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O  presente  relatório  tem  por  objetivo  apresentar  os  principais  aspectos  para
socialização  dos  conhecimentos  adquiridos  durante  curso  de  capacitação  para
eliminação de documentos públicos,  realizado na cidade de São Paulo/SP,  nos
dias 28, 29 e 30 de agosto de 2019, sob a supervisão do professor Luiz Fernando
Duarte de Almeida e promovido pela Escola de Administração e Treinamento –
ESAFI.
A  capacitação  em  apreço  trouxe  como  objeto  a  formação  de  avaliadores
documentais, com desenvolvimento de habilidades para a eliminação de papéis
destituídos  de  valor  probatório  e  informativo  e  acumulados  em  organizações,
preservando apenas os de interesse histórico para formar o patrimônio arquivístico
e desenvolver a memória institucional.

A metodologia utilizada consistiu na apresentação de conteúdos explanados pelo 
tutor do curso e divididos em módulos de programas a seguir: 

• Módulo I – Conceitos básicos arquivísticos

• Módulo II – A legislação brasileira sobre a eliminação de documentos

• Módulo III – O Sistema Nacional de Arquivos – CONARQ

• Módulo IV – A avaliação de itens documentais públicos/ O instituto da 
prescrição

• Módulo V – A destinação dos documentos 

• Módulo VI – A criação de instrumentos de governança dos processos de 
eliminação e recolhimentos de documentos públicos



1. CONCEITOS BÁSICOS ARQUIVÍSTICOS

O conceito de arquivo está previsto na Lei nº 8159/91 que o estabelece como os
conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições
de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades
específicas,  bem  como  por  pessoa  física,  qualquer  que  seja  o  suporte  da
informação ou a natureza dos documentos.
Essa massa documental necessita de uma adequada gestão documental, sob risco
de constituir-se apenas um amontoado de informações sem utilidade prática. Ao
conjunto  de  procedimentos  e  operações  técnicas  referentes  à  produção,
tramitação,  uso,  avaliação  e  arquivamento  em  fase  corrente  e  intermediária,
visando  a  eliminação  ou  recolhimento  para  guarda  permanente  chamamos  de
gestão documental.

A Teoria das três idades documentais:

Teoria  segundo  a  qual  os  arquivos  são  considerados  arquivos  correntes,
intermediários  ou  permanentes,  de  acordo  com a  frequência  de  uso  por  suas
entidades produtoras e identificação de seus valores primários e secundários.
Os arquivos correntes constituem-se no conjunto de documentos em tramitação ou
não, que, pelo seu valor primário, é objeto de consulta frequente pela entidade que
o produziu, a quem compete a sua administração.
Já  os  arquivos  intermediários  são  o  conjunto  de  documentos  originários  de
arquivos correntes com uso pouco frequente, que aguarda destinação final.
E finalmente, os arquivos permanentes compõem-se de documentos preservados
em caráter  definitivo  em função  do  seu  valor  mediato,  histórico,  informativo  e
probatório. O valor mediato de um documento é atribuído em função do interesse
que ele possa ter para a entidade que o produziu e outros usuários, tendo em vista
a  sua  utilidade  para  fins  diferentes  daqueles  para  os  quais  foi  originalmente
produzido.

2. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

A  legislação  básica  sobre  a  política  arquivística  encontra-se  delimitada  na
Constituição Federal de 1988 (art. 216, parágrafo 2º), na Lei nº 8159/91 (arts. 1º ao
3º e 8º ao 10º e art. 25º) e na Lei nº 12.527/2011 (arts. 5º, 23º e 31º).
A Constituição Brasileira estabelece que cabe à administração pública, na forma da
lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear
sua  consulta  a  quantos  dela  necessitem.  Com  base  em  tal  dispositivo
constitucional, o legislador nos trouxe a Lei de Arquivos (Lei nº 8159/91) que em
seu primeiro artigo estabelece ser dever do Poder Público a gestão documental e a
proteção  especial  a  documentos  de  arquivos,  como  instrumento  de  apoio  à
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova
e informação. 
Este mesmo dispositivo normativo traz o conceito de Arquivos como o conjunto de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter



público  e  entidades  privadas,  em  decorrência  do  exercício  de  atividades
específicas,  bem  como  por  pessoa  física,  qualquer  que  seja  o  suporte  da
informação ou natureza dos documentos.
 Ainda sobre a Lei  de arquivos é importante mencionar a previsão contida nos
artigos 9 e 10º que tratam da eliminação de documentos estabelecendo que esta
será  realizada  mediante  autorização  da  instituição  arquivística  pública,  na  sua
específica esfera de competência e que os documentos de valor permanente são
inalienáveis e imprescritíveis.
Importante também a previsão do artigo 25º que estabelece a responsabilidade
penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, àquele que desfigurar
ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse
público e social. 
Quanto a Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação, as previsões jurídicas
de relevância dizem respeito ao dever do Estado de garantir o direito de acesso à
informação  e  à  delimitação  das  informações  consideradas  imprescindíveis  à
segurança da sociedade ou do Estado e portanto passíveis de classificação de
acesso. 

3. O SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ

Ao  Conselho  Nacional  de  Arquivos  compete  estabelecer  diretrizes  para  o
funcionamento do Sistema Nacional  de Arquivos – SINAR, visando à gestão, à
preservação  e  ao  acesso  aos  documentos  de  arquivos.  O  SINAR  tem  por
finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando
à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo.
 

4. A AVALIAÇÃO DE ITENS DOCUMENTAIS PÚBLICOS

A avaliação de processos, dossiês e itens documentais públicos – analógicos ou
digitais é realizada com base em instrumentos de avaliação:

1. Análise peça por peça:

Consiste em critério de avaliação de cunho subjetivo em que as autoridades, os
servidores, comunidades/usuários sugerem/indicam a preservação de documentos
que refletem momentos especiais da vida dessas instituições ou pessoas físicas.

2. Amostragem:

O estudo por amostragem consiste no estudo de um pequeno grupo de elementos
retirado de uma população que se pretende conhecer. Trata-se de uma técnica de
pesquisa na qual um sistema preestabelecido de amostras é considerado idôneo
para representar o universo pesquisado, com margem de erro aceitável. No caso
de acervos documentais consideramos como população o conjunto dos processos
arquivados que foram destinados à eliminação e a amostra será o conjunto dos
processos arquivados que foram destinados à eliminação e foram selecionados na



Amostragem. Assim sendo, a unidade amostral será o processo arquivado que foi
destinado à eliminação e foi selecionado na Amostragem.
O processo de amostragem envolve riscos, pois toma-se decisões sobre toda a
massa documental com base em apenas uma parte dela. A Teoria da Probabilidade
deve ser utilizada para fornecer uma ideia do risco envolvido,  ou seja,  do erro
cometido ao utilizar uma amostra invés de toda a população, desde que, a amostra
seja selecionada através de critérios probabilísticos, ou seja, ao acaso.
O processo de amostragem deve ser aplicado em documentos e processos que
tiverem  como  destinação  final  a  eliminação  determinada  pela  Tabela  de
Temporalidade  e  Destinação  de  Documentos,  será  executado  pela  Comissão
Permanente de Avaliação Documental e o resultado dessa amostra extraída será
recolhido para o arquivo permanente.

3. Plano de Destinação:

Consiste no conjunto de instrumentos que permite, em decorrência da avaliação, o
encaminhamento  dos  documentos  à  guarda  temporária  ou  permanente,  à
eliminação e/ou à mudança de mídia de suporte. 

4. Tabelas de Temporalidade:

São  instrumentos  de  destinação  de  documentos,  aprovados  por  autoridade
competente,  que determinam prazos  e  condições  de  guarda tendo em vista  a
transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.

A seleção dos documentos destinados a eliminação ou guarda permanente está
baseada no gênero de valores dos documentos públicos. Os documentos possuem
valores primários quando significativos para a própria instituição que os produziu e
valores secundários quando significativos para outras instituições ou para consulta
de  particulares.  Os  valores  secundários  de  um  documento  podem  ser
considerados em relação à prova que contém da organização e funcionamento do
órgão  ou  em  relação  à  informação  que  fornecem  sobre  pessoas,  coisas  ou
fenômenos (fatos). 

O instituto da prescrição

Por prescrição entende-se como o esgotamento de prazo concedido por lei; perda
de ação atribuída a um direito, que fica juridicamente desprotegido, em função do
não uso dela durante determinado lapso de tempo.
O  uso  e  a  função  dos  documentos  e  a  vinculação  de  suas  informações  as
atividades que motivaram a sua criação estão sujeitos aos prazos precaucionais
estabelecidos na Resolução 14 do Conarq.
Dos documentos relativos à administração geral, foram considerados permanentes
aqueles  que  dizem  respeito  a  políticas,  planos,  projetos,  programas  de
modernização e reforma administrativa; relatórios de atividades; ajustes, acordos e
convênios; ações judiciais, bem como normas, regulamentações e diretrizes.
No que se refere aos documentos relativos à organização e funcionamento, foram



considerados permanentes os regimentos, regulamentos, estatutos, organogramas
e  estruturas,  além dos  documentos  relacionados  a  campanhas  institucionais  e
divulgações das atividades do órgão.
- Documentos referentes à origem, aos direitos e aos objetivos da instituição ou
empresa
- Documentos que reflitam a organização e o desenvolvimento da instituição ou
empresa
- Registros visuais ou sonoros que reflitam fatos da vida da instituição
- Documentos que firmam jurisprudências
- Documentos concernentes à administração de pessoal
- Documentos que respondem a questões técnico-científicas relativas às atividades
específicas da instituição
- Documentos de divulgação ou promoção da instituição, dos quais um exemplar,
pelo menos, deve ser guardado como amostragem
- Documentos cujas características extrínsecas sejam de valor artístico e cultural

No que se refere aos documentos relativos a pessoal, adotou-se o prazo de 52
anos  para  os  que  contêm informações  passíveis  de  consulta  no  momento  da
homologação da aposentadoria.

5. A DESTINAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1. Transferências – é a passagem dos documentos da fase corrente para a fase
intermediária
2. Recolhimentos – é a passagem dos documentos da fase intermediária para a
fase permanente
3. Eliminação – dos documentos destituídos de valor probatório e informativo

A eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do
sistema  nacional  de  arquivos  ocorrerá  depois  de  concluído  o  processo  de
avaliação  e  seleção  conduzido  pelas  respectivas  comissões  permanentes  de
avaliação  documental  e  será  efetivada  quando  cumpridos  os  procedimentos
estabelecidos pela Resolução 14 do Conarq.
Os procedimentos para eliminação de documentos consistem em: 
- Registro dos documentos a serem eliminados efetuado por meio de Listagem de
Eliminação de Documentos
- Com a devida autorização dos órgãos e entidades para proceder a eliminação,
deve-se elaborar  e publicar o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, em
periódico oficial;
- Após efetivar a eliminação, os órgãos e entidades deverão elaborar o Termo de
Eliminação de Documentos que tem por objetivo registrar as informações relativas
ao ato de eliminação.
A eliminação  dos  documentos  arquivísticos  públicos  e  de  caráter  público  será
efetivada  por  meio  de  fragmentação  manual  ou  mecânica,  pulverização,
desmagnetização ou reformatação, com garantia de que a descaracterização dos
documentos não possa ser revertida, podendo o material inutilizado ser reciclado
por meio de convênios com ONGS e ações sociais.



6. CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA DOS PROCESSOS DE
ELIMINAÇÃO E RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

Visam garantir  a  padronização,  efetividade,  legalidade  e  formação contínua da
memória institucional. Devem ser observados os seguintes critérios:

a) Se os prazos prescricionais se encontram vigentes;
b) A demanda das pesquisas ao acervo poderá ampliar prazos de guarda;
c) O contexto histórico da instituição pode impactar na mudança de destinação;
d) As mídias utilizadas devem ser monitoradas: validade da mídia ou mudança de
tecnologia – atualização ou custo benefício;
e) Volume de documentos sobre a série pode orientar o recolhimento de toda a
série se a produção documental for pequena;
f) Orientar os critérios de amostragem.


