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A GESTÃO E O CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS DE 
ARQUIVO
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A GESTÃO E O CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO

“Ciclo Vital ou Teoria das três idades: 

Sucessão de fases por que passam os 

documentos (corrente, intermediária e 

permanente) desde o momento em que são 

produzidos, até a sua destinação final (eliminação 

ou guarda permanente) ”.  (Glossário de 

Terminologia Arquivística, 2005, p.47)
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A GESTÃO E O CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO

Fase Corrente ou arquivo corrente: Conjunto de documentos 
estreitamente vinculados aos fins imediatos para os quais foram 
produzidos ou recebidos e que, mesmo cessada sua tramitação, se 
conservam junto aos órgãos produtores em razão da frequência com 
que são consultados. O mesmo que Arquivo Administrativo.

Fase Intermediária ou arquivo intermediário:Conjunto de 
documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco 
freqüente,que aguardam em depósito de armazenamento temporário 
sua destinação final.

Fase Permanente ou arquivo permanente: Conjunto de 
documentos preservados em caráter definitivo em função de seu 
valor para a eficácia da ação administrativa, como prova, garantia de 
direitos ou fonte de pesquisa.
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SETOR: FASE CORRENTE ARQUIVO: FASE INTERMEDIÁRIA

ARQUIVO PÚBLICO: FASE 
PERMANENTE: 
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A GESTÃO E O CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO



8

                            

Ciclo Vital e os valores intrínsecos aos documentos de 
arquivo

Arquivo Corrente
(Primeira Idade)

Valor Primário
( Valor administrativo)

Documentos de uso 
funcional, administrativo, 
jurídico; Frequentemente 
consultados ; Próximo ao 

órgão produtor

Arquivo Intermediário
(Segunda Idade)

Valor Primário
( Valor administrativo)

Raramente consultados;  
Aguardam destinação final 

(guarda permanente ou 
eliminação)

Arquivo Permanente
(Terceira Idade)

Valor Secundário
( Valor Histórico:probatório 

e informativo)

Uso científico, social e 
cultural dos documentos
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                               AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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A avaliação consiste fundamentalmente em identificar valores e 

definir prazos de guarda para os documentos de arquivo, 

independentemente de seu suporte ser o papel, o filme, a fita 

magnética, o disquete, o disco ótico ou qualquer outro.

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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“Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para os documentos 

(imediato e mediato) e analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos 

para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e 

eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental”.

Deve ser realizado pela Comissão Setorial de Avaliação de Documentos- CADS.

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS



12

                   As Comissões Setoriais de Avaliação de       
Documentos – CADS 

As Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos de 

Arquivo são grupos permanentes e multidisciplinares 

responsáveis pela elaboração e aplicação, em suas 

respectivas áreas de atuação, de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de Documentos .
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Essas comissões serão nomeadas por meio de 

portaria, ou ato administrativo correspondente, 

publicadas no Diário Oficial do Estado – DOE/ES 

ou documento oficial em sua esfera de atuação.

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Perfil da CADS: 

 Ter compreensão clara das atividades desenvolvidas 
pelo órgão e conhecer a sua estrutura organizacional; 

 Ter conhecimento da tramitação dos processos, dentro e 
fora do órgão; 

 Saber identificar a importância dos documentos que 
tramitam no órgão; 

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Perfil da CADS: 

 Usar sempre os critérios da ética;

 Ter iniciativa, buscando a resolução dos problemas 
encontrados pela Comissão;

  Usar o senso crítico e analítico;

 Ter a consciência de que as decisões precisam ser 
tomadas sem necessariamente depender de 
influências externas – proatividade; 

 Ter como foco o bom desenvolvimento do programa.

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Qual o melhor momento para 
avaliação dos documentos de 

arquivo?
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R: A avaliação deverá ser realizada 

no momento da produção, 

paralelamente ao trabalho de 

classificação, para evitar a 

acumulação desordenada, segundo 

critérios temáticos, numéricos ou 

cronológicos.
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Objetivos e benefícios 
 Organização lógica e correto arquivamento de documentos;

 Recuperação da informação ou do documento;

 Recuperação do contexto original de produção dos documentos;

 Visibilidade às funções, subfunções e atividades do organismo 

produtor;

 Padronização da denominação das funções, atividades e tipos/séries 

documentais;

 Atribuição de códigos numéricos;

  Redução da massa documental;

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Objetivos e benefícios 

 Agilidade na recuperação dos documentos e das informações;

  Eficiência administrativa;

  Melhor conservação dos documentos de guarda permanente;

  Racionalização da produção e do fluxo de documentos (trâmite);

  Liberação de espaço físico;

 Incremento à pesquisa.

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Etapas da avaliação de documentos

1) Constituição formal da Comissão Setorial  de Avaliação de 

Documentos- CADS, que garanta legitimidade e autoridade à 

equipe responsável;

2) Elaboração de textos legais ou normativos que definam normas e 

procedimentos para o trabalho de avaliação;

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Etapas da avaliação de documentos

3) Estudo da estrutura administrativa do órgão e análise das 

competências, funções e atividades de cada uma de suas 

unidades(setor);

4) Levantamento da produção documental: entrevistas com funcionários, 

responsáveis e encarregados, até o nível de seção, para identificar a 

produção documental geradas no exercício de suas competências e 

atividades; (FAD).

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Etapas da avaliação de documentos

5) Análise do fluxo documental: origem, pontos de tramitação e 
encerramento do trâmite;

6) Identificação dos valores dos documentos de acordo com sua idade: 
administrativo, legal, fiscal, técnico, histórico;

7) Definição dos prazos de guarda em cada local de arquivamento.

               Formulário de Avaliação de Documentos- FAD

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
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 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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  É o instrumento de gestão, resultante da avaliação documental, aprovado 

por autoridade competente, que define prazos de guarda e a destinação de 

cada série documental, determinando sua preservação ou autorizando a sua 

eliminação.

  A oficialização e efetiva aplicação da Tabela de Temporalidade permitirá ao 

órgão ou entidade preservar os documentos que possuam valor probatório e 

informativo relevantes e que sejam considerados de guarda permanente, ou 

ainda, eliminar com segurança, de acordo com os procedimentos técnicos e 

legais, aqueles documentos desprovidos de valor, sem que haja prejuízo à 

administração ou à sociedade. 

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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Metodologia e estratégias para a elaboração da Tabela de 
Temporalidade de Documentos de Arquivo

  Após a aplicação do Formulário de Avaliação de Documentos- FAD 
para levantar junto aos setores produtores de documentos 
informações sobre cada documento, inclusive seus prazos de guarda e 
destinação final, e com base na estrutura do Plano de Classificação 
previamente definido,  a TTD poderá ser elaborada.

  Nessa fase também, deverá ser feita uma revisão das atividades 
relacionadas no plano de classificação, uma vez que, nem sempre o 
que está na lei e no organograma refletem na íntegra como um órgão 
funciona na prática.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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Metodologia e estratégias para a elaboração

Na Tabela de Temporalidade de Documentos deverão constar os 
seguintes campos de informação:

• Função;
• Subfunção;
• Atividade;
• Código ;
• Tipo Documental;
• Prazos de guarda (na unidade produtora e na unidade      com 

atribuição de arquivo);
• Destinação (eliminação ou guarda permanente)
• Observações.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD



27

 Pesquisa da temporalidade dos documentos

Considerando a legislação específica: O objetivo desta etapa de 

trabalho é identificar o prazo de guarda do documento definido na 

legislação. Para tanto, o primeiro passo é o levantamento da 

legislação que determina eventuais prazos dos documentos 

produzidos/acumulados no exercício das atividades-meio e das 

atividades-fim. Por exemplo: Leis, Decretos, Resoluções, 

Portarias e outros atos normativos.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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Prazos de guarda dos documentos

Vigência, prescrição e precaução:

Realizada a pesquisa na legislação e o estudo das 

necessidades administrativas poderá ser preenchido o 

campo PRAZOS DE GUARDA na Tabela:

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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PRAZOS DE GUARDA (em anos) - com fundamento em 

legislação específica ou nas demandas administrativas para 

cada tipo documental deverá ser indicado o correspondente 

prazo de guarda, ou seja, o tempo de permanência de cada 

conjunto documental na unidade produtora e na unidade com 

atribuições de arquivo.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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   Destinação final dos documentos: eliminação ou guarda 

permanente

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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DESTINAÇÃO FINAL - ELIMINAÇÃO OU GUARDA PERMANENTE

O último passo da avaliação é definir, em razão de seus valores, se a 
destinação de cada um das séries documentais é a eliminação ou a 
guarda permanente. Entende-se por destinação a decisão decorrente 
da avaliação documental, que determina o seu encaminhamento.

 Eliminação: Os documentos destinados à eliminação são aqueles 
que já cumpriram seus prazos de guarda na unidade produtora e na 
unidade com atribuições de arquivo e não apresentam valor 
secundário que justifique a sua guarda. Documentos de guarda 
temporária são aqueles que, esgotados os prazos de guarda na 
unidade produtora ou nas unidades que tenham atribuições de 
arquivo, podem ser eliminados sem prejuízo para a coletividade ou 
memória do órgão público ou empresa privada.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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DESTINAÇÃO FINAL: GUARDA PERMANENTE

Os documentos destinados à guarda permanente são aqueles cujas 
informações são consideradas imprescindíveis ao órgão produtor e para 
a comunidade. Esses documentos, além do valor administrativo, legal e 
fiscal, encerram também valor de prova e como fonte para a pesquisa e, 
portanto, devem ser definitivamente preservados.

São exemplos de documentos de guarda permanente os constitutivos e 
extintivos de direitos, os que encerram orientações normativas, os que 
refletem a evolução social, econômica e administrativa da instituição, os 
que emanam da direção superior, como planos, projetos, programas e 
relatórios anuais, os que tratam de política de pessoal, dentre outros.

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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DESTINAÇÃO FINAL:  GUARDA PERMANENTE

Exemplo:

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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  Preenchimento do campo “OBSERVAÇÕES”

Este campo da Tabela é reservado para o registro dos atos legais e das razões 
de natureza administrativa que fundamentaram a indicação dos prazos 
propostos ou ainda informações relevantes sobre a produção, guarda ou 
conteúdo do documento.
Exemplo:

 Tabela de Temporalidade de documentos -TTD
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TTD DAS ATIVIDADES FIM DO APEES
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TTD DAS ATIVIDADES FIM DA SEDES
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    ATIVIDADES

1- Preenchimento de FAD
2- Modelo de TTD
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