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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é identificar a relação existente entre a Lei de Acesso à Informação e a 

Gestão de Documentos e, tendo como cenário de estudo, a realidade do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ). Consiste em apresentar os princípios comuns e 

que regem a maioria das legislações de acesso no mundo e, a partir disso, estabelecer um estudo 

comparado desses elementos norteadores em diferentes contextos e, em especial, no Brasil. 

Abordará conceitos como o da Gestão de Documentos e teorias como a das Três Idades. Salientará 

a aplicação da gestão de documentos como medida importante para a implantação da LAI nas 

instituições e, consequentemente, o atendimento das demandas sociais por informação pública. 

 

Palavras-chave: Direito a informação. Lei de Acesso à Informação. Gestão de documentos. Teoria 

das Três Idades.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to identify the relationship between the law of access to information 

and the management of documents and, with the study scenario, the reality of the Regional Council 

of Pharmacy in the State of Rio de Janeiro (CRF-RJ). Is to introduce common principles and 

governing most access laws in the world and, from there, to establish a comparative study of these 

guiding elements in different contexts and, in particular, in Brazil. Will address concepts such as 

document management and theories as the three Ages. Will stress the application of document 

management as important for the deployment of LAI in the institutions and, therefore, meet the 

social demands for public information. 

Keywords: right to information. Access to information act. Document management. Theory of 

the three Ages.  
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1. INTRODUÇÃO  

A maioria das instituições depara-se com a séria responsabilidade de gerir sua massa 

documental e, atingir esse objetivo, pode ser desafiador. Esse desafio se deve, em especial, a 

precária em que se encontram os arquivos brasileiros. Precariedade esta que, por sua vez, prejudica 

o andamento das atividades dentro dos órgãos e impossibilita o cumprimento de legislações como 

a Lei 12.527/2011, por muitos, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Dentro desse cenário 

confuso, onde muitas questões julgadas urgentes precisam ser respondidas de modo veloz e 

eficiente, considerar dois temas pode ser de grande ajuda para o bom andamento das práticas 

rotineiras dentro dos arquivos, o que por sua vez, facilitará o acesso e manipulação dos mesmos 

por parte das empresas e seus usuários. Os temas referidos são: Gestão de documentos e Lei de 

Acesso à Informação (LAI).  

A gestão de documentos tem respaldo legal na Constituição de 1988 e, também, na Lei 8. 

159 de janeiro de 1991 que, por sinal, provocou uma ruptura no modelo de arquivo histórico, a 

identificação da autoridade arquivística e a própria concepção de gestão de documentos tão 

difundida na literatura arquivística brasileira. Além disso, temos a Lei Estadual nº 5. 562, de 20 de 

outubro de 2009 que coloca a gestão documental como um dever dos órgãos e entidades da 

administração pública estadual. Esse conjunto de procedimentos e operações técnicas força a 

ciência de todo processo passando por sua criação, uso e destinação, resultando em maior controle 

e na racionalização dos documentos. Em outras palavras, a Gestão de documentos permite pensar 

em todo o ciclo de vida dos arquivos documentais. Já a Lei de Acesso à Informação (LAI), número 

12.527, surge com a incumbência de regulamentar o direito constitucional de acesso às informações 

públicas. Apresenta-se como um instrumento em prol dos interesses do cidadão por determinar que 

qualquer indivíduo possa ter acesso à informações de cunho público. Sua relevância se dá por 

especificar o acesso como regra, o sigilo como exceção, fornecimento gratuito, divulgação proativa 

e criação de procedimento e prazos. 

Nota-se, porém, uma relação de “dependência” entre a Lei 12.527 e a Gestão de 

documentos. O acesso conforme preceitua a Lei se mostra possível mediante métodos que 

contribuam para a rotina pragmática dos arquivos e tenham efeito positivo sobre a produção, uso e 

destinação documental, ou seja, a aplicação da Gestão de documentos é uma realidade essencial. 
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Do mesmo modo, a Gestão de documentos se evidencia quando é capaz de responder a rotina 

dinâmica do setor arquivístico, o que inclui a demanda de solicitações por documentos em tempo 

apropriado e eficaz. Quando esse caminho é trilhado, temos, então, uma das facetas necessárias 

para uma gestão em concordância com a Lei de Acesso à Informação.  

Decidiu-se, de posse desse conhecimento, pensar a realidade do Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ onde, até então, a falta de um programa de gestão 

de documentos era evidente e que, por sua vez, dificultava o acesso de alguns documentos mantidos 

em um local que servia, na verdade, de um belo depósito de papel. Por entender que a aplicabilidade 

da Lei de acesso à informação está diretamente ligada a um programa de gestão de documentos 

que se ergueu a questão desse trabalho: Qual o impacto da LAI na gestão de documentos no CRF?  

Com o objetivo de cumprir sua missão, o atual presidente do Conselho, manifesta na página 

oficial do estabelecimento o compromisso de divulgar suas ações como gestor, tornando-as 

transparentes aos seus usuários que, em consequência disso, possam acompanhar e criticar sobre 

os assuntos de cunho público que envolvem essa comunidade. Assim, o motivo que levou a 

elaboração desse trabalho é a tentativa de diagnosticar se, de fato, a Lei de Acesso à informação 

exerceu forte influência sobre a gestão de documentos realizada no arquivo do CRF-RJ. Instituição 

criada pela Lei 3820/60 e modificada em 1995 pela Lei 9120/95. De acordo com o explicitado na 

página do órgão referido, trata-se de uma instituição da sociedade sob a delegação de poder público 

e que tem o papel de zelar pela atividade farmacêutica e sem perder de vista, também, seu papel 

social. Por conta disso, iremos testar o portal do órgão mencionado para termos um exemplo de 

como as solicitações de registros são respondidas aos seus requisitantes, dando visibilidade as ações 

referentes à aplicação da LAI e da possível existência de um Programa de Gestão de Documentos 

no Conselho de Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Lei 12. 527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), 

transformou-se em objeto de grande interesse, em especial, por conta de duas situações. Uma vivida 

em sala de aula e outra oriunda do Conselho Regional de Farmácia (CRF), local em que estagiei 

no mesmo período que cursava a disciplina de Gestão de Instituições Arquivísticas.  

Na sala de aula, as discussões sobre a LAI eram acirradas e instigadas por um professor que se 

concentrava, na maior parte do tempo, em destacar os pontos negativos da lei, como, por exemplo, 

a falta de fiscalização. Por outro lado, a turma se dividia em partes desiguais, pois, a maioria, 

concentrava-se nos avanços da Lei e, por isso, a enxergava como um instrumento benéfico em 

direção ao que a mesma se propõe a regular. As observações colocadas, de fato, chamaram a 

atenção, pois em comparação com legislações anteriores, a LAI apresentava especificações 

relevantes e que causavam apreciação, por exemplo, por tratar o sigilo como exceção e mencionar 

o princípio da publicidade máxima que remete a questão da transparência. Numa segunda situação, 

trouxeram de volta assuntos referentes à Lei de Acesso à Informação e a importância de se ter um 

programa de gestão de documentos se deu, como mencionado, por conta da experiência vivida no 

período de estágio efetuado no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF 

– RJ, instituição criada por razão da Lei 3820/60, modificada em 1995 pela Lei 9120/95 cujo fim 

é o de fiscalizar o exercício profissional e promover a assistência farmacêutica. No Artigo 1º do 

seu regimento interno, o CRF-RJ se apresenta da seguinte forma: 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, doravante 

designado pela sigla CRF/RJ, é pessoa jurídica de direito público, autarquia com 

atuação no âmbito da fiscalização do exercício da profissão farmacêutica e órgão 

executivo do Conselho Federal de Farmácia, com sede na cidade do Rio de Janeiro 

e jurisdição em todo o Estado do Rio de Janeiro, mantido com contribuições 

instituídas sob a forma do artigo 149 da Constituição Federal e demais legislações 

vigentes 

 

 

   O plenário do Conselho é formado por 12 conselheiros efetivos e 3 suplentes que são eleitos 

pelos farmacêuticos através do voto direto e obrigatório. A diretoria é composta pela Presidência, 

Vice-Presidência e 4 Conselheiros efetivos, eleitos pelo voto direto para o mandato de dois anos e 
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com a incumbência de gerir o órgão administrativa e financeiramente. Atualmente o Doutor Marcus 

Romano Athila é o presidente do CRF-RJ conforme mostra o Anexo 1.  

 O dia a dia no setor arquivístico do Conselho Regional de Farmácia era intenso e a demanda de 

arquivamento muito grande. Mas a maior preocupação estava atrelada as solicitações que 

envolviam documentações que datavam por volta de 1990. Esses documentos foram 

acondicionados em péssimo estado, fato que dificultava a sua localização. O acesso, neste caso, 

tornou-se impossível. Essa dificuldade deu origem a um formulário em que, naquela época, 

anotavam-se as solicitações que se esbarravam nesse perfil.  

 A documentação mencionada chegou a esse estado, por conta de alguns fatores: a ocorrência de 

um sinistro, a falta de planejamento na transferência dos documentos e falta de noções básicas de 

preservação. Com o passar do tempo, o que se via era um amontoado de registros desorganizados 

e alguns deles apodrecidos. A situação era realmente precária. Logo atender solicitações que 

envolviam esses arquivos representava uma batalha constante e penosa.  

 Mas, no ano de 2013, algumas movimentações começaram a acontecer. Era ano de eleição e a 

administração passou a realizar algumas intervenções. As decisões tomadas pela nova diretoria do 

CRF envolviam a redução do espaço físico fornecido ao setor arquivístico e, principalmente, ao 

tipo de destinação que se daria ao volume consistente de documentos considerados como 

dispensáveis. Se antes o arquivo se mantinha quase que “invisível”, dentro desse novo contexto o 

mesmo passou a ser o centro das atenções, mas por motivos que não visavam o bom andamento do 

setor.  

 A ideia de reduzir o espaço e eliminar documentos ganhou força, principalmente depois de 

verem uma notícia de outro órgão público que havia conseguido “licença” para eliminar 

documentos antigos. Foi então que se apresentou a Diretoria que, na nossa situação, o simples 

descarte de documentos poderia acarretar no descumprimento da Lei de acesso à informação. 

 Com base no que foi dito o assunto foi levado ao setor jurídico e mesmo com um pouco de 

resistência, recebemos uma nova missão. Agora mais do que nunca, a Diretoria, queria que toda a 

documentação fosse organizada e, por isso, solicitamos a ajuda do Arquivo Nacional, visto que 

precisávamos de orientação sobre como proceder com a documentação que parecia sem 

recuperação. 
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  Apesar de não termos o retorno do Arquivo Nacional, o cenário parecia melhorar. O arquivo 

dito intermediário foi organizado, deu-se início a uma série de entrevistas com empresas de guarda 

para custodiá-lo, rumores de um concurso que incluía a vaga de um arquivista se mostrava sólido. 

Mas será que todo esse processo desencadeou mesmo em um olhar mais atento para a LAI e, 

consequentemente, para a necessidade da aplicação de um programa de gestão?  

Hoje, a instituição se posiciona em sua página como cumpridora da Lei de Acesso à 

Informação. Depois de participar da parte inicial dessa jornada no arquivo do Conselho Regional 

de Farmácia, decidiu-se que tratar de assuntos que envolvam a LAI e a Gestão de Documentos 

tendo como palco o CRF realmente seria de grande importância. E, juntamente com essa pesquisa, 

verificar se ações inicialmente tímidas e realizadas por atores que não se encontram mais no quadro 

de funcionários do órgão, de fato, produziram outras transformações no arquivo do Conselho 

Regional de Farmácia (CRF-RJ). Transformações tais como a observância da Lei de acesso à 

informação nos seus serviços e o prosseguimento de atuações que tinham como primícias a 

elaboração de programa de gestão de documentos que possibilitasse o controle e o acesso da 

documentação da instituição.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.21 GERAL 

 Compreender o impacto da Lei de Acesso à Informação (LAI) na gestão de documentos 

do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ) 

 

1.22 ESPECÍFICOS  

 Considerar a Lei de Acesso à Informação e seus desdobramentos nas instituições  

 Refletir sobre a gestão de documentos nos arquivos brasileiros juntamente com 

particularidades da Lei de Acesso à Informação; 

 Compreender como o Conselho Regional de Farmácia passou a organizar a sua 

documentação a partir das demandas da Lei de Acesso à Informação. 
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1.3 QUADRO TEÓRICO 

 

O Brasil possui alguns instrumentos legais que tem como prerrogativa apoiar o direito 

fundamental do cidadão a informação. Esse bem defendido por muitos autores, possui amparo 

legal. Nesse respeito, temos no Brasil algumas legislações que garantem esse direito tão defendido 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela própria Constituição Federal de 1988 que 

dispõe em seu art. 5º os seguintes preceitos: 

 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 

A literatura vigente tem uma posição bem definida em torno desse bem fundamental e, por 

isso, independente da motivação, defende o acesso como um direito que deve ser concedido a todo 

cidadão. Ela não só dá embasamento teórico em torno da terminologia como aponta as 

movimentações ocorridas em torno do acesso em vários países. 

Com relação a isso, Mendel (2009) apresenta legislações de acesso no âmbito mundial. O 

autor procura detalhar e comparar como diferentes países que adotaram a postura em prol do acesso 

e, por conta disso, criaram instrumentos legais que apoiassem esse comportamento. Para cumprir 

esse objetivo, Mendel (2009) através de elementos comuns as leis de acesso à informação 

espalhadas no mundo, estruturou sua obra de tal forma que os avanços e retrocessos dessas 

organizações podem ser observados. 

Para entendermos a nossa própria realidade, dentro desse tema, utilizamos os pressupostos 

de Indolfo (2013) que apresenta um cenário de avanços e retrocessos. A autora não só salienta os 

pontos positivos e negativos encontrados em torno do percurso brasileiro para a criação de uma lei 

de acesso como, em vários momentos, evoca o direito ao acesso à informação como algo “essencial 

para a consolidação não só dos direitos políticos, mas, também, dos econômicos e sociais 
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(INDOLFO, 2013, p. 7). Dentro dessa mesma temática, Rodrigues (2011) pontua as evoluções 

ocorridas nas legislações brasileiras, tendo como pano de fundo o período da ditadura militar de 

1964 até o projeto de lei de acesso enviado em 2009.  

 Jardim (2013) discorrendo sobre a implantação da lei de acesso à informação pública, 

chama atenção para a Lei 12. 527, 18 de novembro de 2011. O autor aborda que esse “novo marco 

legal envolve um conjunto complexo de elementos relacionados às formas de produção, uso e 

preservação das informações pelos aparatos do Estado e suas relações com a sociedade” (JARDIM, 

2013, p. 384). Além disso, José Maria Jardim demonstra que o direito de acesso à informação está 

ligado a busca de outros direitos, incluindo o papel do indivíduo de criticar e/ou participar nos atos 

do governo, estabelecendo o que o autor denomina de Estado democrático de direitos.  

O Manual da Controladoria Geral (2013), assim como Kramer (2011) são de grande 

relevância na percepção dos elementos que norteiam as legislações de acesso de diversas 

organizações e que, por sinal, estão presentes na lei de acesso brasileira, tais como o princípio da 

máxima divulgação.  

A gestão de documentos também possui respaldo legal. Por exemplo, a Lei Estadual nº ° 

5.562, de 20 de outubro de 2009, conhecida também como Lei Estadual de Arquivo define no seu 

artigo 1º que: 

É dever dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a gestão 

documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de 

apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento social, educacional e 

científico e como elementos de prova e informação do Estado e do cidadão, para 

a efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos. 

 

Observa-se, no entanto, a necessidade do domínio de alguns conceitos para a realização 

desse trabalho. O primeiro diz respeito ao próprio entendimento de gestão de documentos que, no 

cenário mundial, pode se apresentar de forma distinta, pois essa variedade de definições está 

relacionada a “experiência, aos conhecimentos e ao ponto de vista daquele que o define” 

(CROTEAU, 1997, p. 5).  

 Para o desdobramento dessa questão, verificaremos a realidade de alguns países como os 

Estados Unidos da América (USA) e o Canadá. E essa análise será de grande importância para 

entendermos a conclusão de Jardim (2015, p. 20) ao afirmar que o tema, aqui salientado, abrange 

um território “sujeito a distintas percepções teóricas e práticas”. 
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Logo, nessa pesquisa, algumas expressões serão consideradas. Para exemplificar, enquanto 

os americanos apresentam o chamado records management, o “glossário do Conselho Canadense 

de Arquivos não apresenta nenhum termo associado à gestion des documents” (JARDIM, 2015, p. 

26). Enquanto isso, o chamado Dirks que, segundo Sanjuan (2015, 59) é “considerado como la 

concreción de la teoría del ‘records continuum’, que entende a gestão de documentos num processo 

contínuo e desvinculado da ideia de fases distintas de documentos. 

Embora, faça-se necessário explicitar outros modelos de gestão de documentos, o conceito 

que queremos destacar aqui é o mesmo colocado pelo Dicionário de Terminologia Arquivístico 

que diz: “gestão de documentos diz respeito a uma área da administração geral relacionada com a 

busca de economia e eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos mesmos”. 

Nota-se, portanto, que a compreensão de alguns conceitos será de grande importância nesse 

processo. Para tal, iremos nos apropriar da visão de Duranti (1994, p. 49) no que diz respeito às 

propriedades do documento, em especial, a organicidade tão relevante para o entendimento dos 

vínculos estabelecidos entre os documentos de arquivo.  

No entanto, a abordagem envolvendo o ciclo de vida dos documentos acontecerá sobre a 

ótica de alguns autores como Shellenberg (2006) e de Rhoads (1983) que pontua as fases que, 

segundo seu trabalho utilizado no Ramp/PGI, representam o ciclo total de vida dos documentos 

desde o seu nascimento até a sua morte.  

Por fim, contaremos com o auxílio do Manual de Gestão do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (2012) que servirá de norte no entendimento da aplicação de um programa de gestão de 

documentos, ou seja, o conjunto de medidas que tem o objetivo trazer racionalização e eficácia na 

produção, no uso e na manutenção dos documentos. 
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1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos traçados nessa pesquisa, pretende-se levantar o máximo de 

material bibliográfico possível para que as ponderações sejam realizadas e/ou respaldadas nos 

saberes dos autores que abordam o assunto, o que nos dará mais elementos para a análise que 

faremos envolvendo os instrumentos legais que abordam a questão do acesso à informação. 

Mas, na relação existente entre sujeito, informação e cidadania é necessário considerar que: 

No contexto atual, marcado pela busca (por parte do Estado, do mercado e da 

sociedade civil) de adequação aos processos que surgem com a dita 

“globalização”, a relação entre sujeito e informação, cada vez mais tratada como 

recurso fundamental ao exercício da cidadania, assume grande relevância 

(ALBUQUERQUE APUD MARTELETO, 2001). 

 

Por isso, precisamos não só compreender as determinações da Lei, mas também as formas 

como o processo de transferência de informação acontecem em conformidade com a Lei de acesso 

a informação que estamos enfatizando nessa pesquisa. Logo, a fim de atingirmos mais esse objetivo 

e identificarmos se há transparência nas ações referentes à disponibilização de informações, 

primeiro aplicaremos um questionário para verificar, entre outras coisas, o conhecimento dos 

usuários do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ sobre a Lei 12. 

527/2011 e constatar se há, por parte desses, a utilização de algum mecanismo de transparência 

disponível. 

Porém, é relevante reconhecer ainda de acordo com Albuquerque (2008, p. 173) que 

vivemos, na verdade, “em uma época centrada na tecnologia, na qual a produção, organização e 

difusão das informações ocupam um papel de crescente importância”. Com essa afirmação em 

mente, considerou-se importante observar o portal de transparência do CRF-RJ e certificar o 

processo de disponibilização da informação através de um teste onde que tem como objetivo 

verificar como as solicitações dos seus usuários são atendidas em concordância com o que é 

estabelecido pela Lei de acesso à informação. 

Por fim, analisaremos todos os dados adquiridos que nos possibilitarão fazer considerações 

a respeito da Lei de acesso à informação e sua aplicação nos serviços de transparência oferecidos 

pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.  

A metodologia abordada para possibilitar a pesquisa será através de: 
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1) Observação dos canais de divulgação de informação; 

2) Aplicação de questionário para identificar a utilização dos mecanismos de transparência 

disponíveis; 

3) Análise teórica de artigos referente ao assunto; 

4) Testar o portal de transparência para verificar se as solicitações dos usuários dos usuários 

são atendidas de acordo com a Lei de acesso a informação. 
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2.  ACESSO À INFORMAÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS: OS CAMINHOS ATÉ O 

SURGIMENTO DA LAI 

 

 No ano de 1946, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a liberdade de 

informação como um direito necessário para o ser humano. Esse mesmo direito, no que diz respeito 

ao reconhecimento, alcançou dimensões ainda maiores com a Declaração dos Direitos Humanos 

dois anos mais tarde. O tema também é trabalhado pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e “abordado pela Convenção Europeia sobre Direitos Humanos” (MARTINS, 2011, p. 235). 

 Além dessas organizações, muitos países aderiram legislações em prol do acesso a 

informação. Realmente, mudanças significativas foram observadas na quantidade de países que 

aderiram à ideia de direito à informação. “Enquanto, em 1990, apenas 13 haviam adotado leis 

nacionais de direito à informação, hoje mais de 70 dessas leis já foram adotadas em nível global, e 

estão sendo consideradas ativamente em mais de 20 ou 30 países” (MENDEL, 2009, p. 3). 

 Nesse respeito, o livro Liberdade de informação: um estudo de direito comparado, traz à 

tona, as movimentações executadas por outros países que estabeleceram leis nacionais em apoio a 

direito ao acesso à informação. Para termos uma visão das ações desses países, Toby Mendel 

considera fatores como: o direito de acesso, garantias procedimentais, dever de publicar, exceções 

etc. Decidiu-se, mencionar de forma mais objetiva aqui, os atos de dois países: a Suécia e o Peru.  

 A escolha da Suécia se deu pelo fato de ser “a primeira nação no mundo a desenvolver um 

marco legal sobre o acesso” (INDOLFO, 2013, p. 9). De acordo com o livro Liberdade de 

informação mencionado anteriormente, a Suécia é especial por colocar na sua legislação a prática 

de registrar documentos e de organizar bancos de dados como algo compulsório e fez isso visando 

o direito de acesso. O artigo 1 do capitulo 2 diz que “Para incentivar o livre intercâmbio de opiniões 

e o esclarecimento da população, todo súdito sueco terá livre acesso a documentos oficiais” 

(MENDEL, 2009, p. 110). Já o Peru foi selecionado mais por uma questão de proximidade, por ser 

um país da América Latina. Esse país descreve a sua lei de direito à informação com a finalidade 

de “promover a transparência dos atos do Estado” e de regular o direito à informação conforme 

previsto na Constituição. Analisaremos as legislações desses dois países tendo como norte os 

alguns princípios mencionados por Mendel (2009): 

 Garantias Procedimentais. Na Suécia a solicitação de acesso aos documentos é 

encaminhada para o órgão que mantém esses documentos e as razões que levaram o solicitante a 
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tomar tal ação não deve ser coloca em jogo, “exceto quando necessário para determinar se o 

documento está ou não sujeito a divulgação (artigo 14) ”. Embora, a legislação não tenha o 

estabelecimento de prazos, a mesma demonstra que a disponibilização do acesso deve ser tratada 

com brevidade (artigo 12), documentos oficiais estão “sujeitos a divulgação” no local onde é 

mantido e seu acesso será gratuito e por qualquer pessoa. A cobrança de uma taxa só será feita caso 

a solicitação envolva cópias de documentos com mais nove páginas. No Peru, as solicitações devem 

ser encaminhadas ao funcionário competente do órgão, sem a necessidade de justificar o motivo 

(artigo 7). Ao contrário da Suécia, a lei peruana tem prazos especificados, a saber, sete dias para 

que o postulante seja respondido e, diante de uma dificuldade na recuperação do que foi requisitado, 

esse prazo poderá ser prorrogado por mais cinco dias úteis. Conforme Mendel (2009, p. 95) “os 

prazos são curtíssimos em comparação com o que diz a maioria das outras Leis de Direito à 

Informação”, mas os prazos curtos podem se transformar em um problema, pois quando “algum 

dos prazos é descumprido, considera-se que a solicitação foi negada [...]”. 

 Dever de publicar. O problema identificado por Mendel (2009, p. 113) é referente ao que o 

autor definiu como “lacuna de peso na lei de direito à informação sueca”, por não existir nessa 

legislação “obrigações específicas de publicação proativa”. Já a Lei peruana em termos de 

proatividade em publicar é “extremamente abrangente”, fornece diversas informações pela internet 

e o “Artigo 6 fixa prazos para o estabelecimento de websites [...]”. 

 Exceções. A Lei de Direito a Informação do Peru tem suas exceções estabelecidas nos seus 

artigos 15 a 17. As informações classificadas como sigilosas “em sua maior parte informações 

militares e de inteligência”, as classificadas como reservadas “à polícia e ao sistema judiciário” 

(MENDEL, 2009, p. 97). E as confidenciais relacionadas a outros tipos de exceções. 

Resumidamente, a maioria das exceções para a não disponibilização do acesso estão sempre 

vinculadas a segurança nacional. Agora, falando da Suécia, a prerrogativa para exceção está ligada 

a tentativa de se evitar algum dano. A lei estipula prazos de até 70 anos de retenção e estabelece, 

segundo Mendel (2009, p. 114), sete situações que merecem proteção: 

• segurança ou relações com estados estrangeiros ou organizações internacionais; 

• política financeira, política monetária ou política cambial centrais; 

• funções de inspeção, controle ou outras funções de supervisão; 

• o interesse na prevenção ou persecução do crime; 

• os interesses econômicos públicos; 

• proteção de integridade pessoal e privacidade econômica; e 

• preservação de espécies da fauna e flora. 
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 A legislação sueca também determina que os indivíduos podem recorrer as recusas de 

acesso, não estipula sanções embora possa penalizar pelo descumprimento do disposto, “seja pela 

liberação intencional de documentos sigilosos ou por negligência, ou pelo trato indevido de 

solicitações de acesso” e não impõe “uma obrigação aos órgãos publicados de empreender medidas 

de promoção” (MENDEL, 2009, p. 115). A lei peruana diz que o postulante pode, em algumas 

situações, entrar com recurso, mas se em dez dias não tiver retorno, isso, por si só, caracteriza que 

os recursos foram esgotados. A lei também diz que “os servidores podem não estar sujeitos a 

sanções pela liberação de informações conforme uma solicitação, a menos que as informações se 

enquadrem no escopo de uma exceção [...]” (MENDEL, 2009, p. 99). Observa-se medidas de 

promoção como a designação de um funcionário competente pelo atendimento as solicitações, fixa 

obrigações necessárias a esse funcionário e a adoção de ‘medidas básicas para garantir e promover 

a transparência’ (MENDEL, 2009, p. 100).  

Porém, o que podemos dizer do Brasil? A Constituição Federal mencionada inicialmente 

de 1988 em Artigo 5º e inciso XXXIII já destacava que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão 

prestadas no prazo da Lei, [...]”. Em outros trechos da Constituição, como no Artigo 37, pode-se 

ver a abrangência da Lei quando a mesma identifica que os “Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios” estão sujeitos a alguns princípios e, entre eles, está o da 

publicidade. Segundo Jardim (2012), o direito garantido se constitui como “um dos pilares básicos 

da democracia contemporânea”. Esse direito salientado por alguns autores como direito civil “os 

quais representam os direitos do indivíduo na sociedade e referem-se à liberdade individual”, 

direito político “conquistados a partir dos direitos civis assegurados e ampliados pelo direito de 

participar do exercício do poder por meio do voto ou investido de autoridade como representante 

eleito” e sociais “os quais aludem para o usufruto de bem-estar social e econômico que garantam a 

dignidade humana segundo Kramer e Bertotti (2015). Levou-se 23 anos para a implementação de 

uma lei de acesso que, de fato, “favorecesse a aplicação dos princípios do direito à informação 

presentes na Constituição de 1988” (JARDIM, 2012). Pois, quando olhamos para as legislações de 

acesso anteriores nos deparamos com a realidade descrita por Rodrigues (2011, p. 257): 
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A ênfase no sigilo repercute sobre os prazos estabelecidos nas legislações para o 

acesso às informações, geralmente muito longos ou arbitrários, e nas definições, 

quase sempre muito genéricas, do que deve ser mantido em segredo.  

 

O cenário apresentado por Rodrigues nos dá um vislumbre do que era esse contexto pautado 

na cultura do sigilo. Datando 1969, a autora chama atenção para o período da guerra fria, onde 

arquivos eram considerados sigilosos por questões de segurança nacional. Naquilo que a autora 

chamou de o “apagar das luzes do regime militar” e, em meio, ao movimento pelas Diretas já, surge 

em 30 de novembro de 1984, um anteprojeto de lei cujo objetivo estava vinculado a política 

nacional de arquivos públicos e privado. Mas, podemos dizer que estávamos engatinhando ainda, 

pois países como “Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Noruega, França, Países Baixos, Austrália, 

Canadá (Quebec) e Nova Zelândia” já possuíam leis de acesso às informações. De acordo com 

Rodrigues (2011, p. 268), o anteprojeto visava à preservação dos documentos públicos e privados 

e, também, acompanhar, de certa forma, a “tendência internacional”. No entanto, o anteprojeto não 

foi aceito e substituído sob a alegação de que não estaria “à altura da nova Constituição” e que o 

tão importante tema deveria ser tratado levando em consideração o “ponto de vista arquivístico e 

jurídico”. Saltando um pouco na história, chegamos ao governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) cujo duração foi do ano de 1995 até 2002. Com relação aos investimentos envolvendo os 

arquivos, Rodrigues (2011, p. 271) aponta que “foi muito mais no sentido de restrição do acesso”, 

isso fica ainda mais claro quando se vê, nesse contexto, a existência do decreto 4.553 que 

“aumentava os prazos do sigilo” e determinada que documentos classificados como ultrassecretos 

tivessem ‘sigilo eterno’.  

Já no ano de 2009, no segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da 

República encaminha o projeto de lei 5.228/2009. Esse projeto traz na sua estrutura dois fatores 

muito importantes, visto que, apresenta uma postura mais firme mediante a temática do acesso à 

informação e, ao contrário dos outros instrumentos legais que valorizavam o aumento do sigilo, o 

projeto de lei de 2009 segue na direção contrária e propõe “a redução dos prazos às informações 

classificadas como sigilosas”. Porém, o que se pode dizer, em todo esse processo, é que a “tradição 

brasileira em relação ao acesso aos arquivos assenta-se, preferencialmente, na ‘salvaguarda’ de 

informações sigilosas” (RODRIGUES, 2011, p. 280). Essa visão histórica é importante para 

entendermos a Lei de acesso à informação (LAI) como uma legislação realmente importante para 

a defesa do direito do cidadão à informação, algo já referido aqui como um direito fundamental e 
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atentar para isso é de grande necessidade, pois de acordo com Lima e Costa (2014) a “exclusão 

seria negar ao indivíduo ou grupo social o exercício pleno de alguns de seus direitos fundamentais 

como, por exemplo, o direito de acesso à informação pública [...]”. 

A Lei 12. 527/11 conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI) entrou em vigor em 

16 de maio de 2012 e tem como objetivo regulamentar o disposto na Constituição Federal referente 

ao acesso à informação. Embora se tenha apoio legal, o acesso à informação ainda é um assunto 

que gera bastante discussão entre as pessoas. Não é incomum, nas diferentes camadas da sociedade, 

debates que tratem do tema como um direito importante para busca e/ou exercício de direitos. Na 

literatura não é diferente, pois o acesso à informação também ganha destaques que o vinculam 

diretamente a fatores que possibilitam a cidadania. Não é à toa que, vez após vez, os artigos definam 

esse acesso como um bem humano fundamental. A respeito disso, Martins (2011, p. 233) menciona 

que o direito se constitui como fundamental por ser essencial “para a vida em sociedades 

democráticas”. Pensamento que corrobora com a ideia compartilhada por Kramer (2015) ao dizer 

que “sem informação sobre as ações públicas não há democracia e nem Estado de direitos”. A 

abordagem do indivíduo imbuído de direitos remete ao fato de que o mesmo possui um papel 

significativo na sociedade que o permite “influenciar e participar nos processos decisórios sobre 

matérias de interesse público” (MARTINS, 2011). E isso se deve porque o acesso à informação se 

evidencia como “um direito civil, mas também [...] político e [...] social, compondo uma dimensão 

historicamente nova da cidadania [...]” (JARDIM, 2012). Nesse processo, o acesso aos arquivos 

públicos que refletem “as ações do aparelho de Estado” é importante não só por conta do seu 

“aspecto probatório [...], “mas, igualmente, pelo seu caráter testemunhal” (RODRIGUES, 2011, p. 

257). De modo sucinto, o acesso à informação é de grande importância para “a consolidação, o 

funcionamento e a preservação dos sistemas democráticos [...]” (MARINO, 2011, p. 24).  

Como salientado, o acesso à informação se configura como um direito inerente ao indivíduo 

e é essencial para a prática da cidadania. Mas para o exercício desse direito, de acordo com Martins 

(2011, p. 234) os governos são colocados diante de duas obrigações: publicar informações e 

respondê-las. Expondo um pouco mais o pensamento da autora a respeito das obrigações citadas 

anteriormente, a mesma diz que: 

 

Primeiro, existe a obrigação de publicar e disseminar informações essenciais 

sobre o que os diferentes órgãos públicos estão fazendo. Segundo, os governos 
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têm a obrigação de receber do público pedidos de informação e respondê-los, 

disponibilizando os dados solicitados e permitindo que o público tenha acesso aos 

documentos originais indicados ou receba cópias dos mesmos. 

 

 

 O acesso a esses documentos é de grande importância para a conquista de “outros direitos 

essenciais, como saúde, educação e benefícios sociais” (INDOLFO, 2013, p. 7). Ao passo que o 

acesso à informação pode ser muito benéfico, o contrário também é verdadeiro. Não é de admirar 

que Martins (2011, p. 234) enfoque esse acesso como um “direito instrumental”, pois reconhece 

que sem o conhecimento das ações dos seus representantes “a população estabelece laços frágeis 

com o sistema democrático”. Logo, é direito do cidadão ter acesso à documentos mantidos por 

instituições públicas ou “empresas privadas que exercem funções públicas” e independente do 

“suporte [...], a fonte, [...] ou a data de criação”. A consciência de todos esses fatores fez com que 

esse direito tão importante ganhasse mais atenção de países e organizações. 

 Como mencionado, em outro momento, as legislações de acesso de diversos países possuem 

princípios comuns e a LAI apresenta esses aspectos que são frequentes nas legislações de acesso 

de várias nações. Princípios listados pelo Artigo 19 servem de parâmetro, pois tem como base 

normas internacionais referentes ao assunto. O primeiro princípio, o da máxima divulgação indica 

que as informações produzidas e mantidas por órgãos públicos devem estar à disposição da 

população, ou seja, a informação pública está sujeita a divulgação e “só pode ser superada em 

circunstâncias muito limitadas”. O que nos leva ao segundo princípio, obrigação de publicar. Esse, 

por sinal, chama atenção para o papel dos organismos públicos que devem provocar meios ou 

produzir mecanismos que possibilitem que a informação pública chegue a quem lhe é direito. Isso 

significa dizer que não cabe só as instituições públicas atender a solicitações de seus postulantes, 

mas que “publiquem e divulguem, de forma voluntária e proativa, documentos e informações de 

essencial e significativo interesse público” (MARTINS, 2011, p. 237). Logo ainda segundo Martins 

(2011): 

 Órgãos públicos deveriam, no mínimo, ter a obrigação de publicar as seguintes 

categorias de informação: informação sobre como o órgão opera, inclusive 

orçamentos, objetivos, contas auditadas, normas internas, projetos realizados etc., 

particularmente nas áreas nas quais o órgão presta serviços diretos ao cidadão; 

informações sobre quaisquer solicitações, queixas ou outras ações diretas que o 

cidadão possa levar a cabo contra o órgão público; orientações sobre processos 

através dos quais o cidadão possa prestar a sua contribuição, participando com 

sugestões para propostas políticas ou legislativas; o tipo de informação gerada e 
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mantida pelo órgão e como é arquivada/ documentada essa informação; e o 

conteúdo de qualquer decisão ou política que afete o público, juntamente com as 

razões que motivaram a decisão, bem como o material relevante de análise que 

serviu de fundamento para a decisão. 

 

O terceiro princípio destaca a promoção de um governo aberto onde o compromisso com a 

transparência seja comum e por isso “informar os cidadãos sobre os seus direitos e promover uma 

cultura de abertura no seio do governo são aspectos essenciais para que os fins de uma legislação 

de acesso sejam alcançados” (MARTINS, 20011). O quarto, diz respeito ao âmbito limitado das 

exceções. E, novamente, a autoridade pública estaria sobre a obrigatoriedade de justificar ao 

cidadão o motivo da recusa, “em outras palavras, a autoridade pública deve demonstrar que a 

informação, cuja a divulgação pretende impedir encontra-se abrangida pelo âmbito de um limitado 

grupo de exceções” (MARTINS, 2011, p. 258).  O quinto princípio aborda os procedimentos para 

facilitar o acesso. Isso implica em dizer que as solicitações devem ser processadas de forma rápida 

e que, realmente, todo e qualquer cidadão possam ter acesso ao conteúdo dos documentos públicos, 

logo pessoas analfabetas e cegas, por exemplo, devem ter “efetiva acessibilidade às informações”. 

Custo é o sexto princípio a ser considerado, já que o objetivo maior é difundir o direito à 

informação, um custo alto teria um efeito contrário e o acesso se tornaria restrito. Reuniões abertas 

é um princípio que está diretamente ligado ao direito do indivíduo de saber, mas, também, de 

participar nas decisões do governo. Logo os horários dessas reuniões devem estar bem definidos e 

o cidadãos precisam saber de sua existência com antecedência, as mesmas só serão fechadas 

quando fizerem parte das exceções determinadas. Divulgar consiste também num fator relevante 

para uma lei de acesso, ela não deve ser restrita e para que mais pessoas se beneficiem é necessário 

proibir que “outras leis criem exceções adicionais” (MARTINS. 2011), diminuindo assim a 

chamada cultura do segredo. Por fim, proteção de denunciantes, ou seja, o cidadão não deve receber 

sanções de cunho legal, administrativo ou empregatício se o mesmo sem má fé divulgar 

informações que exponham condutas que vão de encontro com a ética. 

Cabe, portanto, aos que nas instituições ocupam algum tipo de função pública conhecer 

bem esses conceitos a fim de que se tornem capazes de cumprir com os requisitos da LAI, 

garantindo, assim, a disponibilização da informação pública e não importando se o requisitante faz 

uso do seu direito motivado por razões de interesse particular, coletivo ou geral. Nesse ínterim, o 

princípio da publicidade máxima contido na Lei 12.527 coloca o sigilo como exceção e a 
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publicidade como regra, tal posicionamento se mostra bastante coerente com uma legislação que 

tem como alvo regulamentar o direito à informação determinado na Constituição Federal. E ao 

contrário das legislações anteriores que fundamentavam o sigilo em razões não muito claras, a LAI 

exige que os critérios para o sigilo sejam bem definidos e pautados na Lei. Vemos aqui, de fato, 

uma mudança de paradigma.  

O princípio da transparência ativa e da obrigação de publicar deixa evidente de que o ato 

de divulgar informações públicas é compulsório, indicando a disposição de informações 

independente de solicitações, ou seja, nesse caso a divulgação de informações é proativa. Já o 

princípio da abertura de dados envolve, segundo o Manual da Controladoria Geral da União (2013, 

p. 13), o “estímulo à disponibilização de dados em formato aberto”, ou seja, esse dado pode ser 

utilizado e distribuído por todos aqueles que assim o desejarem fazer. O quarto princípio é referente 

à promoção de um governo aberto, logo é papel dos órgãos públicos “estimular a superação da 

cultura do sigilo e promover ativamente a cultura do acesso”. Por último, temos o princípio da 

criação de procedimentos que facilitem o acesso. Torna-se relevante nesse princípio atentar para 

todos os fatores que vão viabilizar o acesso, como constatar se os procedimentos são a contento, se 

a linguagem utilizada é de fácil compreensão, se os métodos são eficazes, transparentes etc. 

 Embora a aplicação da Lei de acesso à informação brasileira possa levantar alguns 

questionamentos referentes à realidade desigual existente no país, a Lei 12.527/11, norteada pelos 

seus princípios se coloca numa direção totalmente contrária as das legislações anteriores por 

permitir, através do exercício do direito fundamental, desfrutar de ganhos listados pela CGU (2013) 

como a prevenção da corrupção, o respeito aos direitos fundamentais, o fortalecimento da 

democracia, melhoria da gestão pública e a melhoria do processo decisório.  

 Em apoio ao que foi dito, o cidadão tem a sua disposição o determinado no artigo 10 da Lei 

de acesso, a saber que, “Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações 

aos órgãos e entidades referidos no art. 1° desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 

conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida”. E o cidadão poderá 

ter o atendimento dessa solicitação por meio do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão). 

Mas, a percepção que se chega é que o atendimento das solicitações impõe uma séria 

responsabilidade as instituições, pois, o serviço prestado pelo SIC depende de uma boa gestão de 

documentos para ser, de fato, consolidado. 
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3. GESTÃO DE DOCUMENTOS: conceitos e princípios    

 

 A gestão de documentos não acontece de uma forma padrão em todos os países e isso se 

deve ao fato de que a construção de um modelo de gestão muito vai depender do contexto em que 

o mesmo foi gerado. De fato, o contexto histórico tem forte influência nessa questão. Para uma 

compreensão maior desses modelos de gestão documental, consideraremos a realidade de alguns 

países. 

Em 1885 os Estados Unidos não apresentavam um cenário problemático com relação ao 

armazenamento e conservação dos documentos públicos. Esse quadro mudou em décadas iniciais 

do século XX por conta do “crescimento vertiginoso da documentação em virtude da proibição 

legal de destruí-la” (INDOLFO, 2007, p. 32). Circunstância agravada devido ao que Indolfo (2007, 

p.32) continua a dizer: 

 

Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Mundial, a situação, antes 

controlável, vai se tornando crítica, gigantesca para alguns, levando a criação de 

novas comissões e a expedição de atos legislativos específicos.  

 

No que diz respeito ao conceito de gestão de documentos, Jardim (2015, p. 20) diz que ela 

“está associada aos Estados Unidos, especialmente após a II Guerra Mundial” e acrescenta: 

 

Tal como a arquivologia a partir do século XIX, a gestão de documentos emerge, 

em meados do século XX, com um forte referencial estatal. No entanto, a gestão 

de documentos pode ser também compreendida fora das dinâmicas e 

reestruturações do Estado norte-americano, no cenário da organização capitalista 

no pós-Guerra e da influência da administração como campo cientifico. 

 

De posse desse contexto histórico, observa-se que diante de uma problemática, os 

americanos produziram mecanismos que visavam “encontrar soluções para a melhoria dos padrões 

de eficiência no uso dos documentos, por parte da administração pública” (JARDIM, 1987, p. 36). 

Conforme mostra Indolfo (2007, p. 30) os “Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos, 

são considerados pioneiros, na elaboração do conceito de gestão de documentos (records 

management) ”, e destaca que a ótica dessa gestão era, inicialmente, mais administrativa e 

econômica do que arquivística, uma vez que, sua função é “otimizar o funcionamento da 
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administração, limitando a quantidade de documentos produzidos e o prazo de guarda [...]” 

(INDOLFO, 2007, p. 31).  

Rodrigues (2006, p. 103) salienta que “a atividade records management, originalmente, 

cunhada em inglês e posteriormente traduzida como gestão de documentos, não surgiu da prática 

ou teoria dos arquivos”. A gestão de documentos nos Estados Unidos possui respaldo legal, entre 

os atos legislativos criados, temos o Records Management Act, de 1985 que consagra a definição 

de gestão de documentos, temos, também, Amendementson Federal Records Management Act, de 

1976 que determina a produção de um relatório anual por parte das agências federais, onde as 

mesmas devem prestar contas da gestão de documento executada. Assim, Segundo Jardim (1987, 

p. 35) a legislação dos Estados Unidos da América (USA) define a gestão de documentos da 

seguinte forma: 

 

O planejamento, o controle, a direção, a organização, a capacitação, a promoção 

e outras atividades gerenciais relacionadas com a criação de documentos, sua 

manutenção, uso e eliminação, incluindo o manejo de correspondência, 

formulários, diretrizes, informes, documentos informáticos, microformas, 

recuperação de informação, fichários, correios, documentos vitais, equipamentos 

e materiais, máquinas reprográficas, técnicas de automação e elaboração de dados, 

preservação e centros de arquivamento intermediários ou outras instalações para 

armazenagem. 

 

No que diz respeito ao ciclo de vida dos documentos, Indolfo (2007, p. 31) traz a seguinte 

explanação: 

O norte-americano Philip C. Brooks é identificado como o primeiro profissional 

a fazer referência ao ciclo vital dos documentos, conceito que se materializou na 

criação de programas de gestão de documentos e na implantação de arquivos 

intermediários, pois segundo Duranti (1994) ele reconhecia a necessidade dos 

arquivistas desviarem sua atenção dos usos acadêmicos dos registros para todas 

as fases de seu ciclo de vida, contribuindo, dessa forma, para a implementação de 

melhores procedimentos de guarda e a formulação das políticas necessárias uma 

gestão responsável de documentos. 

 

 Nessa perspectiva, a gestão de documentos tem a capacidade de produzir intervenções em 

todo o ciclo de vida dos documentos, o que significa dizer que, seu alcance vai desde a produção 

até a eliminação do documento. 

O que se pode dizer, é que a intervenção praticada nesse ciclo através da gestão de 

documentos possibilita a redução, seleção e racionalização da massa documental até que a mesma 
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chegue a sua destinação final. Em seu artigo, Rhoads (1983, p. 19) enfatiza que um programa de 

gestão de documentos integrado estará ciente quanto a tudo que ocorre com o documento de 

determinada organização e esse envolvimento ocorrerá durante todo o ciclo de vida do documento, 

ou seja, desde seu nascimento até a sua morte. Nesse respeito, James B. Rhoads pontua as fases 

que, segundo seu trabalho utilizado no Ramp/PGI, representam o ciclo total de vida dos 

documentos. Mencionando essas fases, Jardim (1987, p. 36) diz: 

 

 produção: concepção e gestão de formulários, preparação e gestão de 

correspondência, gestão de informes e diretrizes, fomento de sistemas de 

gestão da informação e aplicação de tecnologias modernas a esses 

processos; 

 utilização e conservação: criação e melhoramento dos sistemas de 

arquivos e de recuperação de dados, gestão de correio e 

telecomunicações, seleção e uso de equipamento reprográfico, análise de 

sistemas, produção e manutenção de programas de documentos vitais e 

uso de automação e reprografia nestes processos; 

 destinação: a identificação e descrição das séries documentais, 

estabelecimento de programas de avaliação e destinação de documentos, 

arquivamento intermediário, eliminação recolhimento dos documentos de 

valor permanente às instituições arquivísticas. 

 

Dessa forma, as etapas destacadas, a saber, a produção, utilização e conservação e 

destinação chamam atenção para o fato de que o programa de gestão de documentos tem sua 

aplicabilidade desde o instante em que o documento nasce, ou seja, desde sua origem e, isso, com 

certeza, é de grande valia para se ter um controle maior sobre a documentação e executar as 

possíveis intervenções nas três idades onde transitam os arquivos correntes, intermediários e 

permanentes.  

Vale lembrar, que quanto a concepção do records management, a história apresenta duas 

vertentes de pensamento arquivístico. Uma ligada a arquivística tradicional ou arquivística 

europeia e outra vinculada a administração (records management).  

Segundo Bartalo e Moreno (2008, p. 78) a corrente tradicional “apresentava características 

conservadoras, privilegiando os arquivos históricos, e seu foco estava localizado na Europa, 

notadamente na França e na Itália”. Fato que justifica o interesse, dessa corrente, em ter como foco 

a conservação dos arquivos, porém, em sua fase permanente. 

Mais tarde, nos Estados Unidos, vê-se uma visão mais administrativa. Essa corrente, de 

acordo com Bartalo e Moreno (2008, p. 79) foi chamada de “informations managers” ou “records 
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managers” que, por sua vez, “diferenciava o arquivista que trabalhava nos arquivos setoriais e 

intermediários dos archivist que eram os responsáveis pelos arquivos históricos e permanentes”. 

De acordo com Jardim (2015, p. 21): 

 

A gestão de documentos e a arquivologia seriam, nesse sentido, disciplinas 

distintas, exercidas por profissionais com perfis diferentes (o gestor de 

documentos e o arquivista), visão predominante em países anglo-saxônicos. A 

primeira estaria voltada para os arquivos correntes e intermediários e, a segunda, 

para os arquivos permanentes. 

 

 Surge então, o modelo de gestão documental americano e adotado pelo Brasil e outros 

países europeus. Nesse bloco, a gestão de documentos tem sua atuação na fase corrente e 

intermediária e o profissional que gerencia essas fases no ciclo de vida é o records managers. 

Assim como nos Estados Unidos, o Canadá desenvolveu ações que “estimulavam a 

aplicação da gestão de documentos nos órgãos departamentais” (Indolfo, 2007, p. 33). Alguns 

fatores foram relevantes para que se tomasse essa decisão. Segundo Croteau (1977, p. 6) “o 

progresso, o aumento da população, tinham criado atividades novas e faziam aumentar os quadros 

da administração. A produção dos documentos escritos havia dobrado e, com ela os gastos 

administrativos”.  

Essa situação crítica foi confirmada pela comissão Massey no Canadá. Em 1945, o 

Departamento do Tesouro decidiu criar, por conta das documentações produzidas no período da 

guerra, o Comitê dos Documentos Públicos (Public Records Comittee) que teria a incumbência “de 

estudar e regulamenta r a gestão de papéis públicos no âmbito do governo” (CROTEAU, 1977, p. 

6). Em 1953, o controle da gestão de documentos passou para o Arquivista Federal. 

Resumidamente, o contexto histórico mostra que o governo demonstrou interesse pelo 

“planejamento dos métodos” (CROTEAU, 1977, p. 7).  

Um conjunto de trabalhos que foram efetuados, trouxeram bons resultados para “o 

desenvolvimento dos centros de arquivos, na evolução da disciplina arquivística e na 

conscientização do arquivista” (COUTURE, 2015, p. 148). 

Mas, o que podemos dizer da gestão de documentos praticada no Canadá? Ainda segundo 

Croteau (1977, p. 5): 

 A gestão de documentos é o controle planificado e sistemático das normas, dos 

métodos e dos procedimentos que regem a criação, a manutenção, a utilização, os 
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prazos de conservação e encaminhamento final do documento para sua destruição 

ou sua conservação para a posteridade. Este aspecto da gestão abrange também a 

planificação e a coordenação do pessoal, do espaço e do equipamento. 

 

A gestão canadense é praticada nos centros de arquivo e assim como o records management 

busca eficácia, economia e rapidez. Mas, de acordo com Bartalo e Moreno (2008, p. 79) “no 

congresso de Quebec iniciou-se a ideia de desenvolver uma arquivística integrada, com o objetivo 

de a gestão documental abarcar todo o ciclo de vida dos documentos”. 

A ideia consistia em unir as duas abordagens, ou seja, tanto a visão tradicional como a 

administrativa. E, nessa perspectiva o ciclo de vida dos documentos toma outras proporções, 

segundo Couture (2015, p. 151): 

 

O ciclo de vida dos arquivos constitui outro princípio arquivístico ao qual alguns 

acrescentaram nuances criteriosas, ao introduzir a noção de records continuum 

(Atherton, 1985-1986, e vários autores australianos). Ele permite uma separação 

simples e saudável da massa de documentos que compõem o arquivo de uma 

instituição – arquivo corrente, intermediário e permanente –, para viabilizar sua 

gestão de modo mais realista. 

 

Segundo Jardim (2015, p. 31), na proposta de Atherton, o ciclo de vida é um modelo 

considerado mais simples e mais unificado, porém constituído de quatro estágios. E ao contrário 

de um ciclo, o mesmo, passa a refletir um processo contínuo e que envolvem a 

produção/recebimento, classificação, avaliação, manutenção e o uso de informações não só no 

contexto organizacional onde a mesma foi produzida. “Todas as quatro fases estão interligadas, 

formando um continuum em que ambos, os gestores de documentos e arquivistas, estão envolvidos, 

em diferentes graus, na gestão contínua das informações registradas” (ATHERTON, 1985, p. 48 

apud JARDIM, 2015, p. 31). 

Ainda falando sobre esse conceito, Duranti (2005, p. 16) diz que este foi “primeiramente 

formulado na França” e “chamado de três idades dos documentos”. Este possuía um significado 

diferente do que, comumente, conhecemos hoje, pois faziam referência “ao local em que os 

documentos eram guardados: o local de origem, os arquivos intermediários, ou centro de 

documentos, ou arquivos históricos”. 
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A autora acrescenta, no entanto, outro modelo que teve surgimento com o advento dos 

documentos eletrônicos. O chamado record continuum ganhou força na Austrália, conforme ela 

diz: 

 

O conceito de record continuum tornou-se muito popular na Austrália, mas sob 

uma nova ótica. Documentos são produzidos e mantidos pelo produtor ou 

conservador: independente da manutenção durar um não de segundos ou para 

sempre, as atividades envolvidas são as mesmas. A comunidade internacional não 

está disposta a ir tão longe e, no Guia do Conselho Internacional de Arquivos 

voltou-se ao conceito do ciclo de vida para documentos eletrônicos, porém 

reduzindo-o a três atividades: concepção, produção e manutenção” (DURANTI, 

2005, p. 16) 

 

Jardim (2015, p. 35) também aborda as mudanças decorrentes do avanço tecnológico e que 

deram impulso ao modelo do records continuum australiano em meados dos anos de 1990. Esse 

modelo como é perceptível, rompe “com a ideia de fases distintas dos documentos, reinventa-se a 

gestão de documentos como um processo contínuo e configura-se um território unificado em 

oposição à visão dicotômica anglo-saxônica entre arquivologia e gestão de documentos” (CRUZ 

MUNDET, 2011 apud JARDIM, 2015, p. 36). 

 A gestão de documentos do Canadá se encontra em constante evolução, mas Couture (2015 

p. 160) afirma que nas administrações públicas ou privadas, a mesma, ainda é o “parente pobre”, 

pois quando há uma necessidade de reduzir custo, esta é a primeira a ser afetada. Mas, um ponto 

positivo destacado é que “na área essencial dos recursos tecnológicos, a gestão de documentos é 

agora uma área relativamente bem provida”. E, em consequência disso, o arquivista possui, dentro 

da realidade tecnológica o que Couture (2015, p. 160) observa abaixo: 

 

Ainda que apenas alguns anos atrás houvesse pouco ou nenhum sistema 

estritamente dedicado à gestão dos arquivos (gestão de documentos ou arquivos 

permanentes), o arquivista dispõe agora de uma boa seleção de ferramentas que 

foram construídas especificamente para responder ao conjunto de necessidades, 

seja dos documentos analógicos ou dos documentos digitais. 

 

Depois de tudo que foi observado, algo importante de se destacar é que embora a Teoria 

das Três Idades seja um método reconhecido, é preciso cautela para não o confundirmos com a 

própria gestão de documentos, pois se tratam de coisas distintas. Como mencionado, a gestão de 

documentos é um conjunto de medidas aplicado aos documentos e que envolvem sua produção, 
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uso e destinação. Ao passo que a teoria das três idades de acordo com Medeiros e Amaral (2010, 

p. 306) fazem parte de “processos avaliativos de valoração documental e que se completam em um 

processo de gestão de documentos”. 

Assim como no caso do acesso à informação, a gestão de documentos também é disposta 

na Constituição Federal de 1988 que determina em seu artigo 216 e parágrafo 2 que "compete à 

administração pública, na forma da lei, a gestão de sua documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem". A Constituição brasileira, 

realmente, serviu de fundamento para a criação de outros instrumentos como Lei nº 8.159, de 08 

de janeiro de 1991. Vale salientar que esta lei conhecida como Lei Nacional de Arquivos conceitua 

a gestão de documentos e segue a vertente americana que é muito enfatizada na literatura 

arquivística brasileira. A respeito da gestão de documentos, Rodrigues (2013, p. 65) diz: 

 

A gestão de documentos é um processo arquivístico que se caracteriza como um 

conjunto de procedimentos aplicados no controle dos documentos durante todo o 

seu ciclo de vida, incidindo sobre o momento da produção e acumulação na 

primeira e na segunda idade, ou seja, nos arquivos correntes e no intermediário. 

 

Remontando a História, Rodrigues, (2012, p. 72) diz que a partir “da década de 80, inicia-

se um movimento de interesse dos governos em considerar os arquivos como ‘instrumentos da 

gestão documental e da consciência nacional”. Com o tempo, alguns países passaram a adotar a 

ideia do records management empregada nos Estados Unidos da América (USA) e o Brasil foi um 

deles. Nesse ínterim, “surge um modelo sistêmico de organização dos arquivos, no qual o 

documento passa a ser controlado desde o momento de sua produção até sua destinação final” 

(RODRIGUES, 2012, p. 72). Mas, Jardim (1987, p. 40) faz um alerta: 

 

Se as experiências internacionais neste campo constituem um marco referencial e 

fonte de inspiração para as nossas reflexões, cabe aos arquivos públicos 

brasileiros, por meio de seus profissionais, juntamente com os administradores 

públicos, voltar-se para a produção do conhecimento indispensável à 

implementação consequente de programas de gestão de documentos. 

 

Mais tarde, esse método foi utilizado como norte para a melhoria dos aspectos 

administrativos vinculados a fase de produção dos documentos públicos. Documentos que Duranti 
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(1994, p. 51-52) identifica com características específicas, a saber, a imparcialidade, a 

autenticidade, a naturalidade, o inter-relacionamento (organicidade) e a unicidade.  

Nesse respeito, a imparcialidade se refere ao fato de documentos serem “inerentemente 

verdadeiros”, a autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e custódia” e, 

por isso, “são criados tendo-se em mente a necessidade de agir através deles, são mantidos para 

garantias de futuras ações ou para informação, e são ‘definitivamente separados para preservação 

[...]”, a naturalidade está relacionada a forma como os documentos são acumulados no decorrer de 

suas transações, a unicidade ao fato de que o documento ocupa um lugar único na sua estrutura 

documental e a organicidade, algo bem importante de considerarmos, refere-se ao que Duranti 

(1994, p. 52) salientou: 

 

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 como fora do grupo em que está sendo preservado e (...) seu significado 

depende dessas relações 

 

Rodrigues, (2012, p. 71) aponta para uma discussão muito interessante e que tem a ver com 

o pensar na representatividade dos arquivos brasileiros. Atenta para o fato de que as condições dos 

arquivos necessitam de uma atenção especial que garantam um “adequado funcionamento” e, em 

consequência disso, “o acesso pleno às informações” produzidas pelas administrações públicas e 

“acumuladas no exercício de suas funções”. 

Essa se situação fica ainda mais clara com a declaração de Jardim (1987, p.) ao afirmar que: 

 Ao contrário dos países onde a gestão de documentos se desenvolveu como teoria 

e prática, no Brasil são os arquivos públicos que, com vistas à sua modernização, 

se dirigem à administração pública com projetos que objetivam a adoção de 

elementos básicos da gestão de documentos. 

 

 A necessidade de se rever as questões negativas presentes nos arquivos brasileiros se tornou 

mais urgente do que nunca. Isso se deve porque o atendimento do que dispõe a Lei de acesso à 

Informação depende de que as administrações tenham bem em mente que seguir as orientações 

referente a um programa de gestão de documentos é vital. 

 Desse modo, o Manual de Gestão do Estado do Rio de Janeiro (2012, p. 11) orienta que 

para a aplicação de um sistema de gestão de documentos é necessário que se entenda que 
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procedimentos comuns no que tange a produção, a utilização e a fase de destinação precisam ser 

adotados, a respeito disso: 

 

Na fase de produção devem ser definidas normas de criação visando não só a 

racionalização de recursos materiais para o registro das informações, mas 

principalmente a manutenção da integridade, autenticidade, fidedignidade e 

unicidade do documento de arquivo. 

A utilização envolve o controle, uso, acesso e armazenamento de documentos 

necessários ao desenvolvimento das atividades de uma organização. Refere-se ao 

fluxo percorrido pelos documentos para cumprir as competências, funções e 

atividades administrativas do órgão. 

A fase de destinação envolve decisões sobre quais documentos devem ser 

preservados ou eliminados, referindo-se à análise e fixação de prazos de guarda 

dos documentos (MANUAL DE GESTÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2012, p. 12). 

 

 Na atualidade, os arquivos brasileiros, de modo geral, assemelham-se mais a depósitos de 

papel do que em uma instituição orgânica e viva. Continuamos a executar procedimentos pautados 

na intuição, algo bem tratado por Sousa (1997, p. 2) ao observar que quando há organização, ao 

contrário de procedimentos normalizados, o que se vê são ações fundamentadas no “empirismo e 

na improvisação”. 

O Manual de Gestão (2012, p. 13) também menciona o estabelecimento de objetivos. Entre 

os itens citados, o mesmo diz que é preciso haver “coordenação do sistema do sistema de arquivo 

do órgão, definindo procedimentos para o funcionamento dos arquivos e garantindo a 

transferências, recolhimentos e pleno acesso aos documentos”. 

Outra questão interessante é referente a concepção de arquivo corrente dentro dessas 

instituições. Arquivos correntes são “os conjuntos montados nos setores de trabalho, decorrência 

das funções e atividades exercidas e da necessidade de mantê-los no local por razões 

administrativas e técnicas” (LOPES, 1994 apud SOUSA, 1997, p.1). 

Porém, o que se vê nas repartições públicas são arquivos montados nos setores, mas 

constituídos de documentos orgânicos misturados a outros que não possuem ligações com a missão 

e/ou funções da empresa. E isso vai totalmente de encontro ao que Schellenberg (2006, p. 41), pois 

agindo dessa forma os organismos deixam de lado a compreensão de que é preciso levar em 

consideração que “as características essenciais dos arquivos, relacionam-se, pois, com as razões 

pelas quais os documentos vieram a existir”. 
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Assim, mesmo com todos os avanços relacionados ao reconhecimento da gestão de 

documentos no Brasil, Jardim (2015, p. 45) observa que “a gestão de documentos ainda é a exceção 

e não a regra no Estado brasileiro”. 

Logo, a questão da gestão de documentos é algo que deve ser levado muito a sério, pois 

esse tipo de conduta acaba por “ocasionar graves danos aos que dela dependem” (BARTALO; 

MORENO, 2008, p. 73). 
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4. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, GESTÃO DOCUMENTAL E O CRF-RJ 

 

A condição dos arquivos brasileiro apresentada até agora, lembra bem a realidade 

vivenciada no arquivo do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) 

que, dentro do organograma, está subordinado a Administração da instituição. 

Até os meses finais de 2013 o que se via no arquivo corrente eram procedimentos 

automáticos que consistiam única e exclusivamente em “métodos de arquivamento empregados, 

que privilegiam os elementos de identificação formais e dificultam o uso administrativo e o 

potencial dos documentos” (INDOLFO, 2007, p. 46). 

Parte do arquivo, mantido em um lugar totalmente insalubre, mais se assemelhava a um 

depósito. Algo salientado por Indolfo (2007, p. 46) como “um dos grandes desafios da 

administração pública, não só no Brasil”. 

Entre outras atribuições, o artigo 2º do CRF-RJ expressa: 

 

I - registrar os profissionais, expedindo a carteira profissional e a cédula de 

identidade, de acordo com as Leis Federais nº 3.820/60 e nº 6.206/75, bem como 

os modelos e procedimentos normatizados pelo Conselho Federal de Farmácia; 

II - registrar as empresas de acordo com as Leis Federais nº 3.820/60, nº 6.839/80 

e nº 13.021/14, conforme os modelos e procedimentos normatizados pelo 

Conselho Federal de Farmácia; 

III - examinar e decidir sobre as reclamações e representações dos serviços de 

registro e das infrações da Lei Federal nº 3.820/60; 

IV - fiscalizar o exercício das atividades farmacêuticas, impedindo e punindo as 

infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios 

documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada; 

 

O alcance do trabalho do conselho pode ser visto através dos dados divulgado pelo Portal 

de Transparência e, aqui, apresentados no quadro abaixo.  

 

 

Dados do CRF-RJ 

 Farmacêuticos regulares no CRF-RJ 16973 

 Técnicos regulares no CRF-RJ  5764 

 Estabelecimentos regulares  9701 
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O atendimento a seus usuários é realizado não só na Sede que se encontra na Tijuca onde 

está localizado o arquivo do mesmo, mas, também nas nove seccionais espalhadas pelo o Estado.  

Sabe-se que, inicialmente, a decisão de organizar o arquivo estava relacionada a outros fins 

que nada tinham a ver com a percepção clara do arquivo como “um espaço que preserva direitos 

preconizados constitucionalmente, onde deve ser garantido o acesso pleno aos documentos e as 

informações do passado e do presente” (Rodrigues, 2013, p. 65). Mas, algumas ações pertinentes 

à documentação foram tomadas e que iremos pontuar. 

O Conselho iniciou em janeiro de 2014 seu projeto relacionado ao portal de transparência. 

Essa é uma boa iniciativa, pois segundo o Manual da Controladoria Geral (2013), os portais de 

transparências são ferramentas que possibilitam a transparência ativa, pois através deste 

mecanismo os indivíduos poderão, mesmo sem cadastro ou senha, consultar as ações do referente 

órgão e assim agir como um fiscalizador. 

As informações que devem ser divulgadas são bem especificadas pela Lei federal 

12.527/2011 e, conforme destacado por Rodrigues (2013, p. 67) essas informações são: 

 

• política, organização e serviços dos órgãos e entidades públicas. (art. 7,II e V); 

• implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações 

dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. (art. 7, 

VI); 

• administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos. (art. 7, VII a); 

• resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas 

a exercícios anteriores. (art. 7, VII b); 

• registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. (art. 8, 

II); 

• registros das despesas. (art. 8, III); 

• informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. (art. 8, IV); 

• dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 

órgãos e entidades. (art. 8, V); 

• respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. (art. 8, VI). 

 

 Máxima divulgação. Ao analisar o portal de transparência do Conselho, verificou-se a 

preocupação do órgão em oferecer em sua página uma quantidade considerável de informações, 

algo estipulado pela Lei de acesso à informação. Tal postura é de grande valia, pois segundo 
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Rodrigues, (2013, p. 65) com “a vigência da Lei de Acesso à Informação, a demanda social por 

documentos e informações [...] se amplia cada vez mais”.  

 Dever de publicar. Atendendo ao especificado, o Conselho de Farmácia do Estado do Rio 

de Janeiro, divulga informações que julgam ser de interesse público. Essas envolvem licitações, 

auditorias, balanços contábeis, contratos e convênios, folha salarial etc. 

 

 

Promoção de um governo aberto. Segundo o Manual da CGU (2013, p. 8) os órgãos 

públicos precisam evidenciar a “mudança de uma cultura de sigilo, que muitas vezes está 

incorporada ao setor público”.  O fato do CRF-RJ publicar em sua página a Lei 12. 527/ 2011 como 

um instrumento importante e direcionar alguns mecanismos para apresentação de informações que 

são de interesse da comunidade, esse posicionamento em si, aparentemente transmite uma ideia 

positiva em torno do acesso. 

Procedimentos para facilitar o acesso. As informações referentes ao CRF-RJ são 

divulgadas não só pelo Portal de Transparência como o faz através de sua revista denominada 

RIOPHARMA, no seu perfil oficial na rede social Facebook e, segundo o órgão, por meio de 

boletins eletrônicos enviados por e-mail mensalmente. Essa diversidade de canais de informação 

pode exemplificar uma certa medida de pro-atividade, porém as informações se encontram 

desatualizadas, o que implica num obstáculo ao que o mesmo se propôs: divulgar informações. 

Algo referente a esse princípio e que constatamos na análise do portal de transparência foi 

o fato de possuir uma linguagem simples, já que na “comunicação entre Administração Pública e 

cidadão, a linguagem deve ser clara e objetiva” vidando “garantir fácil entendimento de 

informações e dados” (MANUAL CGU, 2013, p. 9). 
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 Embora os movimentos em torno da Lei de acesso sejam válidos, o Manual (2013, p. 17) 

diz que “além de disponibilizar informações que o estado/município julgue ser de caráter público 

e de interesse coletivo [...] é também dever que informações solicitadas pela população sejam 

atendidas”.  

Porém, quase três anos depois, o Serviço de Informação ao cidadão (SIC), recurso tão 

importante para o atendimento das demandas sociais ainda não foi implantado e/ou desenvolvido. 

Fato que nos leva a considerar as palavras de Lima e Costa (2014, p.6): 

 

A LAI necessita de uma infraestrutura informacional com funcionamento 

adequado, ou seja, com os arquivos organizados e acessíveis, profissionais 

qualificados no atendimento ao cidadão, sistemas de informação voltados para as 

necessidades dos usuários, entre outros aspectos. Neste sentido, reconhecemos 

que a preocupação com a gestão e documentos merece atenção especial.   

 

A eficiência desse dispositivo legal, a LAI, depende de uma boa gestão documental, 

segundo Indolfo (2013, p. 21) não só a teoria como a prática se colocam como referencial de que 

“a realização do processamento técnico adequado, com base nas atividades de gestão de 

documentos [...] assegura o acesso às informações, oriundas dos documentos de arquivo”. 

Partindo da prerrogativa de que a aplicação do que dispõe a Lei 12. 527 de 18 de novembro 

de 2011 tem uma relação estreita com a gestão de documentos, consideraremos agora se assim 

como a LAI, a aplicação de um programa de gestão documental recebeu devida atenção da 

instituição a ponto de provocar alterações observáveis.  

Para entendermos a situação em que se encontra o Conselho Regional de Farmácia e 

verificar a presença ou ausência da gestão de documentos como elemento essencial para a boa 

execução da LAI, aplicamos um questionário no setor de arquivo e também entrevistamos o 

administrador do presente órgão, visto que o arquivo dentro do organograma se encontra 

subordinado a Administração, área demonstrada no organograma abaixo: 
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A execução desse questionário ocorreu no arquivo do CRF-RJ e com a autorização da 

instituição após o envio de um requerimento solicitando o procedimento. O objetivo da utilização 

desse instrumento foi levantar dados importantes e que permitissem observar os serviços realizados 

pelo arquivo e os impactos resultantes da presença e/ou ausência da gestão de documentos e da Lei 

de Acesso à Informação no setor e, consequentemente, no órgão como um todo. 

O questionário foi aplicado ao chefe do arquivo do CRF-RJ, José Pereira da Costa (agente 

administrativo efetivo) e que trabalha na instituição há 27 anos.  

Embora a aplicação do questionário tenha sido direciona ao chefe do arquivo, essa atividade 

contou com a presença dos outros funcionários que demonstraram um nível menor ou igual ao do 

entrevistado no que tange os itens presentes no instrumento de diagnóstico. 

Atualmente, o arquivo do Conselho conta com o total de 3 funcionários e todos com o cargo 

de agente administrativo. De acordo com a informação obtida não há mais estagiários no setor por 

conta da ausência de um arquivista que possa responder pelas atividades desempenhadas pelos 

mesmos. 

As atividades desenvolvidas pelo arquivo consistem em receber e arquivar documentos, 

empestar, transferir, tramitar e controlar processos. 

 Os documentos recebidos são enviados pelas seccionais ou pelo setor de registro para que 

os mesmos sejam inseridos aos processos. Essa documentação vem acompanhada de um protocolo 

que indica a categoria e o número do processo que a petição deve ser inserida. Alguns 

requerimentos e formulários inseridos nesses processos: 
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 Inscrição Definitiva 

 Inscrição Provisória 

 Renovação de Inscrição Provisória 

 Inscrições Provisórias para Definitiva 

 Suspenção de Licenciamento  

 Averbação de Nome 

 Registro de Estabelecimentos 

 Assunção de Responsabilidade Técnica 

 Defesa ao Auto de Infração 

 Baixa de Responsabilidade Técnica 

 Parcelamento de Débito Ajuizado 

 Anuidade 

Os processos são classificados por categorias, conforme mostra o gráfico destacado: 

 

 

 

Os setores do CRF-RJ solicitam os processos que são encaminhados mediante tramitação 

que ocorre física e logicamente. O sistema utilizado para a tramitação é o Sistema Informatizado 

do Conselho (SISCON). O formulário de tramitação e o SISCON são ferramentas utilizadas para 

saber onde o documento se encontra. 

A transferência realizada é apenas dos arquivos que foram acordados em contrato com a 

empresa de guarda. Por exemplo, na empresa contratada estão os processos fiscais (2002– 2011), 

processos farmacêuticos (1962-2005), processos técnicos (1986 – 2006) e farmácias (1962 – 2003). 
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Não há controle referente a quantidade de petições e/ou processos existentes. O que existe 

é a relação dos anos que compreende a documentação do CRF. Dessa forma, a documentação que 

se encontra no arquivo são processos fiscais (2012 – 2016), processos farmacêuticos (2006 – 2016), 

processos técnicos (2007 – 2016) e farmácias (2004 – 2016). 

 O arquivamento é feito de acordo com a indicação do protocolo e, as petições, que inseridas 

nos processos devem paginadas para que se mantenha a ordenação dos documentos ali arquivados. 

Os processos também são arquivados quando voltam dos setores e na empresa de guarda esse 

serviço é feito pelos seus trabalhadores. 

O método de arquivamento consiste em fazê-lo de forma cronológica e por categorias.  

Quanto as normas que regulam as atividades, existe somente uma ordem de serviço que 

aponta a necessidade da numeração dos processos (paginação) e que determina que os mesmo 

devem passar pelo arquivo antes de serem encaminhados para os setores. 

 O processo de eliminação é um evento que já ocorreu na instituição, porém não foi 

encontrado quem pudesse dar mais informações, pois são funcionários novos e não a registros 

referentes a essa ação. Hoje, esse processo não existe no órgão. 

Houve por um momento uma comissão que avaliava os documentos fiscais. A respeito 

dessa documentação, sua existência e dissolução não foi encontrado maior informação. 

 Também, não há no arquivo documentos considerados de acesso restritos, porém cada setor 

gerencia os documentos que julgam ser restritos, logo estes se encontram nos setores.  

 Não se identificou a presença de um plano de classificação que possibilitasse a visualização 

das funções e atividades e, consequentemente, os documentos produzidos por essas atividades 

dentro da instituição. E, tão pouco, a existência de uma tabela de temporalidade, produto da 

avalição, responsável por estabelecer prazos vinculados a guarda e eliminação dos documentos.   

 A análise desses dados, oriundos do questionário aplicado ao chefe do arquivo, demonstra 

a situação caótica do conselho quando o assunto é gestão de documentos. Pois deixa a desejar no 

que tange a Lei 8. 159, de 8 de janeiro de 1991quando diz em seu artigo 3º que diz:  

 

Considera-se “gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes a sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

faze corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente. 
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 A ciência do valor administrativo e fiscal não tem servido de estímulo ao bom 

gerenciamento dos documentos. Os instrumentos de gestão se fazem necessários pois agem como 

um facilitador na missão de organizar, preservar os documentos de forma que os mesmos 

posteriormente possam ser disponibilizados conforme preceitua a Lei de Acesso à Informação. 

 Mas o Conselho Regional de Farmácia apresenta uma escassez significativa relacionada as 

boas práticas vinculadas a gestão de documentos que, por sua vez, culminaria na falta de acesso 

dos mesmos. 

 Essa deficiência começa na análise das qualificações profissionais dos funcionários do 

arquivo que, exceto pelos serviços mecânicos de arquivamento e a tramitação dos processos entre 

os setores, não conheciam nenhum conceito ou princípio arquivístico mencionado nesse trabalho. 

O que pode ser considerado natural, visto que a formação dos mesmos não condiz com a função 

ocupada. 

 Conforme destacado nessa pesquisa, o CRF-RJ se coloca como cumpridor da LAI, mas 

espantoso notar o desconhecimento dos funcionários do arquivo a respeito desse instrumento legal. 

Logo, ponderar sobre os impactos que a mesma obteve nos serviços do arquivo se configurou como 

esforço inútil e sem propósito. 

As movimentações que resultaram na organização da documentação se evidenciaram como 

uma postura isolada da chefe (temporária) do arquivo. Nesse período, nenhuma portaria e/ou 

deliberação foi concretizada, exceto, uma ordem de serviço que determina a numeração das páginas 

dos processos e que todos os processos devem passar pelo arquivo antes de serem encaminhados 

aos setores solicitantes. 

Uma das explicações para que os projetos não tenham continuidade no setor de arquivo, 

deve-se, também, a ausência ou a rotatividade de profissionais habilitados para o cargo. Quando o 

conjunto de medidas que envolvem a gestão de documentos são desconhecidas, as práticas no 

arquivo acabam se condicionando a simples técnicas de arquivamento e o contexto documental não 

é considerado. Essas metodologias, talvez, facilitem a recuperação, mas não permitem conhecer o 

contexto documental ligado as funções do da instituição. 

A questão a rotatividade de gerência é apontada em sentido mais amplo por João Marcelo 

Devide Serafim (temporário) que ocupa o cargo de assessor da Diretoria e exerce a administração 

do CRF-RJ a quem o arquivo está subordinado. 
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Segundo o administrador João Marcelo declarou em entrevista “a não continuidade de 

diretoria é um dos grandes entraves para a implantação de um projeto de gestão, pois o que é bom 

para essa diretoria pode não ser bom para o próximo diretor”. Ainda segundo ele trata-se “um 

projeto longo e tudo que você fez vai ser perdido. Esse é o grande entrave para que se consiga 

colocar isso”.  

Mas, conforme mostra o Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro 

(2012, p. 12) “as diretrizes do Conselho Internacional de Arquivos, um programa de gestão de 

documentos deve ser desenvolvido em três fases: produção, utilização e conservação e destinação 

(eliminação) ”. Com base nisso e nos dados obtidos, pode-se afirmar a ausência de um programa 

de gestão.  

Produção. Embora os formulários sejam padronizados, não há normas específicas que 

determine os aspectos relacionados a sua criação e tão pouco “a manutenção da integridade, 

autenticidade, fidedignidade e unicidade do documento de arquivo” (MANUAL CGU, 2013, p. 

12). 

Utilização e conservação. As documentações são enviadas das seccionais junto com um 

formulário de tramitação de documentos. Após a conferência do mesmo, iniciam-se os 

procedimentos de arquivamento. Esse consiste em arquivar os documentos em caixas-box que são 

identificas por categorias (técnico de farmácia; farmacêutico; farmácia) ano e número dos 

processos ali compreendidos. 

As solicitações e devoluções dos processos ao arquivo são feitas de forma física e lógica. 

O que exige o preenchimento de um formulário de tramitação e o mesmo é feito no sistema. Porém, 

apenas no formulário físico indica o nome da pessoa que o recebeu e tramitações para o setor errado 

e arquivamento de processos em categorias indevidas são passiveis de ocorrer. Essa situação pode 

ser provocada, entre outros motivos, pela forma em como as caixas ficam dispostas, em um local 

apertado onde as categorias estão bem próximas, o que requer muita atenção, pois um processo 

arquivado erroneamente demanda muito tempo em prol de sua localização. 

Para que as petições inseridas nas pastas não sejam perdidas, o método de controle utilizado 

é a numeração das páginas. Dessa maneira, quando o processo termina de ser utilizado pelos 

setores, o profissional verifica se alguma documentação foi inserida ao processo e identifica o 

número da página subsequente. Isso permite que os documentos dentro do processo permaneçam 
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com sua ordenação. Porém, na correria das atividades, muitas vezes, esse procedimento é 

esquecido. 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) solicita os processos originais e que se constitui 

uma demanda considerável de cópias a cada plenária. O objetivo dessas cópias é para que elas 

ocupem o lugar dos processos originais no arquivo do CRF-RJ enquanto o CFF faz uso dos 

mesmos. Esse serviço, faz com que o equipamento de impressão fique sujeito a único funcionário 

por conta da urgência da solicitação e induz ao erro de tramitação lógica, pois inúmeros processos 

precisam ser impressos e tramitados com rapidez em virtude da urgência da solicitação. 

Quando os processos originais são devolvidos, uma quantidade demasiada de cópias é 

destruída e esse processo ocorre todo o mês. 

Destinação. De acordo com o Manual da CGU (2012, p. 12) essa “fase envolve decisões 

sobre os quais documentos devem ser preservados ou eliminados, referindo-se a análise e a fixação 

de prazos de guarda do documento”. No entanto, esse é um procedimento que não existe na 

instituição. 

Outro aspecto constatado, é que a ausência de um programa de gestão dificulta a aplicação 

da Lei de Acesso à Informação no CRF-RJ. Consequência esperada visto que o êxito da LAI 

depende, absolutamente, da gestão documental. E a sua falta, por sua vez, caracteriza-se como um 

descumprimento legal, segundo o artigo 1º da lei 8. 159/1991: 

 

É dever do Poder Público a gestão de documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, 

ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

  

 A Lei de Acesso à Informação, por sua vez, faz referência a essa relação ao destacar no seu 

artigo 6º que “a gestão transparente da informação” e que a mesma propicia “amplo acesso a ela e 

a sua divulgação”. 

A literatura vigente também fornece evidências da necessidade da implantação da gestão 

de documentos como fator necessário para o atendimento das solicitações de informações, 

conforme determina a Lei 12. 527 de 2011. 

Destacando o papel do arquivo como um espaço que zela pela organização e preservação 

dos documentos, ações que resultam no acesso, Paes (2005, p. 16) diz: 
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a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais criados por uma 

instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a consecução 

dos seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer no futuro. 

 

 Oliveira (2007, p. 135) apela para o dever da administração no que tange o cumprimento da 

Constituição de 1988 em seu artigo 2016, a autora diz que é “o dever da administração pública em 

praticar a gestão e garantir o acesso aos seus documentos”. 

 Ainda segundo a autora é preciso reformular o fazer arquivístico e considera “como um 

alicerce as boas práticas de gestão, ou seja, procedimentos técnicos necessários para garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos conjuntos documentais em qualquer suporte” (OLIVEIRA, 

2007, p. 137). 

 Rodrigues (2013, p. 65) já atentava para dificuldade futura brasileira ao fazer a seguinte 

declaração: “falta de preparo da administração pública e da dificuldade para estabelecer políticas 

de gestão para seus documentos e arquivos causará impactos para a aplicabilidade da LAI no 

Brasil”. 

Ponderando sobre o acesso da informação governamental que permitiriam ao cidadão maior 

controle das ações dos governos. Indolfo (2007, p. 56) expõe alguns pontos negativos: 

 

À falta de controle agrega-se a ausência de tratamento técnico, permitindo o 

delineamento do aparato administrativo como ineficaz e ineficiente na prestação 

de serviços a coletividade e na garantia do uso, manutenção, eliminação, 

preservação e acesso aos documentos públicos. 

 

Todos os pensamentos citados até aqui demonstram que não é possível dar acesso aos 

documentos de forma plena, ou seja, assim como a Lei de Acesso à Informação determina, se sua 

aplicação não vier acompanhada de medidas que envolvam a documentação desde a sua produção. 

Para esse fim é necessário entender a gestão de documentos como parte relevante nesse 

processo que resultará no atendimento do direito ao cidadão a informação e, consequentemente, no 

cumprimento de tudo o que é disposto na Lei de Acesso à Informação.  

Através do controle total da documentação intervenções poderão ser feitas na 

documentação seja na sua fase corrente ou intermediária. De modo que a mesma sirva de fato de 

apoio a administração, e, atenda os anseios do cidadão na busca de informações que lhe darão 

condições de lutar por outros direitos individuais e coletivos. Algo que se espera de um Estado 

democrático de direitos. 
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  A ausência desse conjunto de medidas tem reduzido a tentativa de se aplicar a Lei de Acesso 

à Informação ao fracasso. E a falta de investimentos pode ser exemplificada por conta de 

pensamentos como o mencionado por João Marcelo Devide Serafim e administrador do Conselho 

Regional de Farmácia. Ao ser perguntado sobre qual era a visão que o conselho tinha do arquivo a 

resposta foi que embora que embora entendesse o arquivo como a espinha dorsal do conselho, a 

Diretoria, de modo geral, encara o setor como um mal necessário. 

 Conforme Jardim (1987, p. 41): 

 

Somente para uma administração pública comprometida com os serviços que deve 

prestar à sociedade, terá relevância a adoção de padrões mais eficazes, seja para a 

gestão de documentos, para a gestão orçamentária ou de recursos humanos. 

 

Assim, a ineficiência e a falta de investimentos na gestão de documentos acabam por não 

viabilizar a chamada transparência ativa e o acesso às informações de interesse público. Mas as 

Administrações precisam atentar para o papel significativo que a gestão de documentos pode 

desempenhar dentro do contexto dos arquivos e o impacto positivo que a mesma pode ter na 

realidade das instituições como um todo. A respeito disso, Indolfo (2007, p. 42) diz: 

 

hoje o papel da gestão de documentos para o controle do ciclo vital ganha uma 

revitalização incomparável, sua função torna-se primordial para garantir cada vez 

mais eficiência e qualidade nos negócios, nas decisões e na preservação da 

memória. 

 

Essa situação levanta também outra temática importante, e que, de acordo com Jardim 

(2015, p. 44) envolve a necessidade de que “as práticas, debates e pesquisas sobre a normalização 

arquivística, especialmente as normas IS0, sejam ampliadas no Brasil”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A questão do acesso à informação sempre foi alvo de debates nas diversas rodas da 

sociedade. A importância desse tema pode ser observada na forma como o mesmo é definido na 

literatura vigente.  

 Nesse respeito, as construções teóricas, em momentos variados, caracterizam o acesso 

como um bem fundamental, vinculando-o a um direito inerente ao cidadão. Esse pensamento é 

coerente, pois através do acesso a informação o indivíduo adquire meios de lutar por outros direitos 

que se fazem necessários, tais como saúde educação. 

 Sua relevância se torna visível, em especial, quando, com ajuda de Tobel Mendel (2009) 

verificamos que países em com realidades tão distintas se movimentaram para construir legislações 

que tinham como foco preceituar o direito do cidadão a informação.  

 Verificou-se que, as legislações de acesso, em sua grande maioria, possuem princípios 

norteadores bem comuns. Entre eles está o da máxima divulgação que confere as instituições o 

papel compulsório de tornar transparente suas ações.  

 Inicialmente, não era possível enxergar nas legislações brasileiras uma motivação 

totalmente voltada para o acesso. Pois a mesma se esbarrava na questão do sigilo que, muitas vezes, 

apoiado no argumento da famosa segurança nacional, retirava do cidadão uso pleno de 

informações públicas.  

 Desde a ditadura militar, no entra e sai de governos, até o envio do projeto de Lei em 2009, 

o que se viu, foi legislações que tiravam do cidadão esse bem tão importante para as conquistas do 

cidadão e impediam o chamado Estado democrático de direitos. 

Dessa forma, tratavam como desconhecida a relação existente entre sociedade e governos, 

onde o cidadão imbuído de seu direito tem um papel importantíssimo que o coloca na condição de 

cobrar, sugerir e criticar as ações do governo. 

Nesse respeito, o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) se configura como um 

mecanismo importante na busca dos cidadãos. Pois através dele é o cidadão que define e/ou julga 

que informações são de seu interesse. Embora, não tenhamos entrado aqui na discussão das 

negativas de acesso, consideramos, como base do que dispõe a Lei de Acesso à Informação (LAI) 

que o SIC se constitui como um instrumento valioso e a favor dos interesses do cidadão. 
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A forma como a Lei 12.527 de novembro de 2011 foi delineada explica sua superioridade 

em comparação com as legislações anteriores e a posiciona como um marco legal importante onde, 

diferentes das leis anteriores, o acesso passa a ser regra e o sigilo a exceção.  

Nota-se, porém, que na prática o efeito do referente dispositivo perde um pouco de força e 

por algumas razões. Primeiro, a falta de fiscalização faz com que sua implantação em algumas 

repartições, quando feita, seja executada de forma parcial. E, segundo, o próprio desconhecimento 

da LAI por parte da grande maioria da população, o que torna seu uso insignificante por esses que, 

consequentemente, obteriam benefícios em utilizá-la.  

Identificou-se, também, que a legislação de forma isolada não pode produzir todos os 

resultados referentes à sua implantação. Nesse sentido, as instituições precisam reconhecer a 

necessidade de aplicar, no seu contexto, um programa de gestão de documentos. Esse conjunto de 

medidas realmente possibilita um maior controle sobre a documentação, pois sua aplicação permite 

intervenções na fase corrente e intermediária que resultam na racionalização da documentação e 

na eficácia de procedimentos. 

O cenário dos arquivos brasileiros, no entanto, demonstra uma realidade longe do ideal, 

fato diagnosticado na realidade do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 

O tratamento dispensado aos documentos não são planejados e não levam em conta os 

princípios e conceitos existentes. Esse comportamento tem levado, segundo alguns autores da área 

arquivística, a execução de procedimentos pautados na atitude isolada de funcionários e em práticas 

baseadas na intuição. 

Esse tipo de postura tem levado os arquivos a se tornarem depósitos de massa documental 

acumulada e a manter documentos não orgânicos junto com aqueles resultantes de atividades que 

tem a ver integralmente com as funções do órgão. A gestão é pensada sempre a posteriori e por 

motivos que não estão relacionados com a visão do arquivo como um objeto relevante para a 

tomada de decisão. 

Mas, de acordo com a presente pesquisa, é preciso pensar em conceitos como os abordados 

aqui. 

Algo destacado, por exemplo, é o fato de que o Records Management não é o único modelo 

de gestão de documentos existente. Existem outras vertentes como a do Canadá que entende esse 
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processo como um continuum. O advento tecnológico deu origem, também ao modelo australiano 

que identificado na literatura como records continuum.  

Esses modelos trazem à tona a verdade de que dependendo do contexto, a gestão de 

documentos se dará de forma diferenciada, não há um padrão. E o mesmo se dá com outros 

conceitos. 

 Por exemplo, a Teoria das Três Idades, embora não seja a mesma coisa que a gestão de 

documentos, é conhecida em muitos países. No ciclo de vida, a documentação deve ser pensada na 

sua produção, conservação e destinação, envolvendo assim a fase corrente, intermediária até chegar 

a sua destinação final, mas algo que vimos é que essa não é a única concepção.  

Assim, podemos fazer algumas observações. Primeiro, a Lei de Acesso a Informação, de 

fato, é um instrumento legal em favor do cidadão. Segundo, sua aplicação distanciada de um 

programa de gestão documental é insuficiente. E, terceiro, diz respeito a algo não abordado nesse 

trabalho, que é a questão do papel da execução de políticas públicas. Pois, tanto a gestão de 

documentos como a própria lei necessitam de políticas que as reforcem. E, talvez, esse seja um dos 

motivos pelo qual no Brasil a aplicação plena de legislações e programas como os abordados aqui 

seja tão penosa. 

Assim sendo, a gestão de documentos é essencial para o controle econômico e eficiente da 

documentação que, por sua vez, servirá de base para o cumprimento pleno da Lei de Acesso à 

Informação e, culminando, na boa execução dos serviços arquivísticos e na viabilização coerente 

e eficaz do acesso.  
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ANEXO 

 

A galeria de Presidentes do CRF-RJ 
Presidente Gestão 

Dr. Antenor da Fonseca Rangel Filho CRF nº 1 1961, 1962, 1963 e 1964 (até 09/9) 

Dr. Nuno Álvares Pereira CRF nº 8 1964 (a partir 10/9), 1965, 1966 e 1995 

Dr. João Teixeira da Rocha Pinto CRF nº 119 1967 

Dr. Theodoro Duvivier Goulart CRF nº 28 1968 

Dr. Mauro Ribeiro de Assis CRF nº 764 1969 

Dr. Themistocles Alves Ferreira Filho CRF nº 785 1970 - 1971 

Dr. Fernando Gomes Ferreira CRF nº 733 1972, 1979 e 1980 

Dr. Salvador Alves Pereira CRF nº 324 
1973, 1974, 1975 (até 15/3), 1976, 1977, 

1978 

Dr. Evaldo de Oliveira CRF nº 7 1975 (a partir de 17/3) 

Dr. Salvador AntonioJanuzzi CRF nº 175 1981 e 1982 

Dr. Julio Cesar Gomes de Oliveira CRF nº 2843 1983, 1984, 1985, 1990 e 1991 (até 07/4) 

Dr. Marcio Labastie CRF nº 2939 1986 

Dra. Maria Cristina Ferreira Rodrigues CRF nº 3621 1987 e 1988 

Dr. Fernando Dias da Costa CRF nº 2895 1989 

Dr. Antonio Celso da Costa Brandão CRF nº 2698 
1991 (a partir de 08/4 a 28/8 e de 30/10 ao 

final) 

Dra. Naira Villas Bôas Vidal de Oliveira CRF nº 3665 1991 (de 29/8 a 29/10) 

Dr. Antonio Carlos Morais CRF nº 3072 1992 

Dra. Elizabeth Elmor Vianna CRF nº 2853 1993 

Dr. Raslan Abbas Muhssen CRF nº 4728 1994 (até 30/3 e de 04/10 ao final) 

Dra. Marta Côrtes Duarte CRF nº 3971 1994 (de 31/3 a 03/10) 

Dr. Jorge Cavalcanti de Oliveira CRF nº 2947 1996 e 1997 

Dra. Guacira Corrêa de Matos CRF nº 2752 1998 e 1999 

Dra. Maria José Machado CRF nº 2487 2000 e 2001 

Dra. Mirian Ribeiro Leite Moura CRF nº 3271 2002 e 2003 

Dr. Luiz Fernando SeciosoChiavegatto CRF nº 1960 2004 e 2005 

Dr. Carlos Alberto Santarem Santos CRF nº 3351 2006 e 2007 

Dr. Paulo Oracy da Rocha Azeredo CRF nº 2035 2008 à 2013 

Dr. Marcus Vinicius Romano Athila CRF nº 9622 2014 à gestão em curso 
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APENDICE 2 

 

 

Entrevista 

 
Identificação 

Órgão: Conselho Regional de Farmácia (CRF-RJ) 

Endereço: Rua Afonso Pena, 115, Tijuca, Rio Janeiro – CEP: 20270 - 244 

Entrevistado: João Marcelo Devide Serafim 

Formação: Administração 

Cargo de ocupação: Assessor de Diretoria (administração do CRF-RJ) 

 

1. Como se encontrava a documentação do Conselho Regional de Farmácia (CRF-RJ) 

no início da sua gestão? 

R: A documentação do CRF possuía duas partes. Uma que estava aqui na sede do conselho 

e estava organizada e outa que se encontrava na Taumaturgo (lugar para onde a 

documentação era levada). Com relação a documentação da Taumaturgo, nós tínhamos o 

controle do que tinha, mas não estavam organizados por caixa etc. Nós iniciamos um 

processo de organização lá, as quintas-feiras e depois partimos para terceirização.  

2. Qual foi a postura adotada mediante a situação encontrada? 

R: Analisamos junto com a arquivista e propomos a terceirização do arquivo da Taumaturgo 

(documentação mais antiga). 

3. Quais os benefícios encontrados a partir do momento em que a documentação foi 

organizada? 

R: Maior controle e agilidade na tramitação os documentos. 

4. O CRF-RJ se coloca como cumpridor da Lei de Acesso à Informação e uma das ações 

tomadas foi a criação do Portal de Transparência. Quais os benefícios resultantes 

dessa ação? 

R: O nome já diz transparência, maior disponibilidade de acesso e informações por parte 

dos farmacêuticos e geral. 
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5. O CRF-RJ ainda não possui um programa de gestão de documentos (conjunto de 

medidas capaz de racionalizar a documentação e trazendo economia e eficácia). Há o 

interesse de investimento nesse tipo de programa no futuro? 

R: Existe o interesse até para você ganhar agilidade, pois o manuseio dessa documentação 

é muito ruim, há documentos antigos. Até o fato de mexer toda hora pode acabar 

deteriorando o material, o papel. Tem um estudo, mas algo que prejudica muito a questão 

do arquivo é a falta de continuidade de diretoria, o que é bom para essa diretoria pode não 

ser bom para o próximo diretor. Então você começa um projeto desse, e é um projeto longo 

e tudo que você fez vai ser perdido. Esse é o grande entrave para que se consiga colocar 

isso. E os projetos ficam parados. 

6. Qual a visão que o Conselho Regional tem do setor de arquivo? 

R: Eu vejo o arquivo como a espinha dorsal do conselho, praticamente todas as áreas 

dependem do arquivo e tem a história do conselho ali dentro. A vida, o dia a dia tem que 

passar pelo arquivo. Mas infelizmente, o arquivo no conselho é visto como um mal 

necessário, não veem aquilo ali como algo importante. Mas já trabalhei em outros conselhos 

em que existia um coordenador de documentação, no CREA por exemplo existe esse 

coordenador e aqui fica dentro da administração. Aqui tinha o arquivista que saiu, mas ele 

não tem o poder que o coordenador. Eu não vejo o conselho pensando no arquivo como 

deveria ser pensado, apenas como algo que é preciso ter, não de forma ampla. 

7. O CRF-RJ pensa na possibilidade de contratar um arquivista? Acha importante a 

presença desse profissional no quadro de funcionários? 

R: Sim e ela existe no quadro, tanto que entrou no concurso. Mas o arquivista que entrou 

pediu para sair e como o concurso foi embargado não podemos colocar outro no lugar, 

substituir. E o fato de não ter arquivista faz com que hoje a gente também não tenha 

estagiários de arquivo (nível superior), porque não tem arquivista para assinar. A verdade 

é que o Hudson (estudante de arquivo) está terminando o tempo dele aqui no próximo dia 

30 e ele foi relocado para o registro, pois estávamos precisando. 


