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• 10) Os nomes orientais não se alteram. 
• Ex: Farah Diva 
           Ho Tai Che 
 
• 11) As firmas, empresas, instituições e órgãos 

governamentais, não se alteram. Quando são precedidas 
de artigos ou preposições são colocados no final entre 
parênteses. 
 

• Ex: O Planeta Diário – PLANETA DIÁRIO (O) 
 

          Companhia Vale Do Rio Doce – COMPANHIA VALE DO 
RIO DOCE 
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• 12) Congressos, Seminários, Conferências, não se 
alteram, a não ser por um pequeno detalhe, os números 
que os compõem aparecem no final entre parênteses. 
Seguidos dos nomes dos lugares em que acontecem e as 
datas. 

• Ex: II Congresso Brasileiro de Arquivologia em São Paulo 
1973.  

CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA (II) SÃO 
PAULO, 1973 

Quinta Reunião sobre Meio Ambiente, 1980 no Rio Grande 
do Sul. 

REUNIAO SOBRE MEIO AMBIENTE (QUINTA), RIO GRANDE 
DO SUL, 1980 
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• Geográfico 

 

• O sistema é direto e é utilizado quando o elemento a se 
considerar é a PROCEDÊNCIA ou LOCAL. 

 

• As capitais devem ser alfabetadas em primeiro lugar, por 
estado, independentemente da ordem alfabética em 
relação às demais cidades, que deverão estar dispostas 
após as capitais. 

 

• Neste caso, há necessidade de se utilizar guias divisórias 
com notações dos nomes dos estados. 
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• EX: 

 

• ESTADO                          CIDADE                             CORRESPONDENTE 

• AMAZONAS               MANAUS (CAPITAL)                SOBREIRA, LUIZA 

• AMAZONAS               ITACOATIARA                          SANTOS, ANTONIO J. 

• RIO DE JANEIRO       RIO DE JANEIRO (CAP.)          RODRIGUES, ISA 

• RIO DE JANEIRO       CAMPOS                                  ALMEIDA, JOSE DE 

• SÃO PAULO               SÃO PAULO (CAPITAL)            CORREA, GILSON 

• SÃO PAULO               LORENA                                   SILVA, ALBERTO 
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• CIDADE                               ESTADO                    CORRESPONDENTE 

• CAMPOS                              RIO DE JANEIRO      SOBREIRA, LUIZA 

• ITACOATIARA                     AMAZONAS              SANTOS, ANTONIO J. 

• LORENA                              SÃO PAULO              RODRIGUES, ISA 

• MANAUS (CAP.)                  AMAZONAS               ALMEIDA, JOSE DE 

• RIO DE JANEIRO (CAP.)     RIO DE JANEIRO      CORREA, GILSON 

• SÃO PAULO (CAP.)              SÃO PAULO               SILVA, ALBERTO 
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• Nesse caso não há necessidade do emprego de 
divisórias correspondentes aos estados, pois as 
pastas são guardadas em ordem alfabética pelas 
cidades. É imprescindível porém que as pastas tragam 
os nomes dos estados, em segundo lugar, pois há 
cidades com o mesmo nome em estados diferentes. 

• Ex: BRASILIA (DISTRITO FEDERAL) – Silva, Jackson 
           BRASILIA (MINAS GERAIS) – Leite, Edson 
           ITABAIANA (PARAIBA) – Santos, Therezinha 
           ITABAIANA (SERGIPE) – Souza, Lourdes da Costa  
• Vantagens: direto e de fácil manuseio 
• Desvantagens: exige duas classificações, local e nome 

do correspondente 
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• Numéricos 

 

• São métodos indiretos, pois há que se consultar 
índices alfabéticos para fornecer o numero sob o qual 
o documento ou a pasta foram arquivados. 

 

• A numeração obedece à ordem sequencial, recaindo a 
escolha sobre os seguintes métodos: SIMPLES, 
CRONOLÓGICO, DÍGITO-TERMINAL. 
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• 1) Simples 
 

• Atribuição de um número a cada cliente ou 
correspondente, pessoa física ou jurídica, obedecendo 
à ordem de entrada, sem qualquer preocupação com 
a ordem alfabética, já que o método exige índice 
alfabético remissivo. 
 

• OBS: correspondentes eventuais terão sua 
documentação numa pasta chamada miscelânea, que 
deverá conter de 10 a 20 documentos, constituindo 
uma série a parte, podendo sua numeração 
corresponde a critérios distintos. 
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• 2) Cronológico 
• Método adotado em quase todas as repartições 

publicas, alem da ordem numérica, observa-se a data. 
• Numera-se o documento e não a pasta, devendo ser 

preparados índices auxiliares para facilitar a 
recuperação do documento. 

• É o único método que dispensa pastas miscelâneas 
por causa de sua rigorosa ordem numérica. 

• Vantagens: maior grau de sigilo, menor possibilidade 
de erros e por ser mais fácil lidar com números do 
que com letras. 

• Desvantagens: método indireto, obrigando a 
duplicidade de pesquisa. 
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• 3) Dígito-terminal  
 

• Surgiu em decorrência da necessidade de serem 
reduzidos erros no arquivamento de grande volume de 
documentos cuja principal identificação é o número 
(INAMPS, INPS, companhias de seguros, hospitais e 
bancos). 
 

• Os documentos são numerados sequencialmente, mas 
sua leitura apresenta uma p peculiaridade que caracteriza 
o método: os números, dispostos em três grupos de dois 
dígitos cada um, são lidos da direita para a esquerda, 
formando pares. 
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• Ex: decompondo o número 829.319, temos: 82-93-19. o 

grupo 19 é primário (numero da gaveta), o 93 secundário 
(numero da pasta) e o 82 terciário (numero do 
documento). O arquivamento é feito levando-se em 
consideração em primeiro lugar o grupo primário e assim 
por diante. 
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• NUMERICO SIMPLES    DIGITO TERMINAL 
          56.212                                 21-87-03 
          86.212                                 05-62-12 
          94.217                                 08-62-12 
          218.703                               09-42-17 
          672.789                               97-26-89 
          972.689                               67-27-89  
• Vantagens: redução de erros de arquivamento; rapidez na 

localização e arquivamento; expansão equilibrada do 
arquivo em três grandes grupos; distribuição eqüitativa 
do trabalho entre os arquivistas. 

• Desvantagens: leitura não convencional dos números; 
disposição dos documentos de acordo com o sistema 
utilizado de leitura. 

 

 

 


