
 

 

10)  CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Conforme suas características e elementos essenciais, os documentos podem ser 

classificados de acordo com o gênero, a natureza do assunto, a forma, o formato, a espécie e a 

tipologia. 

Classificação quanto ao Gênero 

Gênero documental é a configuração que assume um documento de acordo com o 

sistema de signos utilizado na comunicação de seu conteúdo.  

 CONCEITO EXEMPLOS 

TEXTUAL OU 
ESCRITO 

Gênero documental integrado por 

documentos manuscritos, datilografados 

ou impressos, como atas de reunião, 

cartas, decretos, livros de registro, 

panfletos e relatórios. 
     

ICONOGRÁFICOS 

Gênero documental integrado por 

documentos em suporte sintético, em 

papel emulsionado ou não, que contêm 

imagens fixas (estáticas), impressas, 

desenhadas ou fotografadas, como: 

fotografias, gravuras, diapositivos, 

desenhos.  

    

SONORO 

Gênero documental integrado por 

documentos com dimensões e rotações 

variáveis, contendo registros fonográficos. 
    

FILMOGRÁFICOS 

Gênero documental integrado por 

documentos que contêm imagens em 

movimento, com ou sem som, como 

filmes e fitas videomagnéticas. Também é 

conhecido como documento 

cinematográfico. 

     



 

 

INFORMÁTICOS 
OU DIGITAIS 

Gênero documental integrado por 

documentos produzidos, tratados ou 

armazenados em computador (disquete, 

disco rígido, disco óptico).    

CARTOGRÁFICOS 

Gênero documental integrado por 

documentos em formatos e dimensões 

variáveis, contendo representações 

geográficas, arquitetônicas ou de 

engenharia, como: mapas, plantas, perfis 

e fotografias aéreas. 

  

 

MICROGRÁFICOS 

Gênero documental integrado por 

documentos resultantes da 

microrreprodução de imagens em 

microforma, mediante a utilização de 

técnicas específicas.  
 

 

Classificação quanto à natureza do assunto 

Quanto à natureza do assunto, os documentos de arquivo podem ser classificados de 

duas formas distintas: 

Ostensivo ou ordinário: documento sem qualquer restrição de acesso e cuja divulgação 

não é prejudicial à administração ou às partes. 

Sigiloso: documento que pela natureza de seu conteúdo sofre 

restrição de acesso. Ou seja, é aquele que fica temporariamente submetido à 

restrição de acesso público em razão de sua imprescritibilidade para a segurança 

da sociedade e do Estado. Esse tipo de documento requer medidas especiais de 

salvaguarda para sua custódia, divulgação e acesso. 

Pela grande importância dessa matéria para a sociedade em geral, o sigilo e o acesso à 

informação são tratados em legislação específica (Lei 12.527/2012 – Lei de Acesso à Informação), 

que estabelece que uma informação pública somente deva ser classificada como sigilosa quando, de 

forma inequívoca, for considerada imprescindível à segurança da sociedade (à vida, segurança ou 

saúde da população) ou do Estado (soberania nacional, relações internacionais, atividades de 

inteligência). 

 



 

 

Níveis de sigilo 

De acordo com a Lei 12.527/2012, as informações sigilosas podem ser classificadas nos 

seguintes níveis: 

 

 

 

 

 

Para facilitar a aplicação da Lei de Acesso à Informação, os legisladores especificaram as 

autoridades responsáveis por classificar as informações nos diferentes níveis de sigilo, observando 

que quanto mais restrito o grau de sigilo, maior deverá ser o nível hierárquico do agente público.  

ULTRASSECRETA

Prazo de segredo

máximo de 

25 anos

Renovável 
por uma 
única vez

SECRETA

Prazo de segredo

máximo de 

15 anos

Renovação 
não prevista

RESERVADA

Prazo de segredo

máximo de

05 anos

Renovação 
não prevista

Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de 

determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo 

de classificação. 



 

 

 

Informações pessoais 

Informações pessoais são aquelas relacionadas à pessoa natural identificada ou 

identificável, cujo tratamento deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  

As informações pessoais terão seu acesso restrito, independentemente de classificação 

de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção. Elas poderão ser 

acessadas ou divulgadas pelos próprios indivíduos ou por terceiros, sendo que neste último caso 

deverá haver previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que as informações se referirem.  

O consentimento não será exigido quando as informações pessoais forem necessárias para... 

1 
À prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e 

para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. 

2 
À realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, 

previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. 

• Presidente da República;

• Vice Presidente da República;

• Ministros de Estado e autoridades com as mesmas

prerrogativas;

• Comandantes da Marinha, do Exército e da

Aeronáutica; e

• Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares

permanentes no exterior.

ULTRASSECRETA

• Autoridades mencionadas acima; e

• Titulares de autarquias, fundações ou empresas

públicas e sociedades de economia mista

SECRETA

• Autoridades supracitadas; e

• As que exercem funções de direção, comando ou

chefia, de hierarquia equivalente ou superior ao nível

DAS 101.5; e

• As que compõe o grupo - Direção e Assessoramento

Superiores, conforme regulamentação específica

RESERVADA



 

 

3 Ao cumprimento de ordem judicial. 

4 À defesa de direitos humanos. 

5 À proteção do interesse público e geral preponderante. 

 

Classificação quanto à forma ou tradição documental: 

Forma representa o estágio de preparação e transmissão dos documentos, podendo ser 

dividida em minuta, original e cópia.  

Minuta: forma sob a qual um documento, antes de sua feição definitiva, apresenta texto 

abreviado ou completo que, embora sem os sinais de validação, já foi devidamente revisado. 

Bellotto (2007, p.105) ressalta que há diferença entre minuta e rascunho, sendo este sujeito a 

correções e rasuras, supressões, acréscimos e substituições.   

A autora considera a minuta em dois sentidos:  

1. Como a forma diminuta, diminuída e abreviada do original, seria um escrito 

preparatório e reduzido para que, a partir dele, se pudesse confeccionar o original, isto é, um 

conjunto de dados essenciais para a redação definitiva do documento.  

2. Em outro sentido, a minuta é o original, portanto, o rascunho já passado a limpo, 

porém, sem os sinais de validação (assinaturas, carimbos, tintas, selos). Na verdade, sem validação, 

as minutas não podem ter “fé”, não sendo levadas em conta do ponto de vista jurídico.  

 

Original: representa a versão final de um documento, já na sua forma apropriada. Para 

Bellotto (2007, p.106), o original é o documento feito por direta vontade dos autores e conservado 

em matéria e formas genuínas sob as quais foi originalmente emitido.  

Deve-se considerar no original:  

1. O seu caráter de primeiro, de matriz;  

2. O seu caráter de acabado, perfeito, limpo.  

MINUTA

• Documento com características de futuro original;

• Redação preparatória de um documento textual; e

• É o pré-original já concluído, não tendo apenas os sinais de validade que o tornaria o 

original.

RACUNHO

• Redação preparatória do original, podendo conter rasuras, correções e supressões; e

• É anterior à minuta, que não apresenta imperfeições.



 

 

Elementos que distinguem os originais das minutas e das cópias: as assinaturas ou 

subscrições, carimbos, selos, tintas, etc. inseridos no documento no momento justamente em que 

ele se torna original. 

Cópia: representa um documento formalmente idêntico a um original. Ela pode conviver 

com seus originais ainda existentes ou pode vir a substituí-los. 

Classificação quanto à espécie e tipologia documental 

Espécie documental é a configuração que assume um documento de acordo com a 

disposição e a natureza das informações nele contidas. É a espécie que identifica o modelo que 

servirá como base jurídica ou consensualmente válida para que o conteúdo do documento 

arquivístico, correto em sua estrutura semântica, se torne legítimo/fidedigno/credível. 

De acordo com a lista das espécies documentais elaborada por Bellotto (2002, p. 46 – 

90), segue quadro resumo com alguns exemplos de espécies documentais: 

 CONCEITO DE CADA ESPÉCIE 

ABAIXO-
ASSINADO 

Documento de solicitação coletiva dirigido a uma autoridade pública para 

manifestar apoio a alguém, para demonstrar queixa, protesto coletivo ou para 

pedir algo que diga respeito ao interesse comum. 

ATA 
Registro resumido das ocorrências de uma reunião, assembleia ou sessão, 

assim como das decisões tomadas por seus membros. 

ATESTADO 
Declaração, por autoridade governamental, civil, militar, eclesiástica ou 

notarial, a partir de uma realidade ou de um fato constatado. 

CERTIDÃO 

Documento emanado de funcionário de fé pública, mediante o qual se 

transcreve algo já registrado em documento de assentamento, elaborado 

segundo as normas notariais ou jurídico-administrativas. 

CIRCULAR 
Comunicação endereçada simultaneamente a vários destinatários, com 

conteúdo idêntico e redação semelhante à carta ou ao aviso. 

LAUDO 
Parecer de especialista no qual se expõem observações e estudos a respeito de 

um objeto sobre o qual se solicitou uma perícia. 

MEMORANDO 
Forma de correspondência interna, objetiva e simples, para assuntos rotineiros, 

entre chefias de unidades de um mesmo órgão. 

OFÍCIO 
Meio de comunicação do serviço público. Forma padronizada de comunicação 

escrita entre subalternos e autoridades, entre os órgãos públicos e entre estes 



 

 

e os particulares, em caráter oficial. 

ORDEM DE 
SERVIÇO 

Determinação técnica ou administrativa expedida por escrito por autoridade e 

dirigida aos responsáveis por serviços, tarefas ou obras, autorizando-os. 

PARECER 
Opinião técnica ou científica sobre um ato, servindo de base para a tomada de 

decisão. 

PETIÇÃO 
Instrumento pelo qual se solicita algo à autoridade pública sem se ter a certeza 

ou a segurança quanto ao amparo legal do pedido. 

PRONTUÁRIO 

Reunião cumulativa de documentos que acompanham o desempenho dos 

interessados na sua atuação profissional em cursos, estágios, tratamentos 

médicos e psicológicos, assim como em programas educativos e de lazer. 

RECIBO 
Reconhecimento escrito e assinado por pessoa(s) que tenha(m) recebido 

dinheiro ou objeto. 

RELATÓRIO 

Exposição de ocorrências, fatos, despesas, transações ou de atividades 

realizadas por autoridade com a finalidade de prestar conta de seus atos à 

autoridade superior. 

 

Tipo documental é a configuração que assume a espécie documental de acordo com a 

atividade que a gerou. Ou seja, o tipo documental é formado quando agregamos à espécie 

documental as atividades, funções e competências da entidade produtora/acumuladora de 

documentos.  

 

Quadro elucidativo sobre espécie, função e tipologia documental: 

TIPO DOCUMENTAL

Espécie

Função

Atividade



 

 

ESPÉCIE DOCUMENTAL FUNÇÃO/ATIVIDADE TIPO DOCUMENTAL 

ABAIXO-ASSINADO Solicitar providências 
Abaixo-assinado de solicitação de 

providências 

ATA Reunião do conselho Ata de reunião do conselho 

ATESTADO Atestar óbito Atestado de óbito 

CERTIDÃO Certificar tempo de serviço Certidão de tempo de serviço 

CIRCULAR Convocar reunião Circular de convocação de reunião 

LAUDO Verificar a qualidade do solo Laudo de análise do solo 

MEMORANDO Solicitar material Memorando de solicitação de material 

OFÍCIO Requisitar servidor  Ofício de requisição de servidor 

ORDEM DE SERVIÇO 
Realizar encadernação de 

livros 

Ordem de serviço de encadernação de 

livros. 

PARECER Verificar legalidade dos atos 
Parecer jurídico sobre legalidade os 

atos 

PETIÇÃO 
Interromper contagem de 

prazo 

Petição de interrupção de contagem de 

prazo 

PRONTUÁRIO 
Atender paciente em clínica 

médica 

Prontuário de atendimento médico 

RECIBO 
Receber material de 

expediente 

Recibo de material de expediente 

RELATÓRIO Acompanhar atividades 
Relatório de acompanhamento de 

atividades 

Classificação quanto ao formato 

Formato é a configuração física de um suporte, de acordo com a sua natureza e o modo 

como foi confeccionado. 

Exemplos: 



 

 

CÓDICE 

 

FICHA 

    

CADERNO 

    

LIVRO 

 

 


