor secundário.  

A avaliação dos documentos permite que a documentação considerada sem valor 

secundário seja eliminada dentro de determinados prazos e que a massa documental de 

determinada instituição ou pessoa seja reduzida sem que ocorra qualquer prejuízo ao conjunto 

informacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A avaliação de documentos constitui-se em um trabalho complexo à medida que deve 

analisar um conjunto de direitos e obrigações e todo um contexto social, histórico e informativo 

antes de se definir pela eliminação ou pela guarda permanente um conjunto ou série documental. 

Em face disso, as instituições ou pessoas responsáveis pela gestão do acervo devem compor equipes 

técnicas multidisciplinares (também conhecidas como Comissão Permanente de Avaliação – CPAD) 

para a realização dessa atividade, que, ao seu término, dará origem ao instrumento de gestão 

documental conhecido como Tabela de Temporalidade. Ressalta-se que todos os prazos de guarda e 

as ações de destinação final apurados durante a fase de avaliação deverão estar presentes nesse 

instrumento. 

Composição recomendada pelo Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ – para 

instituição de uma CPAD: 

 

A avaliação constitui-se em atividade essencial do ciclo de vida documental 

arquivístico, na medida em que define quais documentos serão preservados para 

fins administrativos ou de pesquisa e em que momento poderão ser eliminados ou 

destinados aos arquivos intermediário e permanente, segundo o valor e o potencial 

de uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

Vantagens do processo de avaliação 

De acordo com o E-arq Brasil (2006, p.32), a aplicação dos critérios de avaliação é feita 

com base na Teoria das Três Idades e efetiva-se, primeiramente, nos arquivos correntes, a fim de se 

distinguirem os documentos de valor eventual (de eliminação sumária) daqueles de valor probatório 

e/ou informativo. 

Deve-se evitar a transferência para os arquivos intermediários de documentos que não 

tenham sido anteriormente avaliados, pois as atividades de avaliação e seleção nos arquivos de 

segunda idade são extremamente onerosas do ponto de vista técnico e gerencial. 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

Redução da massa documental. 

Agilidade na recuperação de documentos e informações. 

A conservação dos documentos de guarda permanente. 

A racionalização da produção e do fluxo dos documentos de arquivo. 

A eliminação dos documentos desprovidos de valor, gerando ganho de espaço físico. 

COMPOSIÇÃO DA  
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• arquivista ou responsável pela guarda da documentação.  

• servidores das unidades organizacionais, com profundo conhecimento 

das atividades desempenhadas. 

• historiador ligado à área de pesquisa de que trata o acervo. 

• profissional da área jurídica, responsável pela análise do valor legal dos 

documentos. 

• profissionais ligados ao campo de conhecimento de que trata o acervo 

objeto da avaliação (economista, sociólogo, engenheiro, médico e outros). 

• outros profissionais que possam colaborar com as atividades da 

comissão. 



 

 

A otimização dos gastos com recursos humanos, materiais e financeiros. 

Incremento à pesquisa. 

Garantia da constituição do patrimônio arquivístico. 

 


