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Eliminação
 ou 

Preservação
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 Eliminação ou Preservação ?

“Os documentos que só possuem valor primário são avaliados e 
declarados passíveis de descarte ou eliminação tão logo decorram 
seus prazos prescricionais, sejam eles de ordem administrativa, legal 
ou fiscal. Os documentos de valor secundário deverão aguardar 
também os prazos de prescrição, mas depois serão encaminhados aos 
arquivos permanentes para preservação”.
(Santos, 2002, p. 44) 
 

“A destinação estabelecida aos documentos poderá ser a 
eliminação, quando o documento não apresenta valor secundário 
(probatório ou informativo), ou a guarda permanente, quando as 
informações contidas no documento são consideradas importantes 
para fins de prova, informação ou pesquisa […] a eliminação de 
documentos somente poderá ocorrer após a aplicação da Tabela de 
Temporalidade” (Senado Federal, 2006, p. 17-18)  Manual de 
assistência técnica arquivística
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“A eliminação de documentos produzidos por instituições 
públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da 
instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência 
[…] os documentos de valor permanente são inalienáveis e 
imprescritíveis”.
 (Lei dos Arquivos, nº. 8.159, arts. 9 e 10)

OU
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Tabela de Temporalidade: 

“A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico 
resultante de avaliação, que tem por objetivos definir prazos de guarda 
e destinação de documentos, com vista a garantir o acesso à 
informação a quantos dela necessitem” (BRASIL. CONGRESSO 
NACIONAL. SENADO FEDERAL,  2006, p.18).

“A tabela de temporalidade, por sua vez, apenas estabelece os 
prazos que aqueles documentos codificados deverão permanecer 
arquivados em suas fases corrente e intermediária, além de definir sua 
destinação final: eliminação ou guarda permanente” (Santos, 2002, p. 
107).
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Comissão de avaliação e destinação:

“Grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos 
de um arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade”. 

(Arquivo Nacional, 2005, p. 53) Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística.

Concordo com a 
Astrolgilda!

Negativo, como o 
Dorisgleison disse, 

falta um 
planejamento para a 

eliminação.
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Prazos de Guarda:

“Definido na tabela de temporalidade e baseado em estimativas 
de uso, em que documentos deverão ser mantidos no arquivo corrente 
ou no arquivo intermediário, ao fim do qual a destinação é efetivada. 

Também chamado período de retenção ou prazo de retenção”. (Arquivo 
Nacional, 2005, p. 135)

   Estratégias:

a) H. Booms – Plano Documental
b) H. Samuel – Estratégia Documentárias
c) T. Cook – Macro-avaliação
d) T. Eastwood – Micro-avaliação
e) Carol Couture – Avaliação Integrada
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Charge:
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