TÉCNICAS DE ARQUIVO
•

Professor José Silvino Filho

•

Silvino.qualidade@gmail.com

•

Telefone residencial: (61) 3877-9576

•

Celular: 9631-3707

Sócrates contou como a divindade que inventou a escrita foi
repreendida por Tamuz, no Egito:
“Se os homens aprenderem isto, estará implantado o
esquecimento em suas almas: eles deixarão de exercitar a
memória porque confiarão no que está escrito e chamarão as
coisas à lembrança não mais de dentro do si, mas por meio de
marcas externas; o que descobriste é um remédio não para a
memória, mas para a lembrança.”

ETIMOLOGIA

•

•

•

ARCHÊION

ARQUIVUM

ARQUIVO

REGISTRO HISTÓRICO

3000 – 2800 a. C. Data do acervo arquivístico mais
antigo que se conhece, encontrado em Uruk (hoje
Varka), na Mesopotâmia. Conjunto formado de placas
(tabuletas) de argila, em escrita cuneiforme acadiana.

CONCEITO DE ARQUIVO



“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 pessoas físicas, qualquer que seja o suporte da
informação ou a natureza dos documentos.” Art. 2º da Lei 8.195,
de 08 de janeiro de 1991.



Conjunto de documentos de qualquer natureza,
produzidos e/ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, orgânica e sistematicamente acumulados em razão
de suas funções e atividades, e preservados a título de
referência, prova e fonte de pesquisas.

CRIAÇÃO DO ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL


1838 – Em 02.01.1838, através do regulamento nº 2, foi
normalizado o art. 70 da constituição e criado o arquivo público
do império, hoje denominado ARQUIVO NACIONAL.



1988 - Art. 23 da Constituição Federal – É competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: Inciso III – “proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos”.



1991 - Em 08.01.1991 foi sancionada a Lei 8.159, que
“dispões sobre a política nacional de arquivos públicos e
privados e dá outras providências”.

SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE ENTIDADES DOCUMENTÁRIAS
CARACTERÍSTICAS

ARQUIVO

BIBLIOTECA

MUSEU

CENTRO DE
DOCUMENTAÇÃO

GÊNERO
DOCUMENTAL

Documentos textuais
e especiais. Exemplares únicos. Originais

Obras gerais, obras de referência, obras raras, reserva
técnica, multimeios e periódicos. Exemplares múltiplos

Objetos e artefatos
bi/tridimensionais e
realia. Exemplares
únicos.

Multimeios. Exemplares
únicos e múltiplos.

TIPO DE ACERVO

Conjuntos originados
pela procedência.
Fundos de Arquivo.

Coleções reunidas por
classes temáticas.

Coleções reunidas
por classes temáticas

Coleções reunidas por
classes temáticas

FONTE PRODUTORA

Processo Decisório

Atividades humanas nos
campos da Cultura, Ciência
e Tecnologia.

FINALIDADE

Prova e Referência

Educação, pesquisa,
entretenimento.

Educação, pesquisa,
entretenimento.

Educação, pesquisa,
entretenimento.

FORMAS DE
ENTRADAS

Passagem natural da
fonte geradora única

Compra, doação, permuta
de fontes múltiplas.

Compra, doação,
permuta de fontes
múltiplas.

Compra, doação,
permuta de fontes
múltiplas.

PROCESSAMENTO

Registro, arranjo e
descrição.

Tombamento, classificação
e catalogação.

Tombamento, classificação e catalogação.

Tombamento, classificação e catalogação.

CLIENTELA

Administrador,
Pesquisador, cidadão.

Pesquisador, estudante,
cidadão.

Pesquisador, estudante, cidadão.

Pesquisador, estudante,
cidadão.

A natureza. Atividades
Atividades humanas nos
humanas nos campos
campos da Cultura, Ciência
da Cultura, Ciência e
e Tecnologia.
Tecnologia.

Referência: BELLOTTO, Eloisa L. Arquivos Permanentes: tratamento documental - São Paulo: T.A Queiroz, 1991

FINALIDADE E FUNÇÕES DOS ARQUIVOS

 FINALIDADE
•
•
•

Servir a Administração
Referência Legal de Direitos Adquiridos
Constituir a Base de Conhecimento da História

 FUNÇÕES
•
•

Manter a Guarda e a Conservação dos Documentos
Facilitar a utilização e a acessibilidade aos acervos
arquivísticos

ARQUIVOLOGIA

•

Estudo, Ciência e Arte dos Arquivos

•

A Arquivologia é o complexo de conhecimentos
teóricos e práticos relativos à organização de
arquivos e às tarefas essenciais do arquivista, de
recolhimento e conservação de arquivos de valor
permanente
e
elaboração
dos
respectivos
instrumentos de pesquisa, bem como às de
eliminação de documentos de valor transitório e de
controle de arquivo em formação. Compreende a
análise, identificação, avaliação, arranjo, descrição,
conservação, restauração, reprodução e uso dos
arquivos como fonte da história. É considerada
ciência, disciplina, técnica e arte.

ARQUIVÍSTICA

•

Princípios e técnicas a serem observados na
constituição, organização, desenvolvimento, e utilização
dos arquivos.

•

Técnica e prática voltadas à aplicação de conhecimentos
teóricos e experiências às tarefas de produzir, arranjar,
descrever, difundir, utilizar e tornar acessíveis aos
usuários, os acervos arquivísticos.

•

O termo arquivística tem sido empregado, também, como
designativo da técnica de organização e política de
arquivos de um país ou região geográfica.

CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS

•

Unicidade da Função Arquivística

•

Teoria das Três Idades dos Documentos

•

Arquivos Correntes

•

Arquivo Intermediário

•

Arquivo Permanente

CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS (CONTINUAÇÃO)

•

TODO ARQUIVO É UM COMPONENTE
ORGÂNICO DA INSTITUIÇÃO

•

O ARQUIVO É A MEMÓRIA DA INSTITUIÇÃO

•

NÃO EXISTE ARQUIVO MORTO

CICLO VITAL DOS DOCUMENTOS (CONTINUAÇÃO)



CONCEITOS DE:
•
•
•

Transferência
Recolhimento
Avaliação de documentos



•
•

 microavaliação
 macroavaliação

Destinação de documentos
Guarda e conservação de documentos

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ARQUIVOLOGIA

•

Princípio do respeito à proveniência

•

Princípio do respeito à ordem original

CONCEITO DE CLASSIFICAÇÃO

•

Ato ou efeito de classificar.

•

Classificar
é
distribuir
coisas
que
apresentem
características semelhantes em classes distintas. O termo
classificação tem conotação com o termo separar.

•

Classificar é estabelecer ou conceber uma classe ou
classes de uma pluralidade de coisas. Significa que as
semelhanças das coisas formam o núcleo da classe e,
desde então, outras coisas com as mesmas semelhanças
são referidas ou designadas para aquela classe.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA CLASSIFICAÇÃO

•

É impossível classificar coisas de um universo que
desconhecemos. O assessoramento de um experto
compensará a nossa falta de domínio da área de
conhecimento objeto da classificação.

•

Na classificação sistemática (hierárquica) partimos
sempre do genérico para o específico, ou seja, do
todo para o particular e, daí, para a minúcia.

•

A classificação de arquivos é sistemática. O sistema
de classificação de arquivos corresponderá à mesma
configuração estrutural da unidade organizacional
geradora do acervo a ser arranjado.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA CLASSIFICAÇÃO
(CONTINUAÇÃO)

•

A classificação deve ser executada em bases concebidas a
posteriore e, não, a priore. A função determinará a geração das
séries documentais e, não, o inverso.

•

A classificação é anterior a ordenação. Primeiramente
classificamos e depois ordenamos, de conformidade com
critérios previamente estabelecidos. Tais critérios terão como
paradigmas
as
seqüências
numéricas,
alfabéticas
e
cronológicas.

•

As séries determinantes das entradas primárias deverão ser
eleitas pelos títulos das funções e, jamais, pelas denominações
imprecisas do tipo “miscelânea” ou “diversos”.

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DO QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE
ARQUIVOS



Nível 1 - Decisões Estratégicas Políticas Corporativas de
Desenvolvimento

2



Nível 2 - Implementação dos
Planos de Desenvolvimento
(Tático)

3



Nível 3 - Projetos Técnicos e
Programas de Ação Atividades Operacionais

1

CONCEITO DE INDEXAÇÃO

•

Ato de identificar e descrever o conteúdo de um
documento com termos representativos dos seus
assuntos e que constituem uma linguagem de
indexação.

•

O Indexador (Analista Documental) promove a
descrição do conteúdo do documento analisando-o,
através da aplicação de termos de indexação, com o
auxílio de vocabulários controlados.

INDEXAÇÃO PRÁTICA

•

Estágios da Indexação

•

Seleção de Conceitos

•

Seleção de Termos de Indexação

•

Função do Processo de Indexação

FUNÇÃO DO PROCESSO DE INDEXAÇÃO

Produção
Documental

Indexação

Arq. Corrente

Acervo
Base de Dados

Clientela

Processo Decisório

Recuperação
da
Informação

Vocabulário
Controlado

INDEXAÇÃO APLICADA AOS SISTEMAS ARQUIVÍSTICOS

SUBSISTEMA

BASE DE DADOS

COMUNICAÇÕES
ADMINISTRATIVAS (SERVIÇO DE
PROTOCOLO)

REGISTROS DE PROTOCOLIZAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO,
SITUAÇÃO E DESTINAÇÃO DE PROCESSOS

ARQUIVO CORRENTE

ÍNDICES, TABELAS, QUADROS, TESAUROS NECESSÁRIOS
AOS PROCESSOS DE CLASSIFICAÇÃO, ARQUIVAMENTO E
RECUPERAÇÃO, PRINCIPALMENTE NA APLICAÇÃO DE
MÉTODOS PARA BUSCAS INDIRETAS

ARQUIVO INTERMEDIÁRIO

ÍNDICES SISTEMÁTICOS E TOPOGRÁFICOS, TABELAS E
QUADROS CRONOLÓGICOS (DATAS-LIMITE)

ARQUIVO PERMANENTE

REGISTROS (TOMBAMENTO) DE DOCUMENTOS RECOLHIDOS
EM CARÁTER PERMANENTE E INSTRUMENTOS (CATÁLOGOS
E ÍNDICES) COORDENADOS E CUMULATIVOS DE PESQUISA

DINÂMICA DO PROCESSO DE INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
POR ASSUNTO

ASSUNTO
HIERARQUIA
PLANO MACRO
(GENÉRICO)
PLANO INTERMEDIÁRIO
(ESPECÍFICO)

PLANO MICRO
(MINÚCIA)

DETALHAMENTO
SISTEMAS ORGANIZACIONAIS
GRANDES ÁREAS

SELEÇÃO DE
DESCRITORES
TÍTULOS

FUNÇÕES
SERVIÇOS

PRIMEIRO NÍVEL: DESCRITORES
AUTORIZADOS (VOCABULÁRIO
CONTROLADO)

ROTINAS
PROCEDIMENTOS
PROCESSOS

SEGUNDO NÍVEL: DESCRITORES
AUTORIZADOS ( VOCABULÁRIO
CONTROLADO)

MATÉRIA/CONTEÚDO
(EMENTA)

TERCEIRO NÍVEL: TERMOS LIVRES

INDEXAÇÃO/ENTRADAS

PRIMÁRIAS
ELEMENTO

COMPONENTE

SECUNDÁRIAS
ELEMENTO

COMPONENTE

PROCEDÊNCIA

PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA
(AGENTE ATIVO)

REFERÊNCIA

INTERESSADO

PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA
(AGENTE PASSIVO)

REMISSIVAS

ANTONOMÁSIAS E NOMES
FANTASIAS

ASSUNTO

DESCRITORES (PALAVRASCHAVE) E CÓDIGOS.

EMENTA

RESUMO DO ASSUNTO

PROTOCOLO

NUMERAÇÃO SEQUENCIAL
ANUAL

BUSCA

RASTREAMENTO DE
PASSOS

DATA

PROTOCOLIZAÇÃO

SITUAÇÃO

VIGILÂNCIA CONTÍNUA

DOCUMENTO PRIMÁRIO
(ESPÉCIE/NÚMERO/
DATA)

BANCO DE REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS

•

Entradas

•

Códigos de Classificação

•

Arranjo Sistemático (Assuntos)

•

Arranjo por Gêneros de Documentos

•

Arranjo Topográfico (Localização)

ESQUEMA PARA CLASSIFICAÇÃO PELO MÉTODO DECIMAL
Arranjo
Arranjo p/Gênero
Sistemático
de Documento
1

2

3

Arranjo
Topográfico
4

Receptáculo (caixa, estojo, etc.)
Prateleira ou Gaveta
Estante, Armário, etc.
Fileira de Móveis
Detalhes e Ilustrações
Subdivisão Intrínseca
Divisão Intrínseca
Espécie de Documento
Natureza de Documento
Gênero de Documento
Item de Informação
Unidade de Informação
Subsérie/ Subclasse
Série/ Classe
Subfundo/ Acervo Específico
Fundo de Arquivo/Acervo Geral
1
2
3
4

–
–
–
–

Tabela de Áreas do Conhecimento
Tabela de Tipologia Documental
Tabelável
Não Tabelável

MÉTODOS BÁSICOS DE ARQUIVAMENTO

•

Buscas Diretas e Indiretas

•

Método Numérico Simples ou Numérico Ordinário

•

Método Dicionário

•

Método Enciclopédico

•

Método Duplex

•

Método Decimal

•

Método Alfabético-nominal

MÉTODOS BÁSICOS DE ARQUIVAMENTO – ATRIBUTOS
INFORMACIONAIS

MÉTODO

ATRIBUTO
INFORMACIONAL

ORDEM ALFABÉTICA

NOME

ALFABÉTICO-NOMINAL
NUMÉRICO ORDINÁRIO
DÍGITO - TERMINAL

NÚMERO
ASSUNTO

DICIONÁRIO
ENCICLOPÉDICO
UNITERMO

DECIMAL (DEWEY)
DUPLEX
CRONOLÓGICO
VIGILÂNCIA CONTÍNUA
(FOLLOW-UP)

DATA
LOCAL

ORDEM NUMÉRICA

GEOGRÁFICO

MÉTODO DICIONÁRIO



FINALIDADE
Arquivamento de documentos por assunto em ordem alfabética rigorosa,
sem estabelecer qualquer tipo de afinidade, correlação e hierarquia entre
os títulos. A sua construção foi inspirada na técnica de composição dos
dicionários, onde os títulos estão em ordem alfabética, sem que haja
qualquer tipo de vinculação entre os verbetes.



CARACTERÍSTICAS

•

Direto quanto as buscas
Rápido e seguro quanto a recuperação da informação
Lógico e racional
Fácil de ser aplicado e manuseado
Não se aplica a grandes acervos
É periodicamente submetido a adaptações

•
•
•
•
•

MÉTODO DICIONÁRIO – INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

•

Leitura e interpretação do item documental.

•

Identificação do assunto (idéia central do texto).

•

Conversão das expressões coloquiais para termos
autorizados (palavras-chave ou descritores).

•

Ordenação e arquivamento.

MÉTODO ENCICLOPÉDICO - FINALIDADE

Arquivamento por assuntos, de documentos que
tratam de matérias correlatas, hierarquizadas, a
partir de uma abordagem geral. Para sua
composição, o método tem como paradigma a
hierarquização de assuntos das enciclopédias.

MÉTODO ENCICLOPÉDICO - CARACTERÍSTICAS

•
•
•

•

•

•

•

Direto no que se refere às buscas dos documentos.
Dispensa a montagem de índices e tabelas auxiliares de consulta.
Reúne num só conjunto os documentos que abordam matérias
correlatas, de forma hierarquizada.
Rápido e seguro quanto às buscas, pois obedece a critérios
racionalmente definidos.
Deve ser implantado por profissionais que conheçam a empresa, suas
atividades e funções.
Deve ser implantado por profissionais experientes em técnicas de
arquivo; ou com o assessoramento direto destes.
Devido ao crescimento proporcionado pelo surgimento de novos
assuntos deve ser periodicamente submetido a adaptações.

MÉTODO ENCICLOPÉDICO - INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

•

Identificar e selecionar os assuntos que deverão compor o plano de
arquivo.

•

Padronizar os termos (palavras-chave) de acordo com o jargão
técnico de cada área.

•

Classificar e ordenar todos os assuntos em observância aos
princípios da hierarquia dos conjuntos (séries, subséries, grupos,
etc.).

•

Planejar as entradas primárias e secundárias.

MÉTODO DECIMAL

1

FINALIDADE

Arquivamento
de
documentos
por
assunto, de forma sistemática, ou seja,
hierarquizada, a partir de uma abordagem
geral. Para sua composição, este método
tem como paradigma o “Sistema Decimal
de Melvil Dewey” para classificação
bibliográfica.

MÉTODO DECIMAL (CONTINUAÇÃO)


•
•

•
•

•

•
•

•

2 CARACTERÍSTICAS
Permite o agrupamento de assuntos correlatos.
É ilimitado no que se refere a capacidade de subdivisão de assuntos e de
expansão.
Fácil de ser memorizado no que se refere aos primeiros sumários.
O campo de abertura das séries documentais e suas subdivisões é
limitado em nove itens.
Dificulta a inclusão de novos assuntos quando o sumário respectivo
estiver completo.
Deve ser implantado por um especialista.
Requer clarividência das possibilidades de expansão das funções
inerentes a cada sistema organizacional ou grande área.
Sofre alterações provenientes das mudanças estruturais e funcionais da
empresa.

MÉTODO DECIMAL – INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO



1
CONSTRUÇÃO DOS SUMÁRIOS (CLASSÍFICAÇÃO E
CODIFICAÇÃO)

•

Identificar e listar os sistemas organizacionais (atividadesmeio) e grandes áreas (atividades-fim). Compor o(s)
primeiro(s) sumário(s).
Listar, de forma exaustiva, todas as funções e processos
inerentes a cada sistema organizacional ou grande área.
Compor o(s) segundo(s) sumário(s).
Listar, de forma exaustiva, todos os assuntos relativos a cada
função ou processo. Compor os sumários subseqüentes.
Como fator de confiabilidade, repassar as tarefas duas ou mais
vezes.

•

•

•

MÉTODO DECIMAL - INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

2 EXEMPLOS DE CONSTRUÇÃO DOS SUMÁRIOS

CÓDIGOS
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

PRIMEIRO SUMÁRIO
SÉRIES PRINCIPAIS
Administração Geral
Engenharia
Industrialização
Publicidade e Marketing
Exportação
Importação
Recursos Naturais
Planejamento Estratégico
Sistema da Qualidade
Transportes

MÉTODO DECIMAL – INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

CÓDIGOS
000
010
020
030
040
050
060
070
080
090

SEGUNDO SUMÁRIO
SUBSÉRIES (ATIVIDADES-MEIO)
Administração Geral
Recursos Humanos
Orçamento e Finanças
Material
Patrimônio
Serviços Gerais
Documentação
Assessorias e Consultorias
Modernização Administrativa
Outros Assuntos Administrativos

MÉTODO DUPLEX


1 FINALIDADE
Arquivamento de documentos por assunto, de forma hierarquizada, a partir
de uma abordagem geral. Difere do método decimal por não limitar as
quantidades de séries documentais de assuntos e, por conseguinte,
permitir que o arquivista programe a extensão dos sumários.



2 CARACTERÍSTICAS

•

Permite o agrupamento das séries documentais de assuntos correlatos.
É construído para buscas indiretas, ou seja, requer a montagem de índices
e tabelas auxiliares de consulta.
Um lapso pode ocasionar nova entrada de assuntos já classificados e
codificados, em níveis hierárquicos diferenciados.
Deve ser concebido e implantado por especialistas que sejam
conhecedores da estrutura orgânico-funcional da empresa.

•

•

•

MÉTODO DUPLEX – INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

•

•

•

•

Listar, de forma exaustiva, todos os assuntos relativos aos
processos e funções (atividades-meio e fim) da empresa ou
órgão beneficiário.
Converter os títulos em linguagem coloquial para a linguagem
documentária, ou seja, empregar o jargão técnico próprio de
cada área.
As quantidades de séries e respectivas subdivisões
determinarão, a priore, o formato (total de dígitos) dos
códigos.
As subdivisões das séries em subséries e seqüências
respectivas, a fim de diferenciá-lo do método decimal, serão
separadas entre si por um travessão ( - ).

MÉTODO DUPLEX - INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO
EXEMPLOS DE CONSTRUÇÃO SUMÁRIOS
CÓDIGOS
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SÉRIES
Administração Geral
Assessorias e Consultorias
Planejamento Estratégico
Engenharia da Produção
Recursos Naturais
Industrialização
Publicidade e Marketing
Transportes
Sistema de Controle da Qualidade
Comissão Permanente de Prevenção de Acidentes
Documentação e Informação
Exportação
Importação

MÉTODO DUPLEX - INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

CÓDIGOS
10
10-01
10-01-01
10-01-02
10-01-03
10-02
10-03
10-04

SUBSÉRIES
Documentação e Informação
Fundos de Arquivo
Fase Corrente
Acervo Intermediário
Acervo Permanente
Cedoc
Biblioteca
Informática

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL



1 CONCEITO
Arquivamento de nomes de pessoas físicas e jurídicas, em ordem
alfabética, com observância das regras para alfabetação.



2 CARACTERÍSTICAS
Lógico e racional.
Simples quando ao arranjo de guias, projeções e pastas.
Direto no que se refere às buscas.
Agrupa nomes com grafias semelhantes na mesma seção.
Fácil de ser manuseado.
Requer reorganização periódica sempre que são criadas novas unidade
de arquivamento.

•
•
•
•
•
•

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – INSTRUÇÕES DE ARQUIVAMENTO

•

•
•

•

Preparar
guias
e
projeções
primárias,
secundárias e subsidiárias.
Montar o arquivo a partir das seções primárias.
Emitir etiquetas de acordo com as regras de
alfabetação.
Adotar critério único para o arranjo dos itens
documentais nas unidades de arquivamento.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ENTRADAS LETRA POR
LETRA E PALAVRA POR PALAVRA

ENTRADA LETRA POR LETRA

ENTRADA PALAVRA POR PALAVRA

MONTE BRANCO, Alice
(MONTEBRANCOALICE)

MONTE BRANCO, Alice

MONTEIRO, Débora
(MONTEIRODEBORA)

MONTE LONGO, Beatriz

MONTE LONGO, Beatriz
(MONTELONGOBEATRIZ)

MOTEIRO, Débora

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO

•

Nomes próprios

•

Sobrenome e Patronímico

•

Prenome

•

Diferenciadores de Parentescos

•

Antonomásias (codinomes, cognomes, nomes artísticos,
perífrases, etc.) e Remissivas do tipo Ver (V:).

Consultar a norma ABNT NBR 6023 - Informação e documentação - Referências - Elaboração

ALFABETAÇÃO - REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS

1. Nomes procedentes de países ocidentais, com exceção dos de
língua espanhola, darão entrada pelo último sobrenome, e, logo
após, separado por vírgula, o prenome.
Exemplo:
Antônio Humberto de Souza;
Joaquim José da Silva Xavier; e
Débora de Freitas Araújo.
Entrarão como:
ARAÚJO, Débora de Freitas;
SOUZA, Antônio Humberto de; e
XAVIER, Joaquim José da Silva.

ALFABETAÇÃO - REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

2. Considerar-se-á a ordem alfabética do prenome sempre que
houver dois ou mais elementos com os mesmos sobrenomes.
Exemplo:
Altair Cavalcante;
Etelvina Maria Cavalcante; e
Vanise de Oliveira Cavalcante.
Entrarão como:
CAVALCANTE, Altair;
CAVALCANTE, Etelvina Maria; e
CAVALCANTE, Vanise de Oliveira.

ALFABETAÇÃO - EGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
3. Os componentes indicadores de graus de parentesco não devem
ser considerados como sobrenomes, ou seja, não se deve dar
entrada pelos mesmos. Todavia devemos considerá-los como
componentes de distinção para alfabetação dos membros de uma
família.
Exemplo:
Antônio Rocha Miranda;
Antônio Rocha Miranda Filho;
Antônio Rocha Miranda Sobrinho;
Antônio Rocha Miranda Neto;
Entrarão como:
MIRANDA, Antônio Rocha;
MIRANDA FILHO, Antônio Rocha;
MIRANDA NETO, Antônio Rocha;
MIRANDA SOBRINHO, Antônio Rocha.

ALFABETAÇÃO - REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

4. Não se separam os sobrenomes compostos de um
substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen.
Exemplo:
Adriana Monte Alto;
Luciana Castelo Branco; e
Waldir Villa-Verde.
Darão entrada como:
CASTELO BRANCO, Luciana;
MONTE ALTO, Adriana; e
VILLA-VERDE, Waldir.

ALFABETAÇÃO - REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
5. A regra estabelecida para nomes formados com um
substantivo e um adjetivo prevalecerá para sobrenomes
compostos com as palavras SANTA, SANTO, SÃO.
Exemplo:
Alcebíades de Santo Antônio;
Maria Gorette Santa Rosa; e
Maria Vitalina de São José.
Entrarão como:
SANTA ROSA, Maria Gorette;
SANTO ANTÔNIO, Alcebíades de; e
SÃO JOSÉ, Maria Vitalina de.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

6. As iniciais têm preferência aos prenomes nas
entradas de evocados com o mesmo sobrenome.
Exemplo:
J. Teixeira;
J.D. Teixeira; e
José Dias Teixeira.
Serão alfabetados na seguinte ordem:
TEIXEIRA, J.;
TEIXEIRA, J.D.; e
TEIXEIRA, José Dias.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
7. As partículas de nomes estrangeiros, quando originalmente
escritos com iniciais maiúsculas, comporão os sobrenomes.
Exemplo:
David O’Brien;
Henry Du Pont; e
Theodore Mc Adam.
Serão alfabetados como segue:
DU PONT, Henry;
MC ADAM, Theodore; e
O’BRIEN, David.
NOTA: deverão ser arquivados na mesma seção como se
tivesse a sua grafia completa, os sobrenomes escritos de
forma abreviada, como, por exemplo: MC ADAM, Mc ADAM
e M’ADAM.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

8. Se o nome vier precedido do título (honorífico acadêmico,
etc.) do seu possuidor, o mesmo será posposto entre
parênteses.
Exemplo:
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira;
Prêmio Nobel da Paz de 1987 Oscar Arias Sanchez; e
Professor Norberto Bobbio.
Serão alfabetados como segue:
ARIAS SANCHEZ, Oscar (Prêmio Nobel da Paz de 1987)
BOBBIO, Norberto (Professor); e
OLIVEIRA, Juscelino Kubitschek de (Presidente).

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

9. A entrada dos nomes procedentes de países de língua espanhola farse-á pelo penúltimo sobrenome (o patronímico).
Exemplo:
José Manoel Mata Castillón;
Luis Núñes Contreras; e
Manuel Romero Tallafico.
Serão alfabetados como segue:
MATA CASTILLÓN, José Manuel;
NÚÑES CONTRERAS, Luis; e
ROMERO TALLAFICO, Manuel.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

10.Os nomes orientais (árabes, chineses, japoneses e outros)
darão entrada como são originalmente escritos.

Exemplo:
Gibran Khalil Gibran;
Shy Yn Nakamura; e
Tsen Yutang.
Serão alfabetados como segue:
GIBRAN KHALIL GIBRAN;
SHY YN NAKAMURA; e
TSEN YUTANG.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

11. Não serão considerados para efeito de alfabetação os artigos e
preposições (a, o, de, d’, da, do, e, um, uma).
Exemplo:
Alessandra Regina do Prado;
Ana Maria de Almeida e Silva; e
Maria Alice d’Oliveira.
Serão alfabetados como segue:
OLIVEIRA, Maria Alice d’;
PRADO, Alessandra Regina do; e
SILVA, Ana Carla de Almeida e.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

12. Não são considerados para efeito de alfabetação os sinais gráficos,
como til, cedilha, crase e outros. Todavia é recomendável, no caso da
cedilha dar entrada primeiramente nos nomes escritos com “c” e depois
os escritos com “ç”.

Exemplo:

Serão alfabetados como segue:

João Câmara;
José Camará;
Marcelo de Freitas Franca;
Marcelo de Freitas França;
Maria Célia Campanhã;
Mariana Célia Campanha.

CÂMARA, João;
CAMARÁ, José;
CAMPANHÃ, Maria Célia;
CAMPANHA, Mariana Célia;
FRANCA, Marcelo de Freitas; e
FRANÇA, Marcelo de Freitas.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
13. Os sobrenomes ligados por apóstrofo são alfabetados como
uma palavra só.
Exemplo:
Márcia Sant’anna;
Joaquim D’Aras; e
Átila O’Ferrail.
Serão alfabetados como segue:
D’ARAS, Joaquim;
O’FERRAIL, Átila; e
SANT’ANNA, Márcia.
Além das regras ora citadas e amplamente conhecidas dos
arquivistas, sugerimos a inclusão de mais cinco já aplicadas com
resultados positivos pelo autor deste trabalho como segue:

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
14. Após os prenomes comuns para homens e mulheres, deverão ser
colocados entre parênteses as iniciais dos sexos das pessoas:
Masculino (M), Feminino (F).
Exemplo:
Aneci Ferreira;
Darcy Villas-Boas; e
Juracy Vasconcellos.
Serão alfabetados como segue:
FERREIRA, Aneci (M);
FERREIRA, Aneci (F);
VASCONCELLOS, Juracy (M);
VASCONCELLOS, Juracy (F);
VILLAS-BOAS, Darcy (M); e
VILLAS-BOAS, Darcy (F).

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

15. Serão arquivados na mesma seqüência os nomes cujas
grafias podem ser diferentes, mas com a mesma pronúncia.

Exemplos:

Serão alfabetados como segue:

Raimundo Nonato de Souza;
Raul Cortes;
Raymundo Nonato de
Sousa;
Valter Menezes;
Vicenta Cortés Alonso;
Walter Meneses.

CORTEZ, Raul;
CORTÉS ALONSO, Vicenta;
MENEZES, Valter;
MENESES, Walter;
SOUZA, Raimundo Nonato de;
SOUSA, Raymundo Nonato de.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
16.
Devem ser convencionados recursos diferenciais para os
homógrafos, a serem pospostos aos nomes, entre parênteses. Tais
recursos podem ser as matrículas funcionais ou escolares, os números
de processos, etc. desde que a convenção conste de remissivas.
Exemplo:
João da Silva (Matrícula 10299);
João da Silva (Matrícula 03445);
Raimundo Nonato de Sousa (Matrícula 05493); e
Raimundo Nonato de Sousa (Matrícula 10399).
Serão alfabetados como segue:
SILVA, João da (matrícula 03445);
SILVA, João da (matrícula 10299);
SOUSA, Raimundo Nonato de (matrícula 05493); e
SOUSA, Raimundo Nonato de (matrícula 10399).

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
17. Serão arquivados na mesma seqüência os nomes que
possuam sílabas formadas com uma e com duas consoantes,
mas com a mesma pronúncia.

Exemplo:

Serão alfabetados como segue:

Antônia Brito;
Antônio Brito;
Beatriz Barcellos;
Bento Barcelos;
Clarice Almeida Penna; e
Clarindo Salgado Pena.

BARCELLOS, Beatriz;
BARCELOS, Bento;
BRITO, Antônia;
BRITTO, Antônio;
PENNA, Clarice Almeida; e
PENA, Clarindo Salgado.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

18. As antonomásias (cognomes, alcunhas, pseudônimos, nomes
artísticos) não devem ser consideradas para fins de alfabetação.
Todavia, as entradas em tais casos, devem ser acompanhadas de
remissivas do tipo “ver”.
Exemplo:
Edson Arantes do Nascimento (Pelé);
Paulo Evaristo Arns (Cardeal Arns); e
Sebastião Bernardes de Souza Prata (Grande Otelo).

Continua...

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)
Serão alfabetados como segue:
Entrada pelo nome:
ARNS, Paulo Evaristo [(Dom) (Cardeal Arns)];
NASCIMENTO, Edson Arantes do (Pelé); e
PRATA, Sebastião Bernardes de Souza (Grande Otelo).
Entrada pela antonomásia:
CARDEAL ARNS - Ver ARNS, Paulo Evaristo (Dom);
GRANDE OTELO - Ver PRATA, Sebastião Bernardes de Souza; e
PELÉ - Ver NASCIMENTO, Edson Arantes do.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO REGRAS PARA PESSOAS FÍSICAS (CONT.)

Para aplicação de que venham a ser criadas pelo arquivista no
cumprimento da função de arranjo do acervo documental,
devem observadas as seguintes recomendações:
a) criar remissivas para todas as entradas;
b) transcrever as regras adotadas, quando da elaboração do
plano de arquivo.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS
19. A entrada pela razão social das empresas públicas e privadas,
instituições, organismos e órgãos governamentais far-se-á da
forma como se apresentam. Caso o nome seja precedido de artigo
ou preposição que faça parte do mesmo, tais partículas devem ser
pospostas entre parênteses.

Exemplo:
A Tribuna da Imprensa;
Fundação Oswaldo Cruz;
João Fortes Engenharia S/A; e
The Library of Congress.

Serão alfabetados como segue:]
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ;
JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A;
LIBRARY OF CONGRESS (THE); e
TRIBUNA DA IMPRENSA (A).

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
20. Os nomes de instituições estrangeiras deverão ser precedidos dos
nomes dos respectivos países.
Exemplo:
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Portugal;
Associação Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Arqueólogos, da
Espanha;
Biblioteca Nacional de Lisboa, Portugal; e
Universidade de Londres, Inglaterra.
Serão alfabetados como segue:
ESPANHAASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE
BIBLIOTECÁRIOS
ARQUIVISTAS E ARQUEÓLOGOS;
INGLATERRA - UNIVERSIDADE DE LONDRES;
PORTUGAL - ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO; e
PORTUGAL - BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO/REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
21. Após os nomes de casas bancárias e instituições que possuam
representações em outras praças do território nacional além da matriz,
deverão ser apostos, entre parênteses, os nomes ou códigos das agências
e cidades respectivas.
Exemplo:
Agência do Banco do Brasil S/A., do Campus Universitário da UnB, BSB;
Delegacia Estadual do Distrito Federal, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);
Serão alfabetados como segue:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT (Delegacia
Regional do Distrito Federal);
BANCO DO BRASIL S/A. (Agência SUNIV/Brasília)

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
22. Os números (escritos por extenso, algarismos arábicos e
romanos) relativos a identificação de conferências, simpósios,
congressos, reuniões, etc., deverão ser apostos entre parênteses
depois dos respectivos títulos.
Exemplo:
I Seminário de Biodegradação de Bens Culturais- Papel e
Madeira;
Primeiro Seminário Universitário de Gestão de Documentos;
7º Congresso Brasileiro de Arquivologia.
Serão alfabetados como segue:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA (7º);
SEMINÁRIO DE BIODEGRADAÇÃO DE BENS CULTURAISPAPEL E MADEIRA (I);
SEMINÁRIO UNIVERSITÁRIO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
(PRIMEIRO).

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)

23. Na alfabetação dos nomes de empresas e
instituições públicas e privadas devem ser
consideradas as razões sociais com que foram
registradas e não os seus nomes comerciais de
fantasias e siglas. As siglas podem ser apostas
entre parênteses após a entrada pela razão social
da firma ou instituição.

Continua...

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
NOME FANTASIA OU SIGLA

RAZÃO SOCIAL

ARMAZEM STª TEREZA

RODRIGUES DA SILVA E FILHOS LTDA.

CNPq

CONSELHO
NACIONAL
DO
DESENVOVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO.

FGV

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Serão alfabetados como segue:

CONSELHO NACIONAL DO DESENVOLVMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO (CNPq);
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV); e
RODRIGUES DA SILVA E FILHOS LTDA.
NOTA: caso necessário, face ao hábito frequente de consultas pelo nome
fantasia, é aconselhável a entrada de ambos, para recuperação por referência
cruzada.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
24.Quando o nome de uma empresa iniciar por um algarismo
arábico, a entrada se dará como se a grafia fosse a do
numeral cardinal respectivo, porém como primeiro
elemento da seção, sem obedecer à ordem alfabética
interna.
Exemplo:
a) 2 Irmãos Vitalli Representações Ltda.. Entrará em
primeira ordem na seção D;
b) 3M do Brasil S/A. entrará em primeira ordem na
seção T

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ALFABETAÇÃO - REGRAS
PARA PESSOAS JURÍDICAS (CONT.)
25. Os nomes de cidades e países estrangeiros devem, se possível,
ser transcritos nas suas versões em português.
Exemplo:
BERLINER;
NIPPON; e
OSTERREICH.
Serão alfabetados como segue:
AÚSTRIA;
BERLIM; e
JAPÃO.
As regras sugeridas pelo autor e as que venham a ser criadas pelo
leitor quando no exercício da função arquivística, deverão ser registradas
por ocasião da elaboração do plano de arquivo. Igual atenção deve ser
dispensada à elaboração do plano de remissivas caso por caso.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL – ABREVIATURAS DE NOMES

Face à necessidade de abreviar nomes próprios muito
extensos, formados por vários componentes, objetivando
enquadrá-los nos espaços reservados em formulários e
máquinas (computadores), criamos as regras a seguir
apresentadas, a título de sugestão, para abreviaturas de nomes
de pessoas físicas e jurídicas, inteiramente compatíveis com as
regras para alfabetação.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES - PESSOAS FÍSICAS

Os nomes próprios formados por mais de três
componentes, cuja quantidade e caracteres seja superior
às posições reservadas em boletins e máquinas para
cadastrá-los, deverão ser abreviados, conforme segue:

Continua...

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES - PESSOAS FÍSICAS (CONT)

1. As iniciais de todos os componentes abreviados
devem ser transcritas em caracteres maiúsculos
seguidas de ponto (.).
2. É preferível abreviar os prenomes que os
sobrenomes. Não se deve, em hipótese alguma,
abreviar o primeiro de um prenome formado por
vários componentes.
3. Os sobrenomes de procedência ocidental, com
exceção dos de língua espanhola, formados por
dois ou mais componentes, deverão ter
preservada a grafia do último, transcrevendo-se
as iniciais dos que o antecedem.

Continua...

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES - PESSOAS FÍSICAS (CONT)

Exemplo:
João Carlos Eduardo Ribeiro de Almeida e Silva;
Maria Rita de Cássia Fonteneles Braga.
Poderão ser abreviados como segue:
BRAGA, Maria R. de C. Fonteneles;
SILVA, João C. E. de Almeida e.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES - PESSOAS FÍSICAS (CONT)

6. Os componentes designativos de parentesco serão
abreviados através do registro da primeira (maiúscula) e
da última (minúscula) letras de que são formados.
Exemplo:
Júnior, Filho, Sobrinho;
Serão, respectivamente abreviados como segue:
Jr., Fº, Sº.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES / PESSOAS JURÍDICAS

Não sendo possível, face a grande extensão do nome de uma
instituição, cadastrá-lo em inteiro teor, o mesmo deverá ser
abreviado de acordo com os seguintes critérios:

7. O primeiro e o último componentes, exceto os
diferenciadores do tipo de sociedade comercial ou
industrial (S/A., CIA., LTDA.), deverão ser transcritos
por extenso.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES / PESSOAS JURÍDICAS (CONT)

8. Os componentes intermediários entre o primeiro e o
último, cujas formas de abreviação sejam
padronizadas e conhecidas, deverão ser transcritos
segundo os critérios convencionalmente aceitos.
Exemplo:
Conselho, Comércio, Indústria;
Serão, respectivamente, abreviados como segue:
Cons., Com., Ind.

MÉTODO ALFABÉTICO-NOMINAL –
ABREVIATURAS DE NOMES / PESSOAS JURÍDICAS (CONT)
9. Dos componentes intermediários entre o primeiro e o último, cujas
formas de abreviação sejam desconhecidas, devem ser conservadas as
partes invariáveis de estruturação das palavras, ou seja, os radicais,
seguidos de letras ou sílabas que deem sentido às abreviaturas.
Exemplo:
Tecnológico, Abastecimento, Planejamento;
Serão, respectivamente, abreviados como segue:
Tecnol., Abastec., Planej.
Considerando a hipótese da regra número 9, à medida em que forem sendo
criadas, as abreviaturas deverão constar de remissivas, as quais deverão
sempre ser consultadas para evitar que o mesmo nome seja abreviado de
maneiras diferentes em ocasiões distintas. Sempre que se fizer necessário
abreviar o nome de uma instituição é mister consultar os registros anteriores
para se certificar já adotados com relação à mesma.

MÉTODO NUMÉRICO SIMPLES OU NUMÉRICO ORDINÁRIO


1 FINALIDADE
Arranjo das unidades de arquivamento por pessoa física ou jurídica
(correspondente, cliente, funcionário, interessado, réu, partes, etc.),
independentemente da ordenação onomástica.



2 CARACTERÍSTICAS
• Buscas indiretas
• Requer conhecimento de regras de alfabetação (ver Método Alfabético
Nominal)
• Simples e, por conseguinte, fácil de ser concebido e implantado
• Ilimitado quanto a expansão
• De acesso restrito (sigiloso) caso necessário
• Permite o reaproveitamento de números vagos
• Permite a criação de cadastros em aproveitamento aos índices
auxiliares de consulta

MÉTODO NUMÉRICO SIMPLES – INSTRUÇÕES DE
ARQUIVAMENTO

•
•

•

•

•

•
•

Numeração seqüencial de tombo
Indexação em referência cruzada (número
de dossiê ou unidade de arquivamento e
nome do interessado)
Criação de cadastro de clientes e
fornecedores em base de dados
Controle de abertura de novas unidades de
arquivamento através da grade numérica.
Idem renumeração
Arranjo dos itens documentais nas unidades
de arquivamento
Extensão do método
Utilização de novas ferramentas de trabalho

MÉTODO NUMÉRICO SIMPLES – PASTA MISCELÂNEA OU
DIVERSOS

•

Critérios para abertura da unidade de arquivamento

•

Arranjo dos itens documentais nas unidades de
arquivamento

MÉTODO NUMÉRICO SIMPLES – FINALIZAÇÃO

•

Extensão do Método

•

Utilização de novas ferramentas
de trabalho

Codificação do Sistema de
Arquivo de uma Gerência
Operacional

--------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO
ASSUNTO
--------------------------------------------------------------------------------------000
Assuntos Estratégicos (Colegiado Superior)
100
Assuntos da Área Operacional
200
300
400
500
600
700
800
900
--------------------------------------------------------------------------------------Nota: os códigos 200 a 900 permanecerão abertos
para assuntos genéricos (séries) de toda a
organização.

--------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO
ASSUNTO
--------------------------------------------------------------------------------------100
Assuntos da Área Operacional
101
Organização e Funcionamento
110
Documentação Geral de Clientes
111
Dossiês de Clientes
111.000
Órgãos Públicos
111.100
Organizações Governamentais
111.200
Empresas Privadas
120
Documentação Geral de Fornecedores
121
Dossiês de Fornecedores
121.000
Pessoas Jurídicas (PJ)
121.100
Parceiros Preferenciais
--------------------------------------------------------------------------------------Nota: As subséries 101 a 109 destinam-se aos assuntos
relativos às atividades-meio da Gerência Operacional.

