
 

 

17)  MÉTODOS DE ARQUIVAMENTO 

O método de arquivamento a ser utilizado para a organização de determinada 

documentação vai depender da natureza dos documentos em tratamento e da estrutura orgânica da 

instituição. Paes (2007, p. 61) divide os métodos de arquivamento em duas grandes classes, básicos e 

padronizados, conforme esquema abaixo: 

 

Os métodos citados (básicos e padronizados) pertencem a dois grandes sistemas de 

arquivamento, a saber: 

 

 

 

 

 

 

Sistema direto:  a busca do documento é feita diretamente no local onde se 

acha guardado. 

Sistema indireto:  é aquele em que, para se localizar o documento, é 

necessária a consulta a um índice ou código. Característico dos métodos que 

organizam os documentos por número. 

 

 

 

 



 

 

Método Alfabético 

É considerado um método simples e utiliza como principal critério de arquivamento o 

nome existente no documento, baseado na rigorosa ordem alfabética. É um método direto, tendo 

em vista que a realização da pesquisa é feita no próprio conjunto documental, sem a necessidade de 

recorrer a um índice para localizar qualquer documento.  

VANTAGENS DESVANTAGEM 

RÁPIDO Grande possibilidade de erro 

quando o volume de documentos 

é muito grande, por conta do 

cansaço visual e da variedade de 

grafia dos nomes. 

DIRETO 

FÁCIL 

BARATO 

 

 

 

 

Regras de alfabetação - Treze regras simples 

1) Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

João Barbosa 

Pedro Ricardo Abreu 

Bruno Mendonça Lopes 

 

 

 

 

 

 

Quando houver sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. 

 

 

 

 

 

 

A - Z 

1° - Abreu, Pedro Ricardo 

2° - Barbosa, João 

3° - Lopes, Bruno Mendonça 

Método de ordenação que tem por eixo o alfabeto. 

 

 



 

 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Bruno Mendonça 

José Mendonça 

Carlos Mendonça 

 

 

 

 

 

 

2) Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se 

separam: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Camilo Castelo Branco 

Paulo Monte Verde 

Heitor Villa-Lobos 

 

 

 

 

 

 

 

3) Os sobrenomes formados com as palavras Santa, Santo ou São seguem a regra dos 

documentos compostos por um adjetivo e um substantivo: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Alberto São Pedro  

Carlos Santo Cristo 

Diogo Santa Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Z 

1° - Mendonça, Bruno 

2° - Mendonça, Carlos 

3° - Mendonça, José 

A - Z 

1° - Castelo Branco, Camilo 

2° - Monte Verde, Paulo 

3° - Villa-Lobos, Heitor 

A - Z 

1° - Santa Rita, Diogo 

2° - Santo Cristo, Carlos 

3° - São Pedro, Alberto 



 

 

4) As iniciais abreviativas de prenomes têm precedência na classificação de sobrenomes 

iguais: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

José Rios 

João Rios  

J. Rios 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Os artigos e preposições, tais como a, o, de d’, da, do, e, um, uma, não são considerados: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Ricardo de Azevedo 

Pedro d’Andrade 

Lúcia da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

6) Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco como Filho, Júnior, Neto, 

Sobrinho são considerados parte integrante do último sobrenome, mas não são considerados na 

ordenação alfabética: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Paulo Ribeiro Júnior 

Raimundo Cruz Sobrinho 

Santino Almeida Filho 

 

 

 

 

 

 

 

Os graus de parentesco só serão considerados na alfabetação quando servirem de 

elemento de distinção: 

A - Z 

1° - Rios, J. 

2° - Rios, João 

3° - Rios, José 

A - Z 

1° - Andrade, Pedro d’ 

2° - Azevedo, Ricardo de 

3° - Rocha, Lúcia da 

A - Z 

1° - Almeida Filho, Santino 

2° - Cruz Sobrinho, Raimundo 

3° - Ribeiro Júnior, Paulo 



 

 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Raphael de Abreu Neto 

Raphael de Abreu Filho 

 

 

 

 

 

 

 

7) Os títulos não são considerados na alfabetação. São colocados após o nome 

completo, entre parênteses: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Dr. Francisco Everardo Silva 

Ministro Menezes Direito 

Professora Carla Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, salvo nos casos de 

nomes espanhóis e orientais: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Cornelius Vanderbilt 

John Davison Rockefeller 

Andrew Carnegie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Z 

1° - Abreu Filho, Raphael de 

2° - Abreu Neto, Raphael de 

1° - Direito, Menezes (Ministro) 

2° - Pires, Carla (Professora) 

3° - Silva, Francisco Everardo (Dr.) 

A - Z 

1° - Carnegie, Andrew 

2° - Rockfeller, John Davison 

3° - Vanderbilt, Cornelius 

A - Z 



 

 

9) As partículas dos nomes estrangeiros podem ou não ser consideradas. O mais comum 

é considerá-las como parte integrante do nome quando escritas com letra maiúscula: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Michelle di Benedetto  

Alfredo Di Stefano 

Margaret O’Brien 

 

 

 

 

 

 

 

10) Os nomes espanhóis são registrados pelo penúltimo sobrenome, que corresponde 

ao sobrenome de família do pai: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Diego Armando Maradona 

Lionel Andrés Messi 

Juan Román Riquelme 

 

 

 

 

 

 

 

11) Os nomes orientais – japoneses, chineses e árabes – são registrados como se 

apresentam: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

Nancy Ajram Nabil (árabe) 

Yuzo Sato (japonês) 

Lai Changxing (chinês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Z 

1° - Benedetto, Michelle di 

2° - Di Stefano, Alfredo 

3° - O’Brien, Margaret 

A - Z 

1° - Andrés Messi, Lionel 

2° - Armando Maradona, Diego 

3° - Román Riquelme, Juan 

A - Z 

1° - Lai Changxing 

2° - Nancy Ajram Nabil 

3° - Yuzo Sato 



 

 

12) Os nomes de firmas, empresas, instituições e órgãos governamentais devem ser 

transcritos como se apresentam, não se considerando, porém, para fins de ordenação, os artigos e 

preposições que os constituem. Admite-se, para facilitar a ordenação, que os artigos iniciais sejam 

colocados entre parênteses após o nome: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

The Washington Post 

Fundição Filomena 

A Casa do Colegial 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleias e assemelhados os 

números arábicos, romanos ou escritos por extenso deverão aparecer no fim, entre parênteses: 

EXEMPLOS ARQUIVAM-SE 

I Conferência Nacional de Museus 

Quinto Congressos de Física 

3° Congresso de Arquivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Geográfico 

É um método de arquivamento pertencente ao sistema direto, ou seja, quando o 

usuário realizar uma busca, ela será feita diretamente no documento, sem a necessidade do auxílio 

de um índice ou código. 

É uma metodologia de arquivamento bastante utilizada quando o principal elemento a 

ser considerado em um documento é a procedência ou local. 

 

 

 

A - Z 

1° - Casa do Colegial (A) 

2° - Fundição Filomena 

3° - Washington Post (The) 

A - Z 

1° - Conferência Nacional de 
Museus (I) 

2° - Congresso de Arquivos (3°) 

3° - Congresso de Física 
(Quinto) 



 

 

VANTAGENS DESVANTAGEM 

DIRETO Exige duas classificações – uma 

para a procedência e outra para o 

correspondente. 
FÁCIL  

 

 

 

Quando da utilização do método geográfico, a ordenação poderá ser feita com base em 

três critérios: por estado, por cidade ou por país, conforme veremos: 

Organização por estado 

Na organização do arquivo por estado, a respectiva capital deve ser ordenada em 

primeiro lugar, independentemente da ordem alfabética em relação às demais cidades integrantes, 

que deverão estar dispostas alfabeticamente logo após a capital estadual. Caso seja necessário 

ordenar os correspondentes por estado, esta deverá ser feita de acordo com as regras de alfabetação 

presentes no método alfabético. Por exemplo: 

ESTADO CIDADE CORRESPONDENTE 

Distrito Federal 

Brasília  Souza, Júlio Cesar Andrade de 

Ceilândia  Costa, Maurício Matias da 

Taguatinga Andrade, Tatiane Moura d’ 

Minas Gerais 

Belo Horizonte  Madureira, Fernando Radamés 

Catas Altas da Noruega Testoni, Celso Neiva 

Conselheiro Lafayete Fernandes, Denise Corrêia 

Observa-se que os estados estão ordenados alfabeticamente (Distrito Federal e Minas 

Gerais), seguidos das respectivas capitais, que nessa metodologia aparecem em primeiro lugar. Na 

sequência, aparecem as demais cidades, também ordenadas alfabeticamente. 

Organização por cidade 

Quando o principal elemento de identificação do documento é a cidade e não o estado, 

deve-se observar a rigorosa ordem alfabética levando em consideração o nome das cidades, não 

havendo destaque para as capitais. 

 

Método de ordenação que tem por eixo aspectos geográficos. 

 



 

 

CIDADE ESTADO CORRESPONDENTE 

Belo Horizonte Minas Gerais Madureira, Fernando Radamés 

Brasília Distrito Federal Souza, Júlio Cesar Andrade de 

Catas Altas da Noruega Minas Gerais Testoni, Celso Neiva 

Ceilândia  Distrito Federal Costa, Maurício Matias da 

Conselheiro Lafayete Minas Gerais Fernandes, Denise Corrêia 

Taguatinga Distrito Federal Andrade, Tatiane Moura d’ 

Observa-se que as cidades obedecem à estrita ordenação alfabética, 

independentemente do estado de origem e da respectiva capital. É imprescindível que as cidades 

sejam acompanhadas dos respectivos nomes dos estados, tendo em vista a ocorrência de cidades 

com o mesmo nome em estados distintos. Por exemplo: Taguatinga – DF e Taguatinga – TO. 

Correspondência por país 

Quando o principal elemento a ser considerado na ordenação da documentação for o 

nome de países, alfabeta-se primeiramente este, seguido da respectiva capital, do nome das 

demais cidades e dos nomes dos correspondentes. Conforme a lógica de ordenação por estado, as 

demais cidades serão dispostas de acordo com a sequência alfabética após a capital.  

PAÍS CIDADE CORRESPONDENTE 

Canadá 

Ottawa  Johnston, David 

Toronto Harper, Stephen 

Vancouver Cartier, Jacques 

Inglaterra 

Londres  Cameron, David 

Bristol Brown, Gordon 

Liverpool Blair, Tony  

 

Observa-se que os países obedecem à estrita ordem alfabética (Canadá e Inglaterra). A 

capital de cada país tem prioridade na ordenação, sendo posicionada em primeiro lugar, e as demais 

cidades são ordenadas alfabeticamente logo após as capitais. 

 

 



 

 

Métodos Numéricos 

Método utilizado quando o principal elemento a ser considerado para arquivamento e 

busca de um documento for o seu número. É subdividido em três categorias: simples, cronológico e 

dígito-terminal. É considerado um método do sistema indireto, tendo em vista que para a 

recuperação dos documentos deve-se fazer uso de um índice alfabético. 

Numérico Simples 

É materializado por meio da atribuição de um número único a cada correspondente, de 

acordo com a ordem de ingresso na instituição ou de registro. Esse método dispensa o uso da 

ordenação alfabética, pois a seu uso será acompanhado da confecção de um índice alfabético 

remissivo. 

 

 

 

EXEMPLO DO MÉTODO SIMPLES EXEMPLO DE ÍNDICE ALFABÉTICO REMISSIVO 

  

O método numérico simples tem ampla aplicação nos arquivos especiais (discos, 

fotografias, filmes, fitas sonoras) e especializados (projetos de engenharia, projetos de 

financiamento, prontuários médicos, cadastros funcionais). 

Numérico-cronológico 

É uma metodologia em que o responsável pelo arquivamento deve observar a 

numeração e a data atribuídas aos documentos. A atribuição de número e data aos documentos é 

um método bastante difundido e utilizado pelas instituições públicas.  

 

 

 

O uso desse método recai sobre o próprio documento e não sobre sua pasta. Após cada 

documento receber seu identificador único, ele será ordenado em rigorosa ordem numérica.  

Método de ordenação que tem por eixo o número atribuído às unidades de 

arquivamento. 

Método de ordenação que tem por eixo o número e a data dos documentos. 



 

 

Assim como o numérico simples, o numérico-cronológico caracteriza-se por ser um 

método do sistema indireto, tendo em vista a necessidade de confecção de um índice auxiliar para 

ajudar na localização e recuperação dos documentos. 

Na autuação dos seus processos, o Poder Executivo Federal adota uma metodologia 

padronizada e estabelecida pela Portaria Nº 3, de 16 de maio de 2003 do Ministério do 

Planejamento. 

De acordo com a referida Portaria (aplicável aos órgãos do Poder Executivo Federal), o 

número único atribuído ao processo, quando da sua autuação, será constituído de quinze dígitos, 

devendo, ainda, ser acrescido de mais dois dígitos de verificação (DV) e, com o acréscimo dos dígitos 

verificadores, o número atribuído ao processo será composto por dezessete dígitos, separados em 

grupos (00000.000000/0000-00), conforme descrito abaixo: 

I - o primeiro grupo é constituído de cinco dígitos, referentes ao código numérico 

atribuído a cada unidade protocolizadora e este código identifica o órgão de origem do processo, 

mantendo-se inalterado; 

II - o segundo grupo é constituído de seis dígitos, separados do primeiro por um ponto e 

determina o registro sequencial dos processos autuados, devendo este número ser reiniciado a cada 

ano; 

III - o terceiro grupo, constituído de quatro dígitos, separado do segundo grupo por uma 

barra, indica o ano de formação do processo; e 

IV - o quarto grupo, constituído de dois dígitos, separado do terceiro grupo por hífen, 

indica os dígitos verificadores (DV), utilizados pelos órgãos que façam uso de rotinas automatizadas. 

 

Exemplo: 35041.000387/2000-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Numérico dígito-terminal 

Método de organização utilizado em instituições com grandes quantidades de 

documentos e que adotaram o número como principal elemento de identificação.  

 

 

 

 

Os documentos devem receber numeração sequencial e sua leitura apresenta uma 

peculiaridade que caracteriza o método - os números, dispostos em três grupos de dois dígitos cada 

um, são lidos (SEMPRE) da direita para a esquerda formando pares. Por exemplo: 

 

NÚMERO SEQUENCIAL DÍGITO-TERMINAL 

963.256 96.32.56 

 

Convertendo-se o número 963.256 para o método dígito-terminal, o responsável pela 

ordenação terá o seguinte grupo: 96. 32. 56. A leitura é feita da direita para esquerda e é dividida em 

grupos: o número 56 pertence ao grupo primário, o número 32 pertente ao grupo secundário e o 

número 96 pertente ao grupo terciário. 

Quando do arquivamento, os documentos serão armazenados levando-se em 

consideração os grupos que compõem o número. Primeiramente será considerado o grupo primário 

(56), em seguida o grupo secundário (32) e, por fim, o grupo terciário (96). 

Para que o usuário possa localizar o documento 96-32-56, arquivado com base no 

método dígito-terminal, ele, primeiramente, deverá localizar onde se encontram as pastas 

terminadas em 56, em seguida, localizar as pastas cujo grupo secundário é 32 e, por fim, a pasta 

desejada, 96. 

Exemplo de ordenação baseada no método simples e no método dígito terminal: 

 MÉTODO SIMPLES  MÉTODO DÍGITO-TERMINAL 

(1°) 42.639 (1°) 36.95.21 

(2°) 236.895  (2°) 04.26.39 

(3°) 369.521 (3°) 99.01.56  

(4°) 953.456 (4°) 95.34.56 

(5°) 990.156 (5°) 23.68.95  

 

O método dígito-terminal tem por eixo um código numérico dividido em grupos de 

dígitos, lidos da direita para a esquerda, que indicam a disposição física dos 

documentos. 

 

 

 



 

 

Percebe-se que no método dígito-terminal, quando o número for composto por menos 

de cinco dígitos, será colocado (0) zero à sua esquerda para sua complementação, a exemplo do que 

ocorreu com o número 42.639, que passou a ter a seguinte composição: 04.26.39. 

Observa-se, também, que a organização dos documentos é em ordem crescente, 

levando-se em consideração, primeiramente, o grupo primário. Os demais grupos (secundário e 

terciário) serão considerados para fins de ordenação quando mais de um documento tiver números 

idênticos ao do grupo primário. 

Método ideográfico – (assunto) 

Método de arquivamento de documentos que tem sua aplicação atrelada à 

interpretação do assunto do documento em análise. Paes (2007, p. 77) defende que o método em 

estudo é mais aconselhável nos casos de grandes massas documentais e variedade de assuntos, pois 

exige profundo conhecimento das atividades institucionais.  

 

 

 

 

O método ideográfico é subdividido da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

IDEOGRÁFICO OU 
POR ASSUNTO 

Alfabético 

Dicionário 

Enciclopédico 

Numérico 

Duplex 

Decimal 

Unitermo ou indexação 
coordenada 

Método de ordenação que tem por eixo os assuntos presentes, explicitamente ou 

não, nos documentos. 

 

 



 

 

Alfabético - dicionário 

Os assuntos tratados por determinada instituição ou pessoa são dispostos 

alfabeticamente, levando em consideração, somente, a sequência das letras.  

 

 

 

Vejamos um exemplo de sua aplicação: 

A instituição X realiza determinadas atividades que dão origem aos documentos que 

tratam dos assuntos presentes na coluna A. Com a aplicação do método ideográfico alfabético 

dicionário, todos os assuntos serão dispostos em ordem alfabética, seguindo a lógica de um 

dicionário comum. O resultado da organização por meio deste método é o que consta da coluna B. 

COLUNA – A (assuntos sem ordenação)  COLUNA – B (assuntos ordenados) 

 Nomeação de servidor  Administração de imóvel 

 Exoneração de servidor  Administração de veículo 

 Aquisição de bem permanente  Aquisição de bem permanente 

 Aquisição de material de consumo  Aquisição de material de consumo 

 Administração de imóvel  Elaboração da proposta orçamentária 

 Administração de veículo  Elaboração do plano plurianual 

 Elaboração da proposta orçamentária  Exoneração de servidor 

 Elaboração do plano plurianual  Levantamento da produção documental 

 Levantamento da produção documental  Nomeação de servidor 

 Transferência / recolhimento de documentos  Transferência / recolhimento de documentos 

 

Após a aplicação do método, observa-se que todos os assuntos constantes da coluna A 

foram colocados na estrita ordem alfabética na coluna B. Esse é um exemplo de como aplicar o 

método alfabético dicionário em uma instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposição das entradas na sequência rigorosa das letras. 

 

 



 

 

Alfabético - enciclopédico 

No método alfabético enciclopédico, o responsável pela ordenação da documentação 

realiza o agrupamento de assuntos correlatos por títulos gerais, ordenados conforme a sequência 

rigorosa das letras, ou seja, a alfabetação. Por exemplo: 

 

 

 

 

Ideográfico - numérico  

A utilização dos métodos numéricos (duplex, decimal e unitermo) em conjunto com a 

classificação por assunto tem o intuito de facilitar o desenvolvimento da atividade de organização e 

arquivamento dos documentos, tendo em vista a simplicidade de se trabalhar com números. 

 

Numérico - duplex 

Centra-se na distribuição dos documentos em grandes classes por assunto. As classes 

gerais podem ser subdivididas em classes subordinadas mediante o uso de números justapostos com 

traços de união.  

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO  

 Levantamento da produção documental 

 Transferência / recolhimento de documentos 

  
GESTÃO DE PESSOAS 

 Registro Funcional 

  Exoneração de servidor 

  Nomeação de servidor 

 
MATERIAL E SERVIÇO 

 Aquisição de bem permanente 

 Aquisição de material de consumo 

 
ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 Programação financeira e orçamentária 

  Elaboração da proposta orçamentária 

  Elaboração do plano plurianual 

 
PATRIMÔNIO 

 Administração de imóvel 

 Administração de veículo 

TÍTULO GERAL 

 

Assuntos correlatos 

ordenados 

alfabeticamente 



 

 

Outra importante característica deste método é a possibilidade de abertura de 

quantidade ilimitada de classes. Ou seja, não se torna necessária a previsibilidade de todas as 

atividades no momento da construção do plano de classificação, pois novas classes poderão ser 

abertas de acordo com a necessidade institucional. 

Para facilitar o entendimento, será utilizado o exemplo do esquema de classificação 

apresentado no método alfabético enciclopédico. Contudo, ele será incrementado com a 

metodologia de numeração duplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES NA IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO DUPLEX 

1 - Existência do traço de união, por exemplo: (2-1-1). 

2 - Método dividido em classes, conforme os assuntos, partindo-se sempre do geral para o 

particular, por exemplo:  

              5 PATRIMÔNIO (geral)  

                  5-1 Administração de imóvel (particular). 

3 - Possibilidade de abertura ilimitada de classes. O exemplo apresentado para o método duplex só 

1  DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO  

 1-1 Levantamento da produção documental 

 1-2 Transferência / recolhimento de documentos 

   
2 GESTÃO DE PESSOAS 

 2-1 Registro Funcional 

  2-1-1 Exoneração de servidor 

  2-1-2 Nomeação de servidor 

  
3 MATERIAL E SERVIÇO 

 3-1 Aquisição de bem permanente 

 3-2 Aquisição de material de consumo 

  
4 ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 4-1 Programação financeira e orçamentária 

  4-1-1 Elaboração da proposta orçamentária 

  4-1-2 Elaboração do plano plurianual 

  
5 PATRIMÔNIO 

 5-1 Administração de imóvel 

 5-2 Administração de veículo 

Numeração justaposta 

com traço de união 



 

 

apresenta cinco classes, mas nada impede o crescimento ilimitado das classes e subclasses. 

 

Numérico – decimal 

Baseia–se em um plano prévio de distribuição dos documentos limitado a dez grandes 

classes, cada uma podendo ser subdividida em dez subclasses e, assim, sucessivamente, partindo-se 

sempre do geral para o particular. 

Tendo em vista a quantidade limitada classes, Paes (2007, p.85) aponta que o mais 

complexo na utilização deste método é a necessidade de determinação, quando da elaboração do 

plano de classificação, das classes principais que compreendem em si toda e qualquer espécie de 

documentos produzidos ou recebidos, o que torna necessária a previsão do desenvolvimento das 

atividades da instituição. 

Como exemplo da aplicação método decimal, será apresentado um fragmento do 

Código de Classificação elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos e que serve como orientação 

para a classificação arquivística dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo 

Federal. 

 

 CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO CONARQ   SUBDIVISÃO DA SUBCLASSE 020 - PESSOAL 

000 ADMINISTRAÇÃO GERAL (CLASSE)  020 PESSOAL (SUBCLASSE) 

010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  021 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

020 PESSOAL   022 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO 

030 MATERIAL   023 QUADROS, TABELAS E POLÍTICA DE PESSOAL 

040 PATRIMÔNIO  024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS 

050 ORÇAMENTO E FINANÇAS  025 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO DISCIPLINAR 

060 DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO   026 PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL 

070 COMUNICAÇÕES   027 (vaga) 

080 (vaga)   028 (vaga) 

090 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO GERAL  029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL 

 

SUBDIVISÃO DO GRUPO 024  DIVISÃO DO SUBGRUPO 024.1 

024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS (GRUPO)  024.1 FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS 

(SUBGRUPO) 

024.1 FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS   024.11 SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS E  

 REMUNERAÇÕES 

024.2 FÉRIAS  024.12 GRATIFICAÇÕES (inclusive incorporações) 

024.3 LICENÇAS  024.13 ADICIONAIS 

024.4 AFASTAMENTOS  024.14 DESCONTOS 



 

 

024.5 REEMBOLSO DE DESPESAS  024.15 ENCARGOS PATRONAIS. RECOLHIMENTOS 

024.6 (vaga)    

024.7 (vaga)    

024.8 (vaga)    

024.9 OUTROS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS    

 

A classificação apresentada no esquema acima poderia ser escrita da seguinte forma: 

CLASSE 000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

      SUBCLASSE 020 PESSOAL 

            GRUPO 024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS. 

                  SUBGRUPOS 024.1 FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS. 

 024.11 SALÁRIOS, VENCIMENTOS, PROVENTOS E REMUNERAÇÕES. 

 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES NA IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO DECIMAL 

1 – Separa-se o número em classe de três algarismos por ponto, por exemplo: (024.11). 

2 - O método é dividido em classes, subclasses, grupos, subgrupos, conforme os assuntos, 

partindo-se sempre do geral para o particular, por exemplo:  

                     020 PESSOAL (geral)  

                             024.11 Salários, vencimentos, proventos e remunerações (particular). 

3 – Todos os assuntos referentes à determinada classe ficam juntos. 

 

Unitermo 

Método desenvolvido por Mortimer Tauber, nos EUA, em princípios de 1950. 

A utilização deste método consiste na atribuição, a cada documento ou grupo de 

documentos, de um número em ordem crescente, de acordo com seu ingresso na unidade de 

arquivo (assinalado em local visível e previamente determinado). Após a realização da numeração, 

cada documento passará pelo processo de análise e indexação por termos simples extraídos de seu 

conteúdo, de forma que as palavras indexadas servirão de base à pesquisa posterior. Tais elementos 

deverão ser transcritos em uma ficha-índice sob a forma de palavras chave. Na ficha índice deverão 

constar ainda outras informações complementares sobre a apresentação do documento e a 

quantidade. Para cada palavra-chave prepara-se uma ficha (ficha de palavra-chave), dividida em 10 

colunas e numeradas de 0 a 9. O número de registro é transcrito na ficha ou fichas correspondentes 

às palavras chaves. 



 

 

A pesquisa é feita por intermédio das fichas de palavras-chaves, as quais devem ser 

consultadas superpostas, uma vez que o método aqui descrito funciona à base da comparação. 

O método unitermo é utilizado com êxito em arquivos especiais e especializados, não 

sendo recomendada sua aplicação em acervos convencionais.  

Variadex 

É o método de ordenação que tem por eixo as letras do alfabeto representadas por 

cores diferentes. Para facilitar o arquivamento e a localização dos documentos, decidiu-se atrelar 

cores ao método alfabético já estudado anteriormente.  

Haverá uma chave dividida em cinco cores: 

Letras Cores 

A, B, C, D e abreviações Ouro 

E, F, G, H e abreviações Rosa 

I, J, K, L, M, N e abreviações Verde 

O, P, Q e abreviações Azul 

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z e abreviações Palha 

 

De acordo com o método, as cores da chave devem ser atribuídas às projeções das 

pastas em função da segunda letra do nome de entrada e não da letra inicial, a qual indicará a seção 

alfabética correspondente para sua ordenação. 

Exemplo: 

RELAÇÃO DE NOMES 
NOMES ORGANIZADOS EM 

ORDEM ALFABÉTICA 
ENTRADA CORES 

 Júlio Cesar Andrade de Souza 

 Maurício Matias da Costa 

 Tatiane Moura d’ Andrade 

 Fernando Radamés Madureira 

 Celso Neiva Testoni 

 Leonardo Travassos 

Andrade, Tatiane Moura d’ Andrade Verde 

Costa, Maurício Matias da Costa Azul 

Madureira, Fernando Radamés Madureira Ouro 

Souza, Júlio Cesar Andrade de Souza Azul 

Testoni, Celso Neiva Testoni Rosa 

Travassos, Leonardo Travassos Palha 

 

Os documentos devem ser arquivados nas letras A, C, M, S, T e T, conforme a ordenação 

alfabética apresentada na segunda coluna. As notações estariam inscritas em projeções (etiquetas 

nas cores, verde, azul, ouro, rosa e palha), conforme as associações entre a terceira e quarta coluna. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio do método variadex, é possível adotar todas as cinco cores para cada letra do 

alfabeto, minimizando a possibilidade de arquivamento errado e agilizando a pesquisa. Por exemplo: 

conforme o esquema de ordenação apresentado, os documentos organizados na letra “T” devem ser 

colocados em pastas com projeções nas cores rosa e palha. 

 

Automático, Soundex, Rôneo e Mnemônico 

AUTOMÁTICO 
Não possui aplicação prática 

nos arquivos brasileiros 
 

SOUNDEX 
Não possui aplicação prática 

nos arquivos brasileiros 

Método de ordenação que tem por eixo a fonética 

e não a grafia dos nomes. Reúne os nomes pela 

semelhança da pronuncia, apesar da grafia ser 

diferente. Busca sons próximos e semelhantes. 

RÔNEO Obsoleto 

É conhecido como método híbrido, pois faz o 

relacionamento de letras, números e cores para 

fins de arquivamento. 

MNEMÔNICO Obsoleto 

Usa-se, para a codificação dos assuntos, a 

combinação de letras. As letras são consideradas 

símbolos com o intuito de auxiliar a memória do 

arquivista, de forma a facilitar a recuperação da 

informação. 

 

Método alfanumérico 

É o método de ordenação de documentos arquivísticos que tem como característica 

principal a combinação de letras e números, visando facilitar a atividade de arquivamento. Exemplo: 

 

Projeções das pastas 



 

 

DIVISÕES DO ALFABETO PREVIAMENTE 
PLANEJADAS 

NÚMERO DA PASTA 

Aa – Af  1 

Ag – Al  2 

Am – As  3 

At – Az  4 

Ba – Bl  5 

Bm – Bz  6 

(...) (...) 

Za – Zz 100 

 

Quando da utilização do método alfanumérico, o responsável pela gestão do acervo 

deve estudar previamente o número de divisões alfabéticas que comporão a tabela, tendo em vista a 

grande incidência de determinados nomes. 

Exemplo de utilização do método alfanumérico: 

Nomes Pastas 

Acrísio, Paulo  1 

Almeida. João  2 

Amaral, Roberto  3 

 

O método de arquivamento alfanumérico (combinação de letras e números) não se 

insere nas classes de métodos básicos e padronizados. 


