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Epígrafe
O termo “administração de arquivo” é designativo do conjunto de atividades relacionadas ao planejamento,
direção, supervisão, coordenação, organização e controle das atividades de um arquivo (instituição,
departamento ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o
acesso a documentos). A “gestão de documentos” compreende o conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. A “gestão de depósito”
cuida da ocupação, segurança, manutenção, higienização, climatização ambiental e preservação de
acervos arquivísticos.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

Que sua Eminência ordene
em todas e em cada uma
das províncias que se
reserve um prédio público
no qual o magistrado
(defensor) guarde os
documentos, escolhendo
alguém que os mantenha
sob custódia, de forma que
não sejam adulterados e
possam ser encontrados
rapidamente por quem os
solicite; que entre eles haja
arquivos e seja corrigido
tudo que foi negligenciado
nas cidades.
Imperador Justiniano
(483 – 585)

APONTAMENTOS SOBRE GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

1 Embasamento
Tendo em vista prevenir possíveis equívocos conceituais indutores de falhas relacionadas às
políticas e programas de gestão de documentos, convém que os termos genéricos “administração
de arquivos”, “gestão de depósitos” e “gestão de documentos” sejam bem compreendidos ao
serem aplicados pelo corpo de colaborados de uma organização. Outros conceitos
complementares e/ou correlacionados são apresentados nesta Sugestão Técnica.

2 Conceitos
2.1 Administração de Arquivos
Planejamento, direção, supervisão, coordenação, organização e controle das atividades de um
arquivo (instituição, departamento ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento
técnico, a conservação e o acesso a documentos). Também intitulada gestão de arquivos.1
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2.2 Gestão de Documentos
 Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua
eliminação ou recolhimento. Também intitulada administração de documentos.1
 Conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação, tramitação,
classificação, uso primário e avaliação de arquivos.2
 Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e
intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente..3

2.3 Gestão de Depósito de Arquivo
Administração do depósito de arquivos no tocante à utilização do espaço, localização e
movimentação do acervo, armazenamento, climatização, higienização e segurança.1

2.3.1 Controle Ambiental
Conjunto de procedimentos e operações técnicas para criação e manutenção de ambiente de
armazenamento propício à preservação do acervo, compreendendo controle de temperatura, da
umidade relativa, da qualidade do ar, da luminosidade, bem como prevenção de infestação
biológica, procedimentos de manutenção, segurança e proteção contra sinistros (fogo e danos por
água) e vandalismo.1 Vide neste site a Sugestão Técnica 08 – Recomendações Úteis para
Prevenir o Envelhecimento Precoce e Conservar os Documentos de Arquivo.

2.3.2 Controle de Depósito
Conjunto de procedimentos e operações técnicas para ocupação e inspeção de depósito, para
verificar se o princípio da proveniência está sendo observado e se as unidades de arquivamento
estão em seus locais referenciados ou devidamente representadas por guias-fora.1

2.3.3 Inventário Topográfico
Instrumento de controle ou gestão de depósito destinado a indicar a localização física das
unidades de arquivamento nos depósitos. Também chamado arranjo topográfico.1

2.3.4 Rota de Fuga
Mapa orientador dos caminhos que propiciam a retirada imediata e segura de colaboradores e
consulentes do local de trabalho sob a iminência e/ou ocorrência de sinistros.
Nota – Consultar e seguir orientações da CIPA.

3 Problemática
 O processo decisório, em todas as suas instâncias (níveis estratégico, tático e operacional),
tem de ser documentado. Tal princípio tem como consequência a geração descontrolada de
grandes acervos, principalmente relativos ao nível operacional do processo decisório.
 A cultura gerencial leva os dirigentes, principalmente os ocupantes de cargos de nível
estratégico, a considerar os documentos públicos e institucionais, dos quais são legítimos
signatários, como documentos privados. O documento público não é propriedade privada do
seu autor.
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 A falta de instrumentos normalizadores compromete todo o esforço no sentido de implantar e
disciplinar programas e processos de gestão de documentos.

4 Políticas e Programas de Gestão de Documentos
4.1 Políticas de Gestão de Documentos
 Por políticas, entenda-se o conjunto de diretrizes, princípios, fundamentos e requisitos
normalizadores emanados da administração superior da instituição respectiva, com vistas à
viabilização dos programas de gestão de documentos.
 Como preceito maior, além de proporcionar a implantação dos programas ora enfatizados, a
adoção de políticas de gestão de documentos tem por objetivo evitar o dispêndio de recursos
com a guarda e conservação de documentos destituídos de valores intrínsecos para guarda
permanente.

5 Programas de Gestão de Documentos
 Por programas entende-se o levantamento, a alocação e o controle de recursos institucionais
destinados à administração de arquivo, à gestão de depósito de arquivo e à gestão de
documentos.
 Os programas devem ser desenvolvidos em consonância com as políticas de gestão de
documentos. São, por conseguinte, da responsabilidade da alta direção.
 A gestão de documentos deve ser objeto da programação plurianual da instituição.
 A Administração de Arquivos deve possuir recursos próprios que lhe permita gerir com
eficiência, eficácia e efetividade os programas de gestão ao longo das três idades dos
documentos, ou seja, desde a produção documental até a destinação final dos acervos
arquivísticos (recolhimento para guarda permanente ou eliminação).

Referências:
1 - Conceitos adaptados ao glossário apresentado no Dicionário de Terminologia Arquivística. Publicações Digitais:
www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.../start.htm...
2 - Dicionário de Terminologia Arquivística: Associação dos Arquivistas Brasileiros, 1969.
o
3 - LEI N 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá
outras providências. Vide Art. 3º.
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