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GESTÃO DOCUMETAL

DEMANDA CUSTOMIZADA
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              CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Conceitos 

Classificação: “Sequencia de operações que, de acordo com as 

diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, 

visam a distribuir os documentos de um arquivo”. (CAMARGO, Ana Maria de 

A., BELLOTTO, 1996)

Classificação de documentos 
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Classificação de documentos 

Conceito 2

• Organização dos documentos de um documentos arquivo  ou coleção de 
acordo com um plano de classificação, ou quadro de arranjo;

• Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria 
de assunto sob a qual sejam recuperados, devendo-se-lhes atribuir 
códigos;

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
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CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS

A classificação arquivística exige uma rigorosa análise 
documental que deve partir, antes de qualquer coisa, da 
definição do objeto a ser analisado: o documento de 
arquivo.
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 Os documentos de arquivo são registros de informação, em qualquer suporte, 
inclusive o magnético ou óptico, produzidas, recebidas e mantidas por um órgão 
público ou empresa privada no exercício de suas atividades, que apresentam 
características próprias:

 São produzidos, recebidos ou acumulados organicamente no exercício de 
funções e atividades de um órgão público ou empresa privada. 

 á nascem com valor probatório. Primeiro, porque testemunham o exercício de 
uma função/atividade e, segundo, porque podem asseguram direitos individuais ou 
coletivos. 

Classificação de documentos 
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PROPRIEDADES DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO

 Imparcialidade: Os documentos de arquivo são produzidos para atender determinadas 
demandas e “trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para 
cuja realização contribuem”.

 Autenticidade: “Os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e 
conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 
comprovados”.

 Naturalidade: Os documentos de arquivo são acumulados “de maneira contínua e 
progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas”, o que “os dota de um 
elemento de coesão espontânea, ainda que estruturada”.

Classificação de documentos 
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PROPRIEDADES DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO

 Inter-relacionamento: Os documentos de arquivo “estão ligados entre si por um elo 
que é criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado 
pela razão de sua produção e que é necessário à sua própria existência, à capacidade 
de cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade”;

 Unicidade: Cada documento de arquivo “assume um lugar único na estrutura 
documental do grupo ao qual pertence e no universo documental”.

Classificação de documentos 
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Os documentos de arquivo também são classificados de acordo com o 

seu FORMATO, GÊNERO, SUPORTE, FORMA e TIPO conforme 

quadro a seguir:

Classificação de documentos quanto ao gênero
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 Gênero: Configuração que assume um documento de acordo com o sistema de 
signos (com a linguagem) utilizado na comunicação de seu conteúdo.

 Textuais: a linguagem básica é a palavra escrita – textos manuscritos, 
impressos, digitados, em disquete, digitais.

 Audiovisuais: a linguagem básica é a associação do som e da imagem - 
filmes, vídeos, DVDs.

 Fonográficos: a linguagem básica é o som - discos, fitas magnéticas, CDs. 

 Iconográficos: a linguagem básica é a imagem – cartões postais, mapas, 
fotografias, gravuras, desenhos, cartões postais.

Classificação de documentos quanto ao gênero
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Documentos de arquivo: elementos característicos

 Suporte: Material sobre o qual as informações são registradas (papel, 
disco magnético, fita magnética, filme de nitrato, papiro, pergaminho, 
argila);

 Forma: Estágio de preparação e transmissão dos documentos (original, 
cópia, minuta, rascunho);

 Formato: Configuração física que assume um documento, de acordo com 
a natureza do suporte e o modo como foi confeccionado (livro, caderno, 
caderneta, cartaz, folha, mapa, planta, rolo de filme, microfilme, gravura);

Classificação de documentos quanto ao gênero
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 Espécie: Configuração que assume um documento de acordo com a 
disposição e a natureza das informações nele contidas (Relatório, ata, 
boletim, certidão, declaração, atestado);

 Tipo: Configuração que assume uma espécie documental de acordo com 
a atividade que a gerou (Relatório de atividades, relatório de 
fiscalização, ata de reunião de diretoria, ata de licitação, boletim de 
ocorrência, certidão de nascimento, certidão de tempo de serviço, 
declaração de imposto de renda, atestado de frequência).

Classificação de documentos quanto ao gênero
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Elementos Definição Técnica Exemplos

Suporte “Material sobre o qual as informações são
registradas

fita magnética, filme de nitrato, papel

Forma
“Estágio de preparação e de transmissão 
de documentos.”

original, cópia, minuta, rascunho

Formato
“Configuração física
de um suporte, de acordo com a
natureza e o modo como foi
confeccionado.

caderno, cartaz, folha, livro, mapa, planta, 
rolo de filme.

Gênero
“Configuração que assume um
documento de acordo com o sistema de 
signos utilizado na comunicação de seu 
conteúdo.”

documentação audiovisual,
documentação fonográfica,
documentação iconográfica,
documentação textual

Espécie 
“Configuração que
assume um documento de acordo
com a disposição e a natureza das
informações nele contidas.”

boletim, certidão, declaração,
relatório

Tipo

“Configuração que assume uma espécie 
documental, de acordo com a
atividade que a gerou.

boletim de ocorrência, boletim de 
frequência e rendimento escolar, certidão 
de nascimento, certidão de óbito,declaração 
de bens, declaração de imposto de renda, 
relatório de atividades,

Classificação de documentos quanto ao gênero
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Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Os documentos de arquivo também podem   ser  classificados quanto a 

natureza do assunto: “OSTENSIVOS ou SIGILOSOS”.

Regulamentação: Lei Estadual nº 9.871, DE 09 DE JULHO DE 2012 e  

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Para entender a legislação
 
 O acesso à informação contribui para aumentar a eficiência do Pode 

Público, diminuir a corrupção e elevar a participação social. Acesso à 
informação: é um direito do cidadão e dever do Estado.

 Abrangência:  3 poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) em 
todas as esferas: municipais, estaduais, distrital e federal.  

 Principais aspectos: o acesso é a regra, o sigilo, exceção. Pedidos 
não exigem motivação e o fornecimento gratuito de informação, salvo 
custos de reprodução.

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 



18

Escopo da lei

Todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público 

são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas 

as hipóteses de sigilo legalmente estabelecidas.

Não são pedidos de informação: 

• Desabafos, reclamações, elogios (Ouvidoria);

• Consultas sobre a aplicação de legislação;

• Denúncias.

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Quem pode pedir?

Pessoas Físicas – Independente da idade; independente de 

nacionalidade.

Pessoas Jurídicas – Empresas, organizações, etc. 

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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LEI Nº 9.871, DE 09 DE JULHO DE 2012
Regula o acesso a informações previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 da 
Constituição do Estado do Espírito Santo.

Seção I
Do Pedido de Acesso

Art. 10.   Qualquer  interessado   poderá  apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referido s nos artigos 1º e 2º desta Lei, por 
qualquer meio legítimo , devendo  o  pedido conter a identificação do  
requerente e a especificação da informação requerida.

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Art. 11. O  órgão ou entidade  pública ou privada  deverá autorizar ou conceder o acesso  
imediato à informação disponível. 
§ 1º  Não sendo  possível  conceder o  acesso  imediato, na  forma disposta no caput, o  
órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: 
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter 
a certidão; 
II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; 
ou 
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o  interessado da remessa de seu pedido de informação. 
§ 2º  O  prazo  referido  no § 1º poderá  ser prorrogado por  mais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Art. 11. 

§ 3º  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 
 parcialmente sigilosa, o  requerente deverá ser informado  sobre a possibilidade de 
recurso , praz os, endereçamento e condições para sua interposição, que serão 
definidos em  regulamento próprio de cada um  dos Poderes Executivo, Legislativo  e 
Judiciário, do Ministério Público  do Estado, do Tribunal de Contas e da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo.

§ 4º   Caso  a  informação  solicitada  esteja  disponível  ao  público em formato 
impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados 
ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou 
reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou 
entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar 
não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. 
. 

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Art. 17.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, 

observado  o  seu teor e em razão  de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do  Estado , poderá ser classificada como 

ultrassecreta, secreta ou reservada.

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II - secreta: 15 (quinze) anos;

III - reservada: 5 (cinco) anos.

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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Das Informações Pessoais
Art. 22  O  tratamento das informações  pessoais 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.
 
§1º  As informações pessoais, a que  se refere este artigo,  relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e 
pelo prazo máximo de 100 (cem) ano s a contar da sua data de produção , a 
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; 
e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiro s diante de 
previsão  legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se 
referirem .

Classificação de documentos quanto a natureza do assunto- Graus de sigilo 
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PRESERVAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO
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  PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS -PCD

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AS FUNÇÕES ORGÂNICAS
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 O Plano de Classificação é a representação lógica da estrutura e do 

funcionamento da organização. Por isso, o arquivo organizado de acordo com a 

classificação proposta assemelha-se a um espelho que reflete a imagem da 

organização com toda fidelidade. 

  Identificamos também as funções que se relacionam com a administração interna 

da empresa. Essas funções desencadeiam a realização de atividades-meio, pois 

constituem os instrumentos utilizados pela organização para atingir os seus fins.

 Atualmente  dois métodos tem sido mais utilizados para elaboração de PCD 

aplicados á administração pública: ASSUNTO e FUNÇÃO.

   

Plano de Classificação de documentos 
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 PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS  

Método por assunto
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PCD das atividades-meio do PROGED.

  A elaboração do plano de classificação do PROGED foi norteada 
pelas diretrizes do Código de Classificação utilizado pela 
Administração Pública Federal, aprovado pela Resolução nº 14/2001 
do CONARQ; 

  Código numérico decimal (Dewey); 
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PCD das atividades-meio do PROGED.

Possui duas classes comuns a todos os seus órgãos: 

1) Classe 000, referente aos assuntos de GESTÃO ADMINISTRATIVA 
001- POLÍTICAS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL; 
002-PLANOS.PROGRAMAS.PROJETOS DE TRABALHO; 
003- ACORDOS.AJUSTES.CONTRATOS.CONVÊNIOS; 
 
2) Classe 900 - ASSUNTOS DIVERSOS; 
As demais classes (100 a 800) destinam- se aos assuntos relativos às atividades- 
fim de cada órgão ou entidade.
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Fatores negativos: 

 Dificuldade de compreensão; inexistência de critérios claros para os 

níveis de classificação e possibilidade de classificação dúbia;  

  Requer revisões e alterações periódicas para atender à demandas 

atuais e específicas; 

 Termo “assunto” ora entendido como “função”, ora como “tema”; 

NECESSITA DE REFORMULAÇÃO - (EM ANDAMENTO)

PCD das atividades-meio do PROGED.
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 PCD das atividades-meio do PROGED.
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 PCD das atividades-meio do PROGED
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   Método funcional

 A classificação funcional é a representação lógica das funções, 
subfunções e atividades do organismo produtor. Por isso, ela 
independe da estrutura e de suas mudanças no decorrer do tempo. A 
classificação funcional é a mais apropriada para órgãos públicos do 
Poder Executivo que sofrem frequentes alterações em sua 
estrutura, de acordo com as injunções políticas. 

 Considerando-se que as estruturas podem mudar com alguma 
frequência e que as funções e atividades, em geral, permanecem 
estáveis, o Plano de Classificação funcional permite

 atualizações periódicas sem comprometer os códigos numéricos de 
classificação atribuídos ao tipo documental.

Plano de Classificação de documentos- PCD
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    Método Funcional- Conveniências:

 As funções e atividades permanecem inalteradas;

 Identifica a totalidade das funções e atividades do organismo 
produtor;

 As atividades e documentos comuns às várias unidades da estrutura 
do organismo constarão uma única vez no Plano de Classificação.

Plano de Classificação de documentos- PCD
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PCD DAS ATIVIDADES MEIO DO ESTADO DE SP
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PCD DAS ATIVIDADES MEIO DO ESTADO DE SP
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PCD DO APEES
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PCD DAS ATIVIDADES FIM DA SEDES
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O que deve ser evitado?

Qualquer que seja o método de classificação adotado deve-se evitar a 
utilização do “assunto” tanto na identificação da função e da atividade, 
quanto na identificação do tipo/série documental.

A identificação da função e atividade como “assunto” poderá causar 
dificuldades ao processo de avaliação, que deverá incidir sobre 
conjuntos documentais e não sobre assuntos ou unidades isoladas. 
Ainda, um mesmo tipo/série documental poderá ser associado a 
“assuntos” distintos, o que ocasionará dificuldades no momento da 
classificação.

O “assunto” refere-se ao conteúdo informativo do documento e deverá 
ser identificado
no momento da descrição, que é uma outra atividade da gestão 
documental.

Plano de Classificação de documentos- PCD
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ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Etapas para a elaboração do PCD

1) Estudar a estrutura e o funcionamento do organismo produtor é 
necessário localizar as fontes de informação: documentos 
relacionados à sua criação e instalação, documentos de reformulação 
ou redirecionamento administrativo, organogramas, leis, decretos, 
regimentos, regulamentos, estatutos, relatórios de atividades, estatutos 
sociais, atas de reunião, planos de metas, projetos institucionais.

 2) Sistematização de dados
Após o estudo da estrutura e do funcionamento do organismo produtor, 
é preciso elaborar um quadro com a estrutura detalhada e as atribuições 
de cada área de atuação, conforme quadro a seguir:

Plano de Classificação de documentos
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Etapas para a elaboração do PCD
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Etapas para a elaboração do PCD
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O Plano de Classificação é composto das seguintes unidades de 
informação: órgão produtor, função, subfunção, atividade, tipo 
documental.

 Órgão produtor: é o órgão público ou empresa privada juridicamente 
constituída e organizada responsável pela execução de funções e 
atividades.

 Função: corresponde ao conjunto das atividades que um órgão 
público ou empresa privada exerce para a consecução de seus 
objetivos. 

Etapas para a elaboração do PCD
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Etapas para a elaboração do PCD

Subfunção: refere-se a um agrupamento de atividades afins, 

correspondendo cada subfunção a uma vertente da respectiva função.

Atividade: ações, encargos ou serviços decorrentes do exercício de 

uma função.
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COMO ESTUDAR A ESTRUTURA DO ÓRGÃO 
POR MEIO  DE SUAS  FONTES DE INFORMAÇÕES ?
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COM BASE NO  ORGANOGRAMA

  analisar se da forma que está estruturado, reflete de fato a 
realidade organizacional do órgão.

COM BASE NA LEI DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO

  analisar se as atribuições de cada setor existe na lei, e se 
estão claramente definidas.
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COM BASE NA LEI DE CRIAÇÃO DO ÓRGÃO
 
  Identificar a grande função finalística do órgão;

  Identificar as subfunções, extraindo-as a partir do 
entendimento da atribuição genérica competente a cada 
setor (área-fim ou meio).
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APÓS A ELABORAÇÃO DO PCD 
COMO FAÇO PARA CLASSIFICAR 
OS DOCUMENTOS ATRIBUINDO 
SEUS DEVIDOS CÓDIGOS ???
 

COMO E QUANDO APLICAR O PCD?
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1- O ideal é a classificação na origem;

2-Para documentos que já foram 
produzidos sem classificação: analisar o 
assunto contido nos documentos e 
identificar se são da área meio ou fim;

3- Atribuir o devido código;

4-  Só assim será possível verificar e 
aplicar os prazos de guarda e destinação 
final conforme de Tabela de Temporalidade 
de documentos;

5- Vamos fazer isso na prática?

Como  e quando aplicar o PCD?
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   ATIVIDADES

1- Classificação de documentos.
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