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RESUMO 
 

 

 

 
A partir do levantamento realizado  na literatura  
arquivística de  Gestão de Documentos Arquivísticos 
Digitais, procura-se evidenciar neste trabalho de que 
forma a gestão de documentos arquivísticos digitais 
contribui para garantir a autenticidade dos documentos 
digitais, bem como facilitar seu acesso. São 
comentadas a relevância do e-ARQ Brasil para uma 
gestão de documentos eficaz. 
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ABSTRACT 
 
 

 
From the survey carried out in the archival literature of 
Management of Digital Archives, it is tried to show in 
this work how the management of digital archival 
documents contributes to guarantee the authenticity of 
digital documents, as well as to facilitate their access. 
The relevance of e-ARQ Brasil for effective document 
management is commented on. 
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1 INTRODUÇÃO   
 
                 
 Após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, ocorreu a chamada  

explosão documental , que possibilitou a formulação do conceito de gestão de 

documentos (records management) com o objetivo de racionalizar sua produção e 

destinação. 

 Atualmente, o aumento do volume de documentos produzidos por instituições 

públicas ou privadas tem contribuído para que haja uma maior preocupação com a 

realização da gestão documental e com uma efetiva organização dos arquivos, de 

forma que sejam capazes de atender a especificidade de cada instituição, visando 

sua produção, tramitação, uso, avaliação, recuperação e arquivamento dos 

documentos.  

Com a revolução da tecnologia da informação e comunicação, ocorreu 

adoção do formato digital para registrar as atividades, possibilitando que fossem 

criados documentos arquivísticos nato-digitais e consequentemente cresceu a 

preocupação com sua gestão e preservação no meio eletrônico. 

A gestão de documentos digitais tem um papel fundamental nas instituições, 

pois possuem inúmeras vantagens, tais como: economia de espaço físico. 

Aperfeiçoamento  dos fluxos de trabalho, fácil localização às informações, facilidade 

de produção, distribuição e acesso mais rápido aos documentos digitais. 

O grande desafio da Gestão de Documentos digitais é ao mesmo tempo 

racionalizar a sua produção e preservar somente o necessário pelo tempo 

necessário, garantido sua autenticidade e confiabilidade. Os documentos 

convencionais e digitais necessitam de métodos apropriados para que  continuem 

autênticos e fidedignos, já que eles podem ser corrompidos ou alterados. O 

documento, para ser autentico e confiável, necessita que se mantenha sua forma 

fixa e seu conteúdo estável, ou seja, o documento tem que possuir atributos formais 

para expressar sua forma externa e tem que está isento de alterações.  

Este trabalho tem por objetivo geral apresentar as principais características da 

Gestão de Documentos e do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos e-ARQ Brasil. Os objetivos específicos foram 

assim definidos: 

 

• Apresentar os conceitos fundamentais da Arquivologia 
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• Examinar o conceito de Gestão de documentos e Protocolo 

• Analisar o conceito de sistema informatizado de gestão arquivística de 

documentos e o e-ARQ Brasil 

 

Este trabalho tem como marco teórico a proposta desenvolvida pelo Projeto 

InterPARES, o qual vem pesquisando desde 1997 a preservação de documentos 

arquivísticos autênticos em sistemas eletrônicos, o qual utiliza a Diplomática como 

base para identificar os documentos arquivísticos digitais, juntamente com os 

princípios e conceitos da Arquivologia a respeito da necessidade de manter as 

características dos documentos arquivísticos e dos arquivos. 

Este trabalho tem como metodologia realizar um estudo exploratório sobre o 

tema da gestão de documentos e dos requisitos para os sistemas de gestão de 

documentos, por meio da coleta de dados na Biblioteca Central do Gragoatá. Foram 

consultadas fontes bibliográficas da área da Arquivologia, normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e estudos publicados em periódicos convencionais e 

eletrônicos da área de Arquivologia como Arquivo e Administração, Arquivística, net, 

Revista Acervo.   

Este trabalho é constituído por quatro capítulos, sendo o segundo 

compreendido pelos principais conceitos dos fundamentos teóricos da arquivologia e 

os assuntos abordados são: O que é arquivo, o que é documento, o que é 

informação, documento arquivístico, documento arquivístico digital. No terceiro 

capítulo será abordada a gestão documental, bem como seus conceitos 

fundamentais, a gestão de documentos no Brasil, os instrumentos arquivíscos  e os 

conceitos de protocolo na gestão de documentos. O quarto capítulo será sobre as 

principais características do e-ARQ Brasil e do sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos – SIGAD. 
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2.  ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 
 

. A Arquivologia é uma ciência diretamente ligada à preservação e ao acesso, 

aos documentos arquivísticos, direcionada para a coletividade. Este capítulo analisa 

os conceitos arquivísticos por meio da literatura sobre o assunto. Os termos 

analisados são os seguintes: arquivo, informação, documento, documento 

arquivístico, documento digital  e documento arquivístico digital. 

 

2.1 ARQUIVO 
A concepção de arquivo vem se transformando ao longo dos anos e 

certificando-nos de que não há uma definição única que seja definitiva. 

Segundo a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, em seu art. 2°, o arquivo é 

definido como: 
Conjuntos 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 pessoa física, qualquer 
que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 
 

O conceito de arquivo é analisado por diferentes autores. Apresentaremos a 

seguir as definições de Associação dos Arquivistas Holandeses, Jenkinson, 

Brenneck, Casanova, e Schellenberg, o qual afirma que os manuais técnicos, 

elaborado por arquivistas de várias nacionalidades são uma forte referência, acerca 

do assunto.  

O primeiro manual da área, o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, 

considerado o mais relevante sobre administração de arquivos, foi elaborado pela 

Associação dos Arquivistas Holandeses. 

O manual conceitua o termo arquivo como:  
Conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos 
ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um 
de seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinam a 
permanecer na custódia desse órgão ou funcionário”  ASSOCIAÇÃO DOS 
ARQUIVISTAS HOLANDESES (1973, p. 13). 

 

Jenkinson em seu Manual of archive administration, 1937, tendo sua primeira 

edição publicada  em Oxford, 1922, afirma: 
Arquivos são documentos produzidos ou usados no curso de um ato 
administrativo ou executivo (público ou privado) de que são parte 
constituinte e subsequentes , preservado sob custódia da pessoa ou 
pessoas responsáveis por aquele ato e seus legítimos sucessores para sua 
própria informação  ( JENKINSON,1937 apud SCHELLENBERG 2006, p.36) 
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O arquivista italiano Eugenio Casanova (1867-1951) em seu manual 

intitulado Archivística, publicado em Siena, 1928 descreve arquivo da seguinte 

forma: “a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou 

pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus 

objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa”. 

(CASANOVA, 1928, p. apud SCHELLENBERG 2006, p.37). 

 

O arquivista alemão Brennecke (1875-1946) foi diretor por vários anos do 

Arquivo da Prússia, através de suas análises durante anos sobre o assunto teve 

seu material de estudo reunidos em forma de manual e define arquivo como: 

  
O conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais 
ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destina à 
conservação permanente em determinado lugar como fonte de 
testemunho passado (BRENNECKE, 1968, apud SCHELLEMBERG 
(2006, p.36). 
 

Segundo a observação de SCHELLENBERG (2006 p.36), podemos 

constatar que os arquivistas dos diversos países definiram de forma distinta o 

termo arquivo. Diante de suas realidades, perante os elementos que lidam em 

seus ambientes de trabalho, influenciaram na análise de cada um. 

 
Portanto é claro que não há uma definição do termo “arquivos” que 
possa ser considerada final, que deva ser aceita sem modificações e que 
seja preferível às demais e que seja preferível às demais. A definição 
pode ser modificada em cada país de acordo com suas necessidades 
peculiares. Deve fornecer uma base sobre a qual o arquivista possa lidar 
de fato, eficazmente, com o material produzido pelo governo a que 
serve. Não deve ser aceita uma definição que não corresponda à 
realidade. Uma definição que tenha surgido da observação de material 
na Idade Média não poderá atender às necessidades dos arquivistas que 
trabalham principalmente com documentos modernos. A recíproca deste 
fato também é verdadeira 

 

2.2 INFORMAÇÃO E DOCUMENTO 
 
 Informação é um termo abrangente, pois está intimamente ligada a tudo que 

diz respeito às ações, como escrever, desenhar, falar, ou seja, está baseado na 

estrutura social da sociedade. Qualquer que seja o suporte que registre essas 

informações, podemos denominar de documento. 
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística conceitua informação da 

seguinte forma: “elemento, referência, noção, ideia ou mensagens contidas em um 

documento” (DIBRATE 2005, P. 107). 

Na Arquivística as definições de informação são similares. Rondinelli (2013, 

p.100) menciona distintas conceituações de alguns autores da Ciência da 

Informação e da Arquivologia, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 1 - Conceitos de Informação  segundo autores da ciência da informação 

 
Autores da Ciência da Informação 

 

 
Informação 

 

Shannon 

Visão mecanicista de informação; 
informação no mero sentido de 
transmissão de sinais e, portanto, 
igualada a mensagem. 

Weaver Visão da informação a partir de um 
contexto semântico 

Zeman A classificação de alguma coisa 

Wesig e Neveling Informação envolve relação entre 
estruturas (matéria, mente humana, e 
sinais). 

Belkin e Robertoson Estrutura de qualquer texto capaz de 
mudar a imagem de estrutura de um 
receptor. sinais estruturados. 

MacGarry Aquilo que altera o mapa cognitivo ou 
mental do indivíduo. 

Brooks Parte da estrutura do conhecimento 

Ferradane Um representante físico do 
conhecimento. Linguagem. 

Meadow e Yuan Conjunto de símbolos com significado 
para o receptor. 

Madden Um estímulo que expande ou corrige a 
visão de mundo do informado. 
Percepção sobre o ambiente físico e 
social. 

Rendón Rojas Ente ideal objetivado (documento). 

Pinheiro Fenômeno gerado a partir do 
conhecimento que uma vez analisado e 
interpretado gera novo conhecimento. 

Barreto Conjunto de dados capazes de gerar 
conhecimento. 

Capurro Escolha do significado de uma 
mensagem. 

Fonte: Rondinelli, 2013, p. 100. 
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Quadro 2 - Conceitos de Informação  segundo autores da Arquivologia 
 

Autores da Arquivologia 
 

Informação 

Camargo Informação é todo e qualquer elemento 
referencial contido num documento, 

Duranti Um conjunto de dados a serem 
comunicados no tempo e no espaço. 

Livelton Inteligência dada, ou seja, uma 
mensagem dotada de sentido que seja 
comunicada. 

Rodrigues Bravo Informação = documento 
Fonte: Rondinelli, 2013, p.100. 
 

Rondinelli (2013, p.100), observou uma concordância entre as definições 

tanto na Ciência da Informação quanto na Arquivologia, pois ambos apresentam 

pontos em comum referente à materialidade e funcionalidade da informação, como a 

formato, linguagem, suporte, ensino e aprendizagem e registro de atividade e 

testemunho das ações. 

2.3 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 
 

O documento arquivístico, com base nos estudos em questão, é definido 

como qualquer documento produzido por uma pessoa, no decorrer de uma ação, 

com a finalidade de servir como prova de determinadas ações e de pesquisas em 

determinadas ocasiões.  

O Glossário do InterPARES - TEAM BRASIL1 conceitua o documento 

arquivístico como qualquer documento produzido (isto é, elaborado ou recebido e 

salvo para ações futuras ou referência) por uma pessoa física ou jurídica no curso de 

uma atividade prática como um instrumento e subproduto de tal atividade. 

 O documento arquivístico apresenta numerosas definições na bibliografia 

internacional. SANTOS (2011), à partir de ampla análise sobre esses conceitos de 

documento arquivístico, concluiu que: 
Documento arquivístico é um conjunto de dados estruturados, 
apresentados em uma forma fixa, representando um conteúdo 
estável, produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica 
(pública ou privada), no exercício de uma atividade, observando os 
requisitos normativos da atividade à qual está relacionado, e 
preservado como evidência da realização dessa atividade 
(SANTOS, 2011, p.). 

                                                           
1 Disponível em: http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_creator_guidelines_booklet--
portuguese.pdf Acesso em: 23/05/2017 
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 É possível observar que não há elo imposto do documento arquivístico com 

qualquer tipo de suporte (magnético, óptico, filme, papel, etc.), mas com seus 

atributos de produção. 

 De acordo com Duranti (1994, p. 51), deve se levar em consideração dois 

pré-requisitos fundamentais que definem o valor de evidência e informativo dos 

documentos arquivísticos: que os documentos asseguram atos e transações e que a 

sua genuinidade dependa das circunstâncias da sua concepção e preservação. A 

autora afirma que esses pré requisitos estão intimamente ligados à  propriedade dos 

documentos arquivisticos e a sua integridade. Essas propriedades serão detalhadas 

a seguir: 

  A primeira propriedade é a imparcialidade. 
 

Os registros são inerentemente verdadeiros, ou como diz o arquivista 
britânico Hilary Jenkinson, ‘livres de suspeita de preconceito no que diz 
respeito aos interesses em nome dos quais os usarmos hoje’. Isso não quer 
dizer que as pessoas que intervém em sua criação são livres de 
preconceitos, mas que as razões porque eles são produzidos (para 
desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas 
processuais) asseguram que não escritos ‘na intenção ou para a informação 
da posteridade’, nem com a expectativa de serem expostos ou com o receio 
do olhar público. Assim, os documentos fornecem ‘provas originais porque 
constituem uma parte real do corpus dos fatos, do caso (DURANTI, 1994, p. 
51). 
 

A segunda propriedade é a autenticidade. 

 
A autenticidade está vinculada ao continuum de criação, manutenção e 
custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em 
mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias 
para futuras ações ou para informação, e são definitivamente separados 
para preservação, tacitamente julgados procedimentos regulares que 
podem ser comprovados. São dignos de serem conservados por ser criador 
ou legitimo sucessor como testemunho escrito de suas atividades no 
passado. Assim, os documentos são autênticos porque são criados, 
mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos 
regulares que podem ser comprovados. (DURANTI, 1994, p.51) 
 
 

A terceira propriedade é a naturalidade 
 

Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se 
acumulam no curso das transações de acordo com as necessidades de 
matéria em pauta: eles não são coletados artificialmente, como s objetos de 
um museu, mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos 
objetivos práticos da administração. O fato de os documentos não serem 
concebidos fora dos requisitos da atividade práticas, isto é, de se 
acumularem de maneira contínua e progressiva, como sedimentos de 
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estratificações geológicas, os dota de um elemento de coesão espontânea, 
ainda que estruturada (DURANTI, 1994, p.52). 

 

A quarta propriedade é o inter-relacionamento. 

 
Esse inter-relacionamento é devido ao fato de que os documentos 
estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de 
acordo com suas necessidades. Cada documento está intimamente 
relacionado com outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está 
preservado e seu 2 significado depende dessas relações. As relações entre 
os documentos, e entre eles e as transações das quais são resultantes, 
estabelecem o axioma de que um único documento não pode se constituir 
em testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados: os 
documentos são interdependentes no que toca a seu significado e sua 
capacidade comprobatória. Em outras palavras, os documentos estão 
ligados entre si por um elo que é criado no momento em que são produzidos 
ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é 
necessário à sua própria existência, a sua capacidade de cumprir seu 
objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade. Na verdade, os 
registros documentais são um conjunto indivisível das relações intelectuais 
permanentes tanto quanto de documentos (DURANTI, 1994, p.52). 

 

A quinta propriedade é a unicidade 

 
A unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um 
lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no 
universo documental. Cópias de um registro podem existir em um mesmo 
grupo ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o 
complexo das suas relações com outros registros é sempre único 
(DURANTI, 1994, p.52). 
 

A autora ressalta/enfatiza que essas propriedades são importantes para 

esclarecer  que os documentos arquivísticos são produzidos como fonte de 

comprovação das ações e atividades que os produziram. 

2.4 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 
 

O documento arquivístico digital é descrito pelo e-ARQ Brasil como um “um 

documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou 

seja, incorporado ao sistema de arquivos” (CONARQ, 2011 p. 09). 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, se tornou comum a criação 

de documentos digitais. O mesmo proporciona acesso rápido e diminui a massa 

documental em suporte papel, por outro lado, o documento produzido e mantido no 

ambiente digital tem maior vulnerabilidade que os documentos convencionais e é 

sujeito à adulteração e outras intervenções autorizadas ou não. 

Os documentos arquivísticos digitais estão cada vez mais presentes nas 

instituições, e para que os mesmos não percam sua confiabilidade e sua 
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autenticidade é necessário utilizar conceitos da Arquivologia, tais como: 

autenticidade, documento, documento arquivístico, autenticação, fidedignidade, 

conteúdo estável e forma fixa. Os conceitos e métodos, que a Diplomática 

apresenta.É primordial para a proteção e manutenção dos documentos arquivísticos 

no ambiente digital.   

 De acordo com InterPARES 2 Project ([2011], s/p.), documento arquivístico é 

definido como qualquer documento produzido (isto é, elaborado, recebido ou salvo 

para referência ou ações posteriores) por pessoa física ou jurídica no curso de uma 

atividade prática como instrumento e subproduto dessa atividade. 

 Ainda sobre o interPARES 2 Project ([2011], s/p.).São inúmeras as 

facilidades que o meio digital oferece, tais como: Produzir rapidamente; editar e 

revisar com facilidade; velocidade em propagar informação; fácil manipulação; 

armazenamento em longo prazo. 

 Porém, toda essa agilidade, tem seu custo. Por ser em meio digital, a 

informação só é possível ser acessada, por meio de um computador, que 

necessitam de programas imprescindíveis para a leitura de cadeia de bits contida em 

discos ou fitas. A facilidade de reprodução e a propagação de cópias dificultam 

identificar uma versão completa ou final do documento. Um ponto significante 

também é a facilidade da disseminação prejudica a preservação dos direitos de 

propriedade intelectual. Todos os materiais digitais são vulneráveis à vírus e falhas 

tecnológicas, tal como vertiginoso avanço de novos programas e equipamentos, 

podem torna-los obsoletos rapidamente. 

 As diretrizes formuladas pelo InterPARES 2 Project ([2011], s/p.), são 

aplicáveis a qualquer tipo de publicação, bem como documentos e dados digitais, 

tendo maior relevância para documentos arquivísticos digitais, com o propósito de 

armazenamento e também daqueles que requerem manutenção a longo prazo. 

 As diretrizes gerais para o produtor gerenciar e preservar materiais digitais, 

conforme InterPARES 2 Project estão resumidas no quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Diretrizes do Produtor para Gerenciar e Preservar Materiais Digitais 

CARACTERÍSTICA DIRETRIZ 

Acessibilidade 1. “Selecione hardwares, softwares e formatos de arquivo que 

ofereçam as melhores expectativas de garantia de que os 

materiais digitais permanecerão facilmente acessíveis ao 

longo do tempo”. 

Fixidez 

 

2. “Certifique-se de que os materiais digitais mantidos como 

documentos arquivísticos são estáveis e fixos tanto no 

conteúdo quanto na forma”. 

Identidade Certifique-se de que os materiais digitais estão identificados 

adequadamente. 

Integridade Certifique-se de que os materiais digitais carregam 

informações que ajudarão a verificar sua integridade 

Organização Agrupe os materiais digitais de forma lógica. 

Autenticação Utilize técnicas de autenticação que favoreçam a manutenção 

e a preservação dos materiais digitais. 

Proteção Proteja os materiais digitais de ações não autorizadas, 

Cópia de segurança Proteja os materiais digitais de perdas acidentais e corrupção.

 

Obsolescência Previna-se contra a obsolescência de softwares e hardwares. 

Consciência Considere os aspectos relacionados à preservação à  longo 

prazo. 
Fonte: InterPARES 2 Project  ([2011]). 
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 
 A gestão documental vem sendo posta em prática por diversas instituições 

públicas e privadas, pois se tornou essencial para o correto gerenciamento das 

informações contidas nos documentos que produzem ou recebem. Neste capítulo 

será exposto o conceito de gestão de documentos, onde e como foi desenvolvido 

bem como seus objetivos. 

 

 O conceito de gestão documental não é inerte, pois pode divergir conforme a 

tradição arquivística de cada país. 
Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único e de 
aplicação universal, uma vez que de sua elaboração e desenvolvimento 
participaram fatores determinantes, em que se destaca uma dada e 
específica tradição arquivística, e também administrativa, e um contexto 
histórico e institucional (INDOLFO, 2007, p. 33). 

 
 Segundo Indolfo (2007, p.30), os Estados Unidos e outros países anglos – 

saxônicos são considerados precursores a datar de 1940 na elaboração do conceito 

de Gestão Documental, cuja perspectiva era notoriamente mais administrativa e 

econômica que a Arquivística, pois se tratava basicamente de aprimorar o 

desempenho da administração limitando o número de documentos produzidos e o 

seu prazo de guarda, o que se assegura na própria definição do conceito na 

legislação americana (Records Management): 

 
[gestão de documentos é] o planejamento, o controle, a direção, a 
organização, o treinamento, a promoção e outras atividades gerenciais 
relacionadas à criação, manutenção, uso, e eliminação de documentos, com 
a finalidade de obter registro adequado e apropriado das ações e 
transações do Governo Federal e efetiva e econômica gestão das 
operações das agências (44 U.S.C. Chapter 29 apud FONSECA, 2004, p. 
73, tradução da autora). 

 

O governo americano juntamente com empresas privadas, promoveram várias 

ações para tratamento dos documentos, no entanto, apesar dessas iniciativas, não 

foi o único país a aprimorar práticas em relação à gestão de documentos. Como 

afirma Indolfo (2007, p.30), o Canadá, em paralelo aos Estados Unidos: “desenvolvia 

ações que estimulavam a aplicação da gestão de documentos. nos órgãos 

departamentais, uma vez a administração e conservação dos documentos públicos 

tornavam-se cada vez mais dispendiosas”. 
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 Rondinelli (2005, p.40-42) expõe os cinco marcos da Arquivologia, que são 

os seguintes: Criação do Arquivo Nacional da França no ano de 1789; Criação da 

École Nationale dês Chartes em 1821; promulgação do princípio da proveniência,  

no ano de 1841, na França; surgimento do conceito de gestão de documentos no 

cenário posterior a II Guerra Mundial; utilização dos documentos eletrônicos pelas 

instituições públicas a partir da década de 1980).  

 A gestão de documentos é um desses marcos e os seus  principais objetivos 

eram organizar e avaliar os documentos a fim de racionalizar e garantir a destinação 

correta dos documentos, ou seja, eliminação para os documentos de guarda 

eventual e recolhimento à instituição arquivística dos documentos de valor 

permanente.  

  Rondinelli destaca o problema do volume dos documentos produzidos: 
O grande aumento do volume de documentos produzidos pelas instituições 
públicas levou a necessidade de se racionalizar a produção e o tratamento 
desses documentos, sob pena de as organizações inviabilizarem sua 
capacidade gerencial e decisória. (RONDINELLI, 2005, p. 41). 

 De acordo com JARDIM (1987, p.36) a gestão de documentos veio colaborar 

para as funções arquivísticas  em diferentes aspectos: ao garantir que as políticas e 

atividades dos governos fossem documentadas adequadamente; ao garantir que 

menor número de documentos inúteis e transitórios fossem reunidos a documentos 

de valor permanente ao garantir a melhor organização desses documentos, caso 

atingissem a fase permanente; ao inibir a eliminação de documentos de valor 

permanente; ao garantir a definição de forma criteriosa da parcela de documentos 

que constituíssem o patrimônio arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da 

massa documental produzida, segundo a UNESCO. 

3.1 Gestão de Documentos no Brasil 

 No Brasil, a gestão de documentos foi disposta na Constituição de 1988 em 

seu art. 216 no qual estabelece que “cabe à administração pública, na forma de lei, a 

gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua 

consulta a quantos dela necessitem.”. (BRASIL. Constituição, 1988). 

  Três anos mais tarde, foi instituída a lei de nº 8.159, de 08 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências, na qual considera a gestão de documentos como:  
 “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 
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intermediaria, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente” (BRASIL, 1991). 

 

Por meio dessa lei foi possível à implementação de políticas de arquivo, da 

gestão de documentos, bem como a disseminação da informação governamental. 

JARDIM analisa a questão do sigilo na lei 8.159: 
A Lei de Arquivos apresenta características marcadamente conceituais, 
sobretudo no que se refere ao conjunto de definições apresentadas para 
termos como arquivos, gestão de documentos, arquivos públicos, 
documentos correntes, intermediários, permanentes, arquivos privados etc. 
É assegurado o princípio de acesso do cidadão à informação 
governamental, bem como previsto o sigilo relativo a determinadas 
categorias de documentos. Prevê-se a identificação de arquivos privados 
como de interesse público e social, “desde que sejam considerados como 
conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 
nacional” (art.12) (JARDIM, 1995, p. 95). 
 

O Arquivo Nacional 2005 caracteriza a Gestão de Documentos como: 
                          conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente. 

 
 O SIGA (Sistema de Gestão de Arquivo) foi instituído para garantir a Gestão 

de Documentos, na Administração Pública Federal, viabilizar o acesso, determinar 

responsabilidade penal sob quem causar danos aos arquivos e estabelecer 

diretrizes para assegurar uma eliminação eficiente. 

Conforme o DIBRATE  (2005, p.100) o conceito de gestão de documentos 

se define como um “conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 

corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento.” 

 

De acordo com Jardim (2011, p. 1581), o objetivo da gestão de documentos: 

 
[...] refere-se à busca de economia e eficácia na produção, manutenção, 
uso e destinação final dos documentos. Originou-se na impossibilidade de 
se lidar, de acordo com os moldes tradicionais, com as massas cada vez 
maiores de documentos produzidos pelas administrações. Os volumes 
documentais crescem numa progressão geométrica e é necessário que se 
estabeleçam parâmetros para sua administração. Esta perspectiva surge a 
partir de reformas administrativas instaladas nos Estados Unidos e no 
Canadá no final da década de 40. Nos primeiros momentos do pós-guerra, 
se estabelecem princípios de racionalidade administrativa, a partir da 
intervenção nas diferentes etapas do ciclo documental: produção, utilização, 
conservação e destinação de documentos. 
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O grande desafio dos profissionais de arquivo no âmbito da administração 

pública é o tratamento da extensa massa documental (convencional ou digital) 

produzida pelas instituições, racionalização de recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros, além das questões de preservação da memória. 

A Gestão Documental pode ser dividida em três fases, para que seja possível 

garantir de forma eficiente, a produção, a utilização e a destinação dos documentos. 

Como afirma Paes (1997) essas fases estão estruturadas da seguinte maneira: 

 
1ª Fase – Produção dos documentos: refere-se à elaboração de 
documentos em razão das atividades de um órgão ou setor. É composto 
pelos seguintes elementos: - elaboração e difusão de documentos de 
caráter normativo; 2ª Fase – Utilização dos documentos: Esta fase envolve 
métodos de controle relacionados às atividades de protocolo e às técnicas 
para organização, classificação e elaboração de instrumentos de 
recuperação da informação, bem como a elaboração de normas de acesso 
à documentação. 3ª Fase – Avaliação e Destinação dos documentos: A 
mais complexa das três fases envolve as atividades de avaliação, seleção e 
fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica decidir quais 
os documentos a serem eliminados e quais serão preservados 
permanentemente (PAES, 1997, p. 54). 
 
 

A primeira fase, também denominada de arquivo corrente, corresponde á 

etapa ativa dos documentos, isto é, os documentos são consultados com 

regularidade pela administração.  

A segunda fase corresponde à etapa semi-ativa, também denominada de 

arquivo intermediário, quando os documentos são utilizados ocasionalmente e onde 

aguardariam por sua destinação final. 

A terceira fase corresponde à etapa de arquivo permanente ou histórico, 

quando os documentos são conservados permanentemente. 

Conclui-se que o ciclo pelo qual passam os documentos arquivísticos são 

qualificados pela frequência de uso e através dos tipos de função que 

desempenham. 

 

3.2 INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

 

De acordo com ROSSEAU e COUTURE(1998, p. 143),  
Os instrumentos de gestão confeccionados pelo arquivista permitem-lhe 
administrar os arquivos (análise e definição das necessidades, 
acompanhamento e controle dos diversos elementos do programa de 
gestão de arquivos). 
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A função dos instrumentos arquivísticos é auxiliar o profissional de arquivo 

executar a gestão documental, tendo em vista uma correta preservação e 

disponibilização da informação. Dentre os instrumentos de gestão de documentos, 

dois deles são essenciais para o início da elaboração da gestão documental: tabela 

de temporalidade e o plano de classificação.  

Belloto (2006, p.30) comenta sobre instrumentos arquivísticos, os quais: 

“visam primordialmente à gestão, é possível resumir esta tarefa no 

acompanhamento da produção, no recebimento, na classificação, no controle da 

tramitação e na avaliação”.   

Jardim (1995, p.1) analisa o processo de avaliação e seleção de documentos. 

como um dos pilares da arquivologia contemporânea. 

 
A este processo e seus determinantes teóricos encontra-se vinculada, por 
princípio, a constituição dos acervos permanentes/ históricos dos arquivos 
públicos. Este escolhem, mediante tais diretrizes, documentos considerados 
socialmente relevantes a ponto de se justificar a sua preservação 
permanente. Buscou-se, portanto, visualizar o processo de avaliação de 
documentos à luz da sua racionalidade como recurso técnico, considerando-
se também a sua dimensão política. 
 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística possui três definições 
para a palavra classificação: 
 

1 - Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com 
um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 2 - 
Ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo de documentos, selecionar 
a categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se lhes 
atribuir códigos. 3 - Ato pelo qual se atribui a documentos, ou às 
informações neles contidas, graus de sigilo, conforme legislação específica. 
Também chamado classificação de segurança (DIBRATE 2005, p. 49). 

 

3.3 OS SISTEMAS DE REGISTRO E O PROTOCOLO 
 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define o protocolo como: 

“Serviço encarregado do recebimento, registro, classificação, distribuição, controle 

da tramitação e expedição de documentos” (DIBRATE 2005, p.140). 

 Para Paes (2005, p.27), protocolo abrange três significados distintos para o 

termo: um setor, um número ou um livro. 
Denominação geralmente atribuída a setores encarregados do recebimento, 
registro, distribuição e movimentação de documentos em curso 2. 
Denominação atribuída ao próprio número de registro dado ao documento. 
3. Livro de registro de documentos recebidos e/ou expedidos. 
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 Indolfo (1995, p.16) e o Conselho Nacional de Arquivos (2006, p.28), 

caracterizam o protocolo como um “conjunto de operações visando o controle dos 

documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar a imediata 

localização e recuperação dos mesmos, garantindo assim, o acesso à informação”. 

 A Portaria Normativa nº 171 em seu artigo 4º, de 28 de dezembro de 1999, 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, utiliza o termo “unidade 

protocolizadora”, definindo-a como “a unidade organizacional que tenha dentre suas 

competências, independente da sua denominação e hierarquia na escritura do órgão 

que integra, a autuação/numeração de processos e ou documentos” (BRASIL, 

1999), 

 Schellenberg (2006, p.97) remonta aos povos da Mesopotâmia para 

descrever a origem histórica da produção dos documentos, pois foram nessas 

civilizações que provavelmente mais documentos deixaram através de registros 

feitos em materiais imperecíveis como tijolos de argila. A informação contida nesses 

tabletes  eram desde carta particulares, rituais religiosos , estudos de pesquisa a 

documentos oficiais do governo, como leis, regulamentos e correspondências 

administrativas. Não ficou comprovado de que havia uma visível ordem nas pilhas 

desses objetos, como eram acumulados. Pressupõe-se de que para se evitar o 

manuseio desnecessário em busca de um determinado assunto,  eram destacados 

na borda  de cada tablete seu conteúdo. 

Sobre o sistema de registro ou de protocolo provavelmente seja o mais 

antigo sistema conhecido para conservar documentos em ordem. Sua origem se deu 

na Roma antiga 
Os magistrados começaram a fazer notas particulares 
chamadas comentarii dos assuntos de que tratavam diariamente. Essas 
notas logo se ampliaram transformando-se em diários da Justiça 
ou comentarii diurni, nos quais se faziam lançamentos, em ordem 
cronológica, de todos os documentos recebidos ou expedidos, inclusive 
minutas de atos judiciais, provas submetidas pelos litigantes e outros 
documentos. Esses diários, cujos lançamentos eram aceitos como prova 
legal, passaram a ter um caráter oficial no fim da República Romana e 
tornaram-se parte do acervo dos arquivos públicos. Sob a administração 
dos diversos imperadores que se seguiram, vários órgãos do governo 
mantiveram registros semelhantes aos diários de justiça. Os atos oficiais do 
imperador, por exemplo, registravam-se nos comentarii principis  
(Schellenberg, 2006, p. 97). 
 . 

 Ainda sobre sistemas de registros, Schellenberg (2006, p.98) relata que 

devido ao aumento do volume de documentos, foram criados novos órgãos 

burocráticos, com a função de realizar o trabalho documentário, que era comum nas 
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casas reais: receber e preparar documentos necessários à administração real, 

surgindo então os sistemas de registros. 

O sistema de registro primitivo, segundo Schellenberg (2006, p.98), 
                                            Consiste em guardar os documentos de um órgão em duas séries, uma 

constituída de papéis expedidos e outra de recebidos. A característica 
essencial do sistema, da qual se deriva o nome é registro. No serviço de 
registro protocolam-se os documentos na ordem em que se acumulam. 
Atribuem-se lhes números consecutivos. Esses números são a chave para o 
controle dos documentos em ambas as séries, e constituem um meio de 
referência para o nome dos signatários e para os assuntos dos documentos; 
nos índices as pessoas e os assuntos são identificados pelos mesmos. 
Indicam a ordem dos documentos em cada série. 

 
Em um sistema de registro mais aperfeiçoado, Schellenberg (2006, p.98), 

afirma: 
 

Os documentos de um serviço são guardados numa série que consiste em 
unidades de arquivamento nas quais tanto os documentos recebidos como 
expedidos são colocados juntos. Essas unidades administrativas são 
registradas numericamente na ordem em que se acumulam, e fazem-se 
índices para os nomes das partes e para os assuntos dos documentos cuja 
chave é o número das unidades de arquivamento. 

  
Schellenberg (2006, p.110), aponta algumas dificuldades de um serviço de 

registro no que  compete ao uso corrente ou à destinação de documentos: 

 
                                      reduz-se a um problema de classificação – agrupar os documentos 

individuais em unidades de arquivamento e agrupar essas unidades 
em    relação a atividades e assuntos. Se os itens nas unidades de 
arquivamento estiverem agrupados de maneira acertada, as 
unidades podem ser avaliadas individualmente, como os livros, na 
prateleira de uma biblioteca, pelos seus títulos. Se as unidades de 
arquivamento, por sua vez, estiverem agrupadas acertadamente, 
podem ser avaliadas, como classes de livros de uma biblioteca, de 
acordo com o esquema de classificação pelo qual estão organizadas. 

 
  

  
De acordo com Schellenberg (2006, p.100), a evolução dos sistemas de 

registros teve na Europa Ocidental um desenvolvimento distinto da Inglaterra. A 

principal diferença advém da sua posição na estrutura governamental. Na Europa, 

as funções de escrever e copiar cartas eram separados da função de administra-las. 

 Na Europa os serviços de registros são descentralizados por divisões, ou 

seja, há um registro para cada divisão de um ministério, o que corresponde a um 

departamento do executivo do governo federal dos Estados Unidos: 

  
Os serviços de registro recebem de um serviço central a correspondência 
da divisão. Registram, ficham, encaminham aos funcionários competentes 
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com os respectivos anexos, e depois, quando os recebem de volta 
classificam-nos de acordo com um sistema de classificação estabelecido.Na 
execução desse trabalho mantêm: a) registros, que consistem em livros de 
tombo ou fichários com entradas para documentos de per sí, em ordem 
numérica crescente ; b) índices para os nomes das pessoas ou assuntos; c) 
esquemas de classificação indicando os cabeçalhos de assuntos sob quais 
os documentos estão fisicamente arranjados; e d) inventários mostrando as 
pastas já abertas, segundo os esquemas de classificação. 

  
Schellenberg (2006, p.100), acrescenta sobre a evolução dos registros na 

Alemanha: 
O sistema alemão de registro foi explicado aos arquivistas americanos pelo 
Dr. Ernest Posner, que afirmou serem os serviços de registros 
intermediários entre as chancelarias e os arquivos, e  existirem na 
Alemanha  há mais de 300 anos , período durante  o  qual  ao mesmo 
tempo que se ocuparam  do arranjo dos documentos públicos obsoletos , 
desenvolveram vários sistemas para a classificação de documentos. Os 
primeiros sistemas, observa ele, mostrava uma tendência para “subdivisões 
superacionalizadas e ultrarrefinadas, mas esses sistemas complicados 
foram sendo gradativamente substituídos por esquemas de classificação 
simples e lógicos. 
 

Ainda sobre os sistemas de registros da Alemanha, Schellenberg (2006, p.100) 
explicita: 

  
                                             No atual esquema de classificação os alemães usam uma adaptação do 

Sistema  de Classificação  Decimal de Dewey, onde o primeiro algarismo 
representa a divisão principal ou primaria dos assuntos que define as 
atividades predominantes ou as maiores unidades administrativas, o 
segundo e terceiro algarismo determinam as divisões secundárias e 
terciárias , que por sua vez, representam as classes ou subclasses dos 
principais assuntos; e as próprias unidades de arquivamento, que 
geralmente são agrupadas em relação a tópicos individuais, são designadas 
pelo quarto algarismo 
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4 e-ARQ BRASIL E SIGAD 
 

Em decorrência da disseminação da tecnologia da informação nas 

instituições, os documentos arquivísticos passaram a ser produzidos e mantidos no 

formato digital. 

Flores (2005, p. 28), comenta sobre a influência tecnológica no campo da 

gestão de documentos: 
 
Verifica-se que os avanços tecnológicos e as novas tecnologias de 
informação das últimas décadas aumentaram drasticamente a quantidade 
de informações alterando os métodos de guarda, busca, resgate e 
armazenamento.  

 

Em consequência  desse aumento de documentos eletrônicos, especialmente 

no formato  digital, o gerenciamento de documentos tanto os digitais quanto os 

convencionais começam a ser executado por meio de GED (Gerenciamento 

eletrônico de documentos).O CONARQ (2011, P. 10) define GED como: 

 
um conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 
estruturada¹ de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes 
funcionalidades: captura, gerenciamento,armazenamento e distribuição. 

 
 

Para garantir que os mesmos se mantenham autênticos ao longo do tempo, 

uma vez que são mais propensos à perda e adulteração, em comparação aos 

documentos convencionais, bem como a obsolescência tecnológica, é necessário 

que o profissional de arquivo siga alguns procedimentos padronizados de gestão de 

documentos que estejam de acordo com a legislação brasileira e a  internacional e 

que atenda alguns requisitos técnicos mínimos  e normas internacionais viável, para 

que seja possível manter o controle do ciclo de vida dos documentos arquivísticos 

digitais nos sistemas informatizados das instituições. O Conarq esclarece sobre o e-

ARQ BRASIL: 

 
É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 
produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e 
pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e 
autenticidade, assim como sua acessibilidade.  (CONARQ  2011, p. 10). 
 

  
 O e-ARQ Brasil foi  elaborado pela Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos, (que é um órgão colegiado filiado ao 
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Arquivo Nacional) no período de 2004 a 2006 (e-ARQ Brasil 2011, p.9) e  aprovado 

pela Resolução do Conselho Nacional de Arquivos nº 25, de 27  abril 2007. 

 O e-ARQ Brasil tem como objetivo nortear a identificação de documentos 

arquivísticos digitais, bem como garantir a idoneidade de um documento produzido 

em decorrência do exercício das atividades de uma instituição. Ele estipula 

requisitos para um sistema informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD), independente da plataforma da tecnológica em que for concebido ou 

implantado: 
O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), 
independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ 
ou implantado (CONARQ, 2011, p. 9). 

 

O e-ARQ é composto por duas partes.A primeira parte versa sobre a gestão 

arquivística de documentos e pauta sobre as questões de: definição de política 

arquivística; designação de responsabilidades; planejamento e programa de gestão 

arquivística de documentos; procedimentos e operações técnicas dos sistemas de 

gestão de documentos arquivísticos digitais  e convencionais: captura, avaliação, 

temporalalidade e destinação, pesquisa de localização e apresentação dos 

documentos, segurança, controle de acesso, trilhas de auditoria e cópias de 

segurança, armazenamento e preservação; instrumentos utilizados na gestão 

arquivística dos documentos: plano e código de classificação, tabela de 

temporalidade e destinação, manual de gestão arquivística de documentos, 

esquema de classificação de acesso e segurança , glossário, vocabulário controlado 

e tesauro. 

Sua segunda parte versa sobre as especificações de requisitos mínimos para 

sistemas informatizados de gestão de documentos (SIGAD) bem como seus 

aspectos e suas funcionalidades , constituídos da seguinte ordem: organização dos 

documentos arquivísticos; plano de classificação e manutenção dos documentos; 

tramitação e fluxo de trabalho, captura, avaliação e destinação; pesquisa, 

localização e apresentação dos documentos; segurança; armazenamento; 

preservação, funções administrativas; consonância com a legislação e 

regulamentações ; usabilidade; interoperabilidade; disponibilidade; desempenho; 

escalabilidade, esquema de metadados e glossário.  
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A comunidade arquivística internacional, desde a década de 90 reforça uma 

inquietação no que diz respeito aos sistemas informatizados que criam e gerenciam 

documentos arquivísticos, pois enfatizam que a falta de procedimentos padronizados 

no momento da criação dos documentos arquivísticos digitais, põe em risco a sua 

fidedignidade e autenticidade dos mesmos, como explana Rondinelli: 

 
A comunidade arquivística internacional reconhece o sistema de 
gerenciamento arquivístico de documentos como um instrumento capaz de 
garantir a criação e a manutenção de documentos eletrônicos confiáveis ou 
segundo a diplomática arquivística contemporânea preconizada por Duranti, 
de documentos eletrônicos arquivísticos fidedignos e autênticos. 
(RONDINELLI, 2005, p. 64). 

 

 O Conselho Nacional de Arquivos 2011, p. 13  apresenta as normas, 

resoluções e outras orientações de referência  do e-ARQ Brasil, conforme quadros 4, 

5,  6, 7 e 8. 

Quadro 4 - Normas de Referência do e-ARQ Brasil 

NORMAS 
Sobre especificação de requisitos de segurança 
funcional 

ISO 15408 – Common 
criteria 2.x., 2005. 

Sobre gestão de documentos 

AS ISO 15489-1 – 
Australian standard 
records management. 
Part 1: general, 2002; 
AS ISO 15489-2 – 
Australian standard 
records management. 
Part 2: guidelines, 2002. 

Sobre preservação 

ISO 14721 – Reference 
model for an open 
archival information 
system (OAIS), 2003. 

Sobre metadados 

ISO 23081-1 – 
Information and 
documentation – Records 
management processes – 
Metadata for records – 
Part 1: Principles, 2006; 
ISO 15836 – Dublin core 
metadata element set, 
2003. 

Fonte: Conarq, 2011. 
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Quadro 5 – Resolução do CONARQ que aprova o Código de Classificação de 
Documentos de arquivo para administração pública 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 
Aprova a versão revisada e ampliada da Resolução do 
CONARQ n. 4, de 28 de março de 1996, que dispõe 
sobre o ”Código de classificação de documentos de 
arquivo para a administração pública: atividades-meio”, 
a ser adotado como modelo para os arquivos correntes 
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a 
destinação de documentos estabelecidos na “Tabela 
básica de temporalidade e destinação de documentos 
de arquivo relativos às atividades-meio da administração 
pública”. 

Resolução do CONARQ 
n. 14, de 24 de outubro 
de 2001;  Resolução do 
CONARQ n. 20, de 16 de 
julho de 2004. 

Fonte: Conarq, 2011. 
 
Quadro 6 – Modelos de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 
Arquivísica de Documentos 

MODELOS DE REQUISITOS PARA SISTEMAS INFORMATIZADOS 
DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

• Design criteria standard for electronic records management software 
applications: DOD 5015.2-STD, 2002;  

• MoReq – Modelo de requisitos para a gestão de arquivos electrónicos, 2002; 
•  Requirements for electronic records management systems: Functional 

requirements, United Kingdom, 2002. 
Fonte: Conarq, 2011. 
 
Quadro 7 – Padrões, Modelos e Esquemas de Metadados 

PADRÕES, MODELOS E ESQUEMAS DE METADADOS 
• e-Government Metadata Standard – e-GMS, United Kingdom, v. 3.0, 2004; 
• Metainformação para Interoperabilidade de Portugal – MIP, Lisboa, 2006; 
• MoReq 2 – Model requirements for the management of electronic records 

update and extension, 2007; Padrão de Metadados do Governo Eletrônico – 
e-PMG, Brasil (minuta); PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata – 
version 2. 

Fonte: Conarq, 2011. 
 
Quadro 8 – Orientações Para Gestão e Preservação de Documentos Digitais 
ORIENTAÇÕES PARA GESTÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

• Directrices para la preservación del patrimonio digital, 2002;   
• Documentos de arquivo electrónico: manual para arquivistas, ICA, Estudo n. 

16, 2005;  
• Electronic Records Management Initiative. Disponível em: 

http://www.archives.gov/records-mgmt/ initiatives/erm-overview.html;  
• INTERPARES Project. Disponível em: http://www.interpares.org ;  
• Management, appraisal and preservation of electronic records guidelines. 

Disponível em: <http:// 
www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/advice/guidelines.htm.  

Fonte: Conarq, 2011. 
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O e-ARQ Brasil esclarece que o pilar da gestão de documentos arquivísticos 

é o plano de classificação e a tabela de temporalidade seu eixo.Esses dois 

instrumentos são essenciais em um SIGAD,  pois para um documento ser integrado 

ao sistema de documento , necessita ser classificado e baseado nessa classificação 

a tabela de temporalidade estabelece seu ciclo vital.O SIGAD engloba as fases 

correntes e intermediárias de uma gestão de documentos , bem como seus 

procedimentos de preservação. 

Desta forma o Conselho Nacional de Arquivos (2011, p. 10) define um SIGAD: 
 

Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do 
sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. 
Pode compreender um software particular, um determinado número de 
softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma 
combinação destes. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 10). 

 

Um SIGAD compreende atributos arquivísticos que precisam ser analisados 

de acordo com o local que será implantado o sistema. Segundo o CONARQ (2011, 

P.11), as características de um SIGAD são as seguintes: 

 
• Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos 
• de documentos arquivísticos e de todos os componentes digitais do 
• documento arquivístico, como, por exemplo, um relatório com os anexos 
• em diferentes arquivos; 
• Integração entre documentos digitais e não digitais; 
• Gestão dos documentos a partir do plano de classificação; 
• Avaliação dos documentos e aplicação da tabela de temporalidade e 
• destinação para recolhimento e preservação dos que tenham valor 
• permanente; 
• Exportação dos documentos para transferência e recolhimento; 
• Armazenamento seguro para garantir a autenticidade dos documentos; 
• Instrumentos para gestão de estratégias de preservação dos 
• documentos; 
• Implementação de metadados para descrever os contextos 
• documentais: [a] jurícoadministrativo; [b] de proveniência; [c] de 
• procedimentos; [d] documental; [e] tecnológico. 

 
De acordo com o CONARQ (2011) um SIGAD deve dispor da eficiência de 

gerenciamento silmultâneo de documentos digitais e convencionais.Desta forma, o 

modelo de requisitos do Conarq (2011, p. 10) aponta: “no caso dos documentos 

convencionais, o sistema registra apenas as referências sobre os documentos e, 

para os documentos digitais, a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por 

meio do SIGAD”. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É imprescindível para o arquivista conhecer e ter uma base teórica 

consistente a respeito da gestão de documentos arquivísticos digitais e 

convencionais para poder desempenhar com eficácia a gestão de documentos nas 

organizações públicas ou privadas. 

Podemos constatar por meio da literatura analisada e do e-ARQ Brasil que 

uma gestão de documentos eficaz é necessária à implantação de um sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD), a fim de que os 

documentos digitais possam se manter orgânicos, autênticos e acessíveis por todo 

período de sua existência. A gestão de documentos arquivísticos com diferentes 

áreas de atuação no âmbito das instituições que produzem documentos, de forma a 

garantir a autenticidade dos seus documentos, bem como utilizar os documentos 

para demonstrar a transparência de sua administração.  
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