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GLOSSÁRIO

A
ABERTURA DE PROCESSO
Ver AUTUAÇÃO
ABERTURA DE VOLUME
É a abertura (criação) de volume a partir de um processo. Sempre que o volume do
documento atingir aproximadamente 200 páginas será aberto um novo volume.
ACAUTELAMENTO
Medida tomada pela Administração Pública que, em caso de perigo ou risco iminente
de lesão ao interesse/ patrimônio público, visa à sua proteção por meio de paralisação
do processo, até que os possíveis danos ou lesões sejam extintos ou sanados.
ACUMULAÇÃO
Formações progressivas, naturais e orgânicas do arquivo. Reunião de documentos
produzidos e/ou recebidos no curso das atividades de uma instituição ou pessoa.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Conjunto de todos os órgãos públicos instituídos legalmente para a realização dos
objetivos constitucionais do governo, seja nas esferas federal, estadual ou municipal,
por meio da prestação de serviços, execução de investimentos, implementação de
programas sociais e regulação de atividades de toda natureza em benefício do
interesse público. É integrado pelos servidores públicos e deve atuar segundo os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade
(art. 37, CF). Difere do conceito de governo, pois, ao contrário deste, não desenvolve
atividade política, e sim atos administrativos, visando a execução instrumental da ação
governamental.
Recebe também a designação de Poder Executivo, quando se busca dar significado à
responsabilidade constitucional para execução da ação governamental.
A
Administração Pública é classificada em Administração Pública Direta e Indireta.
ANEXAÇÃO
É a união de um ou mais documentos a um processo para fins de estudo apreciação.
A anexação apenas será desfeita a partir do desentranhamento e/ou do
desmembramento.
ANEXO
Material complementar ao texto, devendo ser incluído somente quando imprescindível
à sua compreensão.
APENSAÇÃO DE PROCESSOS
É a união de um ou mais processos a outro, destinada ao estudo e à examinação em
conjunto, a fim de assegurar a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes
(assuntos correlatos). A apensação terá um prazo limite até a avaliação e destinação
dos processos. A partir da avaliação, a Comissão de Avaliação deverá solicitar a
desapensação compulsória. O processo apensado será o mais antigo.

ARMAZENAMENTO
Guarda de documentos em mobiliário ou equipamentos próprios, em áreas que lhes
são destinados.
ARQUIVAMENTO
É a guarda dos documentos/processos no local estabelecido, de acordo com a
classificação do Plano de Classificação vigente. No que tange a processos, esse
procedimento sempre se dá após o seu encerramento.
ARQUIVO
Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública
ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades,independentemente
da natureza do suporte.
ARQUIVO CORRENTE
Conjunto de documentos com valor primário administrativo, estreitamente vinculados
aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos ou recebidos na execução das
atividade, mantidos junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da
frequência com que são por eles consultados.
ARQUIVO INTERMEDIÁRIO
Conjunto de documentos com valor primário probatório (legal ou fiscal), originários de arquivos
correntes ,com uso pouco frequente e que aguardam em depósitos de armazenamento
temporário sua destinação final.
ARQUIVO PERMANENTE
Conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo em função de seu valor secundário,
recolhidos dos arquivos correntes ou intermediários.

ASSINATURA DIGITAL
Modalidade de assinatura em meio eletrônico que permite aferir a origem e a integridade do
documento.
ASSINATURA ELETRÔNICA
Ver ASSINATURA DIGITAL
ASSUNTOS CORRELATOS
No que tange a processos, entende-se por assuntos correlatos o inter-relacionamento dos
conteúdos de diferentes processos. Em virtude de apresentarem interessados comuns e
mesma matéria, tais processos possuem dependência entre si, o que torna justificável proceder
à apensação ou juntada dos mesmos, com o intuito de analisá-los conjuntamente.
AUTUAÇÃO
É o termo que caracteriza a abertura (formação) do processo. Nela deverão ser observados os
documentos cujo conteúdo esteja relacionado a ações e operações contábeis, financeiras, ou
requeira análises, informações, despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de
uma instituição.
AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
A avaliação consiste na análise dos documentos de arquivos visando definir seus requisitos:
classificação de criticidade e sigilo, fluxo, prazo de guarda, conteúdo, indexadores etc.

C
CICLO DE VIDA DOS DOCUMENTOS
Sucessão de fases por que passam os documentos, desde o momento em que são
criados (produção) até a sua destinação final (eliminação ou guarda permanente).
Ver também TABELA DE TEMPORALIDADE
CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Sequência de operações que, de acordo com as competências, funções e atividades
da organização, visam distribuir os documentos de arquivo. Consiste em organizar os
tipos documentais, a partir do agrupamento dos mesmos em classes- refletindo a
estrutura organizacional de onde provêm, formando um conjunto documental com os
mesmos requisitos.
Ver também PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO
Requisito fundamental para a Segurança da Informação, a classificação de sigilo é o
processo de identificar e definir níveis e critérios adequados de proteção das
informações que garantam a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade de
acordo com a sua importância para a organização. Conforme o teor do sigilo atribuído,
podem ser classificados nos graus ultrassecreto, secreto e reservado.
CONSERVAÇÃO
Conjunto de procedimentos e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos
arquivos contra agentes de deterioração. Ver também preservação.
CONSULTA
Ver VISTA DE PROCESSOS
D
DATA DE PRODUÇÃO
A data em que foram produzidos os documentos de uma unidade de descrição.
DEFERIMENTO
Num processo administrativo, deferimento é um ato de consentimento dado por parte de uma
autoridade competente para uma solicitação julgada como procedente, ou seja, digna de ser
acatada.
DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS
É a separação de um ou mais processos anteriormente apensados. O processo desapensado
seguirá seu trâmite independentemente do processo ao qual estava apensado.
Ver também TERMO DE DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS
DESARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS/PROCESSOS
É a retirada de um documento/processo de sua unidade de arquivamento. Tal procedimento
pode ser realizado para se providenciar vista a estes, quando solicitada, ou a reabertura do
processo, sendo que neste caso deverá ser instruído o respectivo Termo de Desarquivamento
de Processos.
DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS DE PROCESSOS
É a retirada de peças de um processo, podendo ocorrer quando houver interesse da
Administração ou a pedido do interessado.
Ver também TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS DE PROCESSO

DESISTÊNCIA
É o ato de desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos
disponíveis.
Ver também TERMO DE DESISTÊNCIA DE PROCESSO
DESMEMBRAMENTO DE DOCUMENTOS
É a separação de parte da documentação de um ou mais processos para formação de novo
processo.
Ver também TERMO DE DESMEMBRAMENTO DE DOCUMENTOS
DESPACHO
Decisão proferida pela autoridade administrativa em caso que lhe é submetido à apreciação. O
despacho pode ser favorável ou desfavorável à pretensão solicitada pelo administrador,
servidor público ou não.
DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS
Em decorrência da avaliação, consiste no encaminhamento dos documentos para descarte ou
guarda permanente.
DIGITALIZAÇÃO
Processo de conversão dos documentos arquivísticos em formato digital, que consiste em
unidades de dados binários, denominadas de bits - que são 0 (zero) e 1 (um), agrupadas em
conjuntos de 8 bits (binary digit) formando um byte, e com os quais os computadores criam,
recebem, processam, transmitem e armazenam dados. De acordo com a natureza do
documento arquivístico original, diversos dispositivos tecnológicos (hardware) e programas de
computadores (software) serão utilizados para converter em dados binários o documento
original para diferentes formatos digitais. No entanto, o produto dessa conversão não será igual
ao original e não substitui o original que deve ser preservado. A digitalização, portanto é
dirigida ao acesso, difusão e preservação do acervo documental.
DILIGÊNCIA
Ato pelo qual um processo que, tendo deixado de atender as formalidades indispensáveis ou
de cumprir alguma disposição legal, é devolvido ao órgão que assim procedeu, a fim de corrigir
ou sanar as falhas apontadas.
DOCUMENTO
Informação registrada, produzida ou recebida no início, condução ou conclusão de uma
atividade individual ou organizacional, e que compreende conteúdo, contexto e estrutura para
fazer prova dessa atividade.
DOCUMENTO ORIGINADOR
É o documento que, no momento da autuação, dá origem ao processo.
DOCUMENTOS OSTENSIVOS
Documentos cujo acesso é irrestrito, não havendo limitação explícita de conhecimento e de
divulgação no âmbito interno.
DOCUMENTOS RESERVADOS
São os documentos que não devem, imediatamente, ser do conhecimento do público em geral,
pois podem conter dados ou informações cuja revelação não autorizada possa comprometer
planos, operações ou objetivos neles previstos.
DOCUMENTOS SECRETOS
Documentos que requeiram rigorosas medidas de segurança e cujo teor ou características
possam ser do conhecimento de agentes públicos que, embora sem ligação íntima com seu
estudo ou manuseio, sejam autorizados a deles tomarem conhecimento em razão de sua
responsabilidade funcional.

DOCUMENTOS ULTRASSECRETOS
Documentos que requeiram excepcionais medidas de segurança, cujo teor ou características
só devam ser de conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio.
E
EMENDA CARMIM
Forma de retificação, devidamente certificada, de um erro constante no processo, o qual será
riscado com caneta de tinta vermelha e, em seguida, será inserida a informação correta ao
lado, também com tinta vermelha. Feito isso, será utilizado carimbo de retificação.
ENCERRAMENTO DE VOLUME
Procedimento de encerramento do volume de um processo que alcança o limite máximo de
200 folhas.
Ver também TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
ESPÉCIE DOCUMENTAL
Configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza das
informações nele contidas (Dicionário SP, 1996) ex.: ata, carta, certidão, projeto, relatório, etc.
EXPEDIÇÃO
É o ato de encaminhar o documento fisicamente e virtualmente para instituições externas.
EXTINÇÃO
É o encerramento provocado quando exaurida a finalidade do processo, ou quando o objeto da
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado.
F
FLUXO DE PROCESSO
Ver TRAMITAÇÃO
FOLHA DE INSTRUÇÃO
Documento timbrado de caráter informativo que, quando devidamente preenchido, é utilizado
para emissão de despacho, informações, encaminhamento e/ou outros atos necessários à
instituição dos processos, recebendo carimbo padrão para sua validação como parte integrante
do processo.
FOLHA DO PROCESSO
É cada uma das faces de uma folha de papel do processo.
FORMATO
O formato diz respeito à configuração física de um suporte de acordo com a sua natureza e o
modo como foi confeccionado: Exemplos: formulários, fichas, livro, caderno, planta, folha,
cartaz, microficha, rolo, tira de microfilme, mapa, etc.
G
GESTÃO DE DOCUMENTOS
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.
H
HABEAS DATA
É a garantia constitucional, que nos termos literais da Constituição Federal (art. 5º, inciso
LXXII), tem por finalidade “assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do
impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de
caráter público”, assim como a “retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por
processo sigiloso, judicial ou administrativo”. É remédio constitucional considerado
personalíssimo pela maior parte da doutrina, ou seja, só pode ser impetrado por aquele que é o
titular dos dados questionados. Todavia, a jurisprudência admite que determinadas pessoas
vinculadas ao indivíduo tenham legitimidade (cônjuge, ascendente, descendente e irmã/o).
I

INDEFERIMENTO
Num processo administrativo, é quando uma solicitação não recebe a aquiescência de
autoridade competente, haja vista ter sido considerada não procedente.
INTERESSADO
Pessoa física ou jurídica que se apresentem como titulares de direitos ou interesses
individuais, ou no exercício de representação.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
É a integração sequencial dos documentos necessários para que um determinado processo
cumpra a sua finalidade/ação. Tais documentos, em vista de sua fundamentalidade para o
processo, devem ser parte constante deste.
J
JUNTADA
É a união de processos que possuem dependência entre si, com mesmo interessado e
assuntos correlatos, e, portanto, deverá ser definitiva e irreversível, ressalvando-se a
possibilidade de desentranhamento e/ou desmembramento. As decisões proferidas terão único
efeito. Ver também TERMO DE JUNTADA
N
NUMERAÇÃO DE PEÇAS
É a numeração atribuída às partes integrantes do processo.
O
ORDENAÇÃO DE DOCUMENTOS
Procedimento que tem como objetivo básico facilitar e agilizar a consulta aos documentos,
principalmente quando estes atingem um volume significativo. A ordenação é feita com base
nos elementos informativos contidos nos documentos. De forma geral, os elementos
informativos mais comumente tomados como referência para a ordenação são: número do
documento; data; local de procedência; nome do emissor ou do destinatário; objeto ou tema
específico do documento.
P
PÁGINA DO PROCESSO
Ver FOLHA DO PROCESSO
PEÇA PROCESSUAL
É o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex.: folha, folha de talão de
cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de vídeo, nota fiscal,
entre outros.
PETIÇÃO
É um pedido a uma autoridade, mais comumente a um funcionário governamental ou entidade
pública.
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
O Plano de Classificação de documentos é um instrumento de trabalho utilizado para classificar
todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções
e atividades.

PODER EXECUTIVO
Conjunto de indivíduos, liderados pelo Presidente da República, Governador e Prefeito,
conforme a esfera governamental, que assume a direção da Administração Pública por um
período determinado (quatro anos), investidos de poderes constitucionais para a execução de
ações governamentais que lhes permitem, nos termos da lei, programar, estabelecer normas
diversas, contratar serviços, adquirir bens, vender bens públicos e conceder a exploração de
serviços públicos para cumprir as finalidades do Estado.

PRAZO DE GUARDA
Período definido na Tabela de Temporalidade durante o qual os documentos permanecem no
arquivo corrente e no arquivo intermediário.
PRESERVAÇÃO
Gestão que abrange todas as ações que possibilitem a garantia da integridade das
informações contidas nos documentos.
PROCEDÊNCIA
A instituição que originou o documento.
PROCESSO
Documento não diplomático informativo. Desenvolvimento de um expediente, incluindo tipos
diversos de documentos e que, recebendo informações, pareceres e despachos, tramita até
que se cumpra o ato administrativo que gerou a sua criação.
PROCESSO ACESSÓRIO
É o processo que apresenta matéria indispensável à instrução do processo principal.
PROCESSO PRINCIPAL É o processo que, pela natureza de sua matéria, poderá exigir a
anexação de um ou mais processos como complemento à sua decisão.
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
Conjunto de operações e procedimentos visando ao controle dos documentos que ainda
tramitam no órgão, de modo a garantir a sua imediata localização e recuperação.
R
REABERTURA DE PROCESSO
Consiste na reiniciação e retomada do fluxo de tomada de decisão e, por conseguinte, o
desarquivamento do processo físico.

Ver também TERMO DE REABERTURA DE PROCESSO
RECEBIMENTO
É o ato de receber o documento tanto física quanto virtualmente.
RECOLHIMENTO
Passagem de documentos do arquivo intermediário para o arquivo permanente.
REGISTRO DO DOCUMENTO
É a reprodução dos dados do documento, feita em sistema próprio, destinado a controlar a
movimentação das correspondências e do processo, além de fornecer dados de suas
características fundamentais aos interessados.
S
SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO INTEGRADO DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL
Sistema que possibilita o controle da tramitação dos processos e documentos protocolados nos
diversos órgãos da administração estadual. O sistema registra tanto as movimentações
internas, entre os setores de cada entidade, quanto as tramitações externas, entre os órgãos e
secretarias. Sua utilização pela administração pública direta e indireta do Estado do Rio de
Janeiro é obrigatória.
SUPORTE
Material que serve de base às diferentes formas de registro da informação. Exemplos: filme,
papel, fita magnética, disco, etc.

T
TABELA DE TEMPORALIDADE
Instrumento de destinação aprovado pela autoridade competente que determina os prazos de
guarda dos documentos e estabelece os critérios para microfilmagem e eliminação.
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
É o documento que comprova e registra a ação de abertura de volume.
Ver também ABERTURA DE VOLUME
TERMO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO
É o documento que comprova e registra a ação de anexação de um ou mais documentos a um
processo.
Ver também ANEXAÇÃO
TERMO DE APENSAÇÃO DE PROCESSO
É o documento que comprova e registra a ação de apensação. Este documento é instruído no
processo principal.
Ver também APENSAÇÃO DE PROCESSOS
TERMO DE DESAPENSAÇÃO DE PROCESSO
É o documento que comprova e registra a ação de desapensação. Este documento é instruído
no processo principal.
Ver também DESAPENSAÇÃO DE PROCESSOS
TERMO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS DE PROCESSO
É o documento utilizado para informar a retirada de peça(s) de um processo.
Ver também DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS DE PROCESSO
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PROCESSO
É o documento que comprova e registra a ação da desistência da ação. Ver também
DESISTÊNCIA.

TERMO DE DESMEMBRAMENTO DE DOCUMENTOS
É o documento que comprova e registra a ação de desmembramento de documentos.
Ver também DESMEMBRAMENTO DE DOCUMENTOS
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME
É o documento que comprova e registra a ação de encerramento de volume de um processo.
Ver também ENCERRAMENTO DE VOLUME
TERMO DE JUNTADA DE PROCESSO
É o documento que comprova e registra a ação de juntada de processos. Este documento é
instruído no processo principal.
Ver também JUNTADA
TERMO DE REABERTURA DE PROCESSO
É o documento que comprova e registra a ação de reabertura de um processo.
Ver também REABERTURA DE PROCESSO
TIPO DOCUMENTAL
É a configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que ela
representa. (Dicionário Terminologia SP, 1996) Ex.: certidão de registro de imóveis, projeto de
construção de barragem, etc.
TIPOLOGIA DOCUMENTAL
Estudo dos tipos documentais.
TRAMITAÇÃO É a atividade de circulação de documentos e processos entre unidades
organizacionais internas e/ou externas para dar conhecimento, bem como receber informes,

respostas e pareceres que subsidiem a tomada de decisões .É a movimentação do processo
por meio de sistema próprio.
U
UNIDADE ADMINISTRATIVA (UA)
Órgão da Administração Pública definido em lei, com estrutura e competências específicas
para a implementação de ações governamentais.
UNIDADE PROTOCOLADORA
Ver PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
V
VISTA DE PROCESSOS (ou DOCUMENTOS)
Ação de examinar ou conhecer um documento/processo. Busca direta ou indireta de
informações.
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