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RESUMO 

 

 

 
Estudo da aplicação, no âmbito da gestão de documentos, da metodologia de identificação 

arquivística, fundamentada na teoria diplomática, para subsidiar a implantação do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) na Universidade Federal Fluminense. A diplomática é a ciência que estuda a 

estrutura formal dos documentos. A identificação arquivística e sua metodologia, que envolve o estudo 

do órgão produtor e da tipologia documental, verifica a materialização da informação nos documentos 

de arquivo, produzindo conhecimento sobre a relação dos documentos com o seu contexto de 
produção. No âmbito dos arquivos universitários das Instituições Federais de Ensino Superior, a 

gestão de documentos deve obedecer ao disposto na política estabelecida pelo Conselho Nacional de 

Arquivos, que deve ser observada no momento da implantação de sistemas informatizados para a 
produção e gestão de documentos e processos administrativos. Nesta perspectiva, discorre sobre a 

implantação de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, que perpassa o 

mapeamento ou modelagem de processos nas instituições, analisando o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) no que tange ao seu ambiente de produção de documentos e processos 
administrativos perante a legislação vigente e a pertinência dos estudos sobre a gênese do documento 

para garantir a produção em sistemas que façam a gestão, preservação e acesso aos documentos de 

arquivo. Metodologicamente, a pesquisa se desenvolveu por meio de um estudo de caso com adoção 
de questionários, estudos documentais e de instrumentos de identificação arquivística. De caráter 

exploratório, apresenta a aplicação da metodologia de identificação arquivística na Coordenação de 

Curso de Graduação em Arquivologia, por meio dos estudos de órgão produtor e do tipo documental 
“processo de dispensa de disciplinas”, além de processo mapeado. Como resultado, vem contribuir 

para as discussões sobre as metodologias para a implantação de sistemas informatizados, destacando 

os resultados obtidos pela identificação arquivística para otimizar o trabalho conjunto entre 

arquivistas, administradores e analistas de tecnologia da informação. 

 

Palavras-chave: Identificação Arquivística; Diplomática; Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos; Sistema Eletrônico de Informações (SEI); Universidade Federal 

Fluminense 
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ABSTRACT 

 

 
It deals with the application, in the records management scope, of the methodology of archival 
identification, based on diplomatic theory, to endow the implementation of the Electronic Information 

System - SEI at the Federal Fluminense University. Diplomatics is the science that studies the formal 

structure of documents. The archival identification and its methodology, which involves the study of 
the producer and the record type, verify the materialization of the information in the archival 

documents, with the production of knowledge about the relation of these with its production context. 

In the scope of the archives of the Federal Institutions of Higher Education, the records management 
must comply with the established by the National Council of Archives policy, which must be observed 

at the moment of computerized systems installation for the production and records management and 

administrative processes. It discusses the implementation of computerized records management 

systems, which encompasses the mapping or modeling of processes in institutions, as well as the need 
for these systems to meet management, preservation and access requirements for digital archival 

documents and their metadata. It analyzes the Electronic Information System (SEI) in relation to its 

environment of production of documents and administrative processes before the current legislation 
and presents pertinent concepts. Methodologically, the research was developed through a case study 

using questionnaires, documentary studies and archival identification tools. With an exploratory 

character, it presents the application of the methodology of archival identification in the Course 

Coordination of Archives Administration, through the studies of a producer and the record type 
"dispensing of disciplines process", besides a mapped process. As a result, it contributes to the 

discussions on the methodologies for the implementation of computerized systems, highlighting the 

results obtained by archival identification to optimize the joint work between archivists, administrators 
and information technology analysts. 

 

 
Keywords: Archival Identification; Diplomatic; Document Management Systems; Electronic 

Information System (SEI); Federal Fluminense University 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa aborda a metodologia de identificação arquivística, fundamentada na teoria 

diplomática, como subsidio para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na 

Universidade Federal Fluminense, projeto desenvolvido no âmbito da Linha de pesquisa 2: 

Fluxos e mediações sócio-técnicas da informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação da Universidade Federal Fluminense, que integra ainda a produção científica 

do Grupo de Pesquisa UFF/CNPq Gênese Documental Arquivística. 

O momento atual na Administração Pública brasileira é de modificação em seu fazer, 

no modo de prestação dos serviços públicos por meio do uso de tecnologias de informação. 

Incluída nesse contexto, a Universidade Federal Fluminense - UFF, autarquia federal ligada 

ao Ministério da Educação, está em processo de implantação de um sistema eletrônico para a 

produção e gerenciamento de seus documentos e processos administrativos. A partir deste 

cenário, insere-se a pesquisa deste trabalho, com a investigação da pertinência da aplicação da 

metodologia de identificação arquivística para subsidiar a implantação do Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) na UFF. 

Desta forma, o escopo deste trabalho encontra-se inserido no âmbito de estudos da 

Ciência da Informação, que é “o campo do conhecimento que está voltado ao estudo da 

informação e das inúmeras situações e processos decorrentes desse fenômeno [...]” (SILVA e 

PINHEIRO, 2008, pág. 4). Com seus aspectos de ciência pura e aplicada (BORKO, 1968), a 

Ciência da Informação é “um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional 

voltadas para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros entre 

os seres humanos, no contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 

informação” (SARACEVIC, 1996, 47), e possibilita que o presente estudo seja inserido no 

âmbito da pesquisa acadêmica. 

Na natureza interdisciplinar da Ciência da Informação e na amplitude de estudos sobre 

a informação, inclui-se a gestão de documentos e toda teoria envolvida com o documento de 

arquivo. Robredo (2003) classifica estes estudos, dentro da epistemologia da Ciência da 

Informação, como pesquisa fundamental e pesquisa aplicada. A pesquisa fundamental, 

observa o comportamento humano. A pesquisa aplicada seria a que tem por escopo a 

“arquitetura de sistemas aplicativos (sistemas corporativos, para gestão do conhecimento e 

apoio à tomada de decisão; sistemas de armazenagem e recuperação de informações; sistemas 
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de gestão de bibliotecas, arquivos, museus e centros de documentação)”. Dentro dessa 

classificação de Robredo, este projeto de pesquisa se enquadra na Ciência da Informação 

como uma pesquisa aplicada.  

O meu interesse sobre os arquivos públicos, mais especificamente sobre os do governo 

federal do Brasil surgiu durante a graduação, quando fui bolsista de iniciação científica 

CNPq/PIBIC na Universidade Federal Fluminense, no projeto de pesquisa “Informação, 

Governo Eletrônico e Uso Social da Informação Governamental no Brasil: infraestrutura 

informacional e dispositivos político-organizacionais”, sob coordenação e orientação do 

Professor Dr. José Maria Jardim. À época, minhas atribuições consistiam em pesquisa de 

fontes informacionais sobre uso e disponibilização de informação governamental, serviços 

públicos e governo eletrônico. Essa experiência resultou no trabalho de conclusão de curso de 

graduação “Os arquivos e os serviços do governo federal do Brasil na internet: uma análise do 

Portal Brasil”. 

Hoje, como arquivista na Universidade Federal Fluminense, atuo no atendimento aos 

cidadãos e usuários internos (professores, servidores e alunos), no fornecimento de serviços e 

informações no protocolo, local de entrada, produção e saída dos documentos na 

universidade. 

A criação dos arquivos públicos no passado visava a eficiência governamental, tendo 

em vista que os documentos eram e são necessários para a tomada de decisão e proteção de 

direitos, além de ser fonte e testemunho da história. Hoje vemos que os arquivos continuam 

trabalhando por essas funções primitivas de sua criação. E, em âmbito nacional, passamos por 

uma grande modificação no modo de fazer a administração pública1, na oferta de serviços 

públicos, no atendimento aos cidadãos e na produção dos documentos públicos. Se 

colocarmos tudo isso em uma sequência procedimental, teremos em primeiro lugar a mudança 

na gestão administrativa, seguida das diferentes formas de se produzir o documento.   

O início desse processo no Brasil recua ao ano de 2000, quando surgiu o Programa de 

Governo Eletrônico no país, com a criação de um grupo de trabalho interministerial visando 

propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação 

entre o governo e a sociedade. A partir disso, foram propostas várias iniciativas para que 

efetivamente os serviços públicos do governo federal fossem alcançados, desde a diminuição 

de impostos para compra de computadores, desenhos de metodologias para as áreas de 

                                                   
1 Assim como no trabalho de Meirelles (2013, p. 61), a Administração Pública no sentido de conjunto de órgão, 

será apresentada com letras maiúsculas, diferente de administração pública enquanto práticas administrativas 

cotidianas. 
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Tecnologia de Informação e Comunicação na Administração Pública, expansão do acesso à 

internet e simplificação na prestação destes serviços. 

Em 2009, foi publicado o decreto n. 6.932, que tinha por objetivo dispor sobre a 

simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, a ratificação da dispensa do 

reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil e instituiu a “Carta de Serviços 

ao Cidadão”. Oito anos depois, este decreto foi revogado por outro, o de n. 9.094 de 17 de 

julho de 2017.  Com modificações, o decreto passou a tratar o beneficiário dos serviços 

públicos como usuários. No anterior eram denominados cidadãos. No âmbito do decreto n. 

9.094/2017, os usuários dos serviços públicos “são as pessoas físicas e jurídicas, de direito 

público ou privado, diretamente atendidas por serviço público”. 

Esses decretos se apresentam como uma grande iniciativa normativa que modifica a 

prestação de serviços públicos, já que visa, na relação entre Poder Executivo Federal e o seu 

usuários, a presunção de boa-fé na apresentação de documentos para procedimentos públicos; 

o compartilhamento de informações; a previsão de uma atuação integrada e sistêmica na 

expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade; a 

racionalização de métodos e procedimentos de controle, eliminação de formalidades e 

exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido; e a aplicação de 

soluções tecnológicas que simplifiquem os processos e procedimentos para o atendimento aos 

usuários, de modo a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações, 

na articulação com Estados, Distrito Federal, Municípios e outros poderes para a integração, 

racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos prestados.  

Desta forma, desde 2009, estas normativas impactam diretamente na produção 

documental dos órgãos públicos, devido a previsão, para o atendimento aos cidadãos ou 

usuários, da padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e 

outros documentos na Administração Pública.  

O documento “Carta de Serviços aos Usuários”, instituído pelo decreto 9.094/2017, 

determina que os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços aos 

usuários dos serviços públicos, devem elaborar a carta e divulgar no âmbito de sua esfera de 

competência, objetivando informar aos usuários sobre os serviços prestados pelo órgão ou 

entidade, assim como as formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e 

padrões de qualidade de atendimento ao público. Este documento deve conter algumas 

informações, a saber: o serviço oferecido; os requisitos, documentos e informações 

necessários para acessar o serviço; as principais etapas para processamento do serviço; o 
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prazo para a prestação do serviço; a forma de prestação do serviço, entre outros itens. 

Dentro desse escopo de mudanças de relações entre a sociedade e o governo federal, 

está a promulgação da importante Lei de Acesso à Informação, de n. 12.527 de 18 de 

novembro de 2011. Tendo por finalidade garantir o direito fundamental de acesso à 

informação previsto na Constituição de 1988 e a transparência administrativa do governo para 

a sociedade, esta lei tem âmbito de alcance nacional, abarcando os órgãos públicos integrantes 

da administração direta e indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo os Tribunais 

de Contas, o Judiciário e do Ministério Público, as Autarquias, as Fundações Públicas, as 

Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista.  

A Lei de Acesso à informação (LAI) determina aos órgãos públicos a gestão 

transparente, amplo acesso e proteção da informação, garantindo a sua disponibilidade, 

autenticidade e integridade. A LAI reafirma em seu art. 8º as diretrizes do decreto que institui 

a Carta de Serviços aos Usuários: "é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas". 

Outra iniciativa governamental está descrita no Decreto n. 8.777 de 11 de maio de 

2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal. Os dados abertos, 

segundo este decreto, são os “dados acessíveis ao público, representados em meio digital, 

estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e 

disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, 

limitando-se a creditar a autoria ou a fonte”. Neste sentido, os órgãos integrantes do Poder 

Executivo Federal devem elaborar seu Plano de Dados Abertos, que é um “documento 

orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados de cada órgão ou 

entidade da administração pública federal, obedecidos os padrões mínimos de qualidade, de 

forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações”.  

A Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal tem como objetivos: 

promover a publicação de dados contidos em bases de dados de órgãos e entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional sob a forma de dados abertos; 

aprimorar a cultura de transparência pública; franquear aos cidadãos o acesso, de forma 

aberta, aos dados produzidos ou acumulados pelo Poder Executivo federal, sobre os quais não 

recaia vedação expressa de acesso; facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades 

da administração pública federal e as diferentes esferas da federação; fomentar o controle 
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social e o desenvolvimento de novas tecnologias destinadas à construção de ambiente de 

gestão pública participativa e democrática e à melhor oferta de serviços públicos para o 

cidadão; fomentar a pesquisa científica de base empírica sobre a gestão pública; promover o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação nos setores público e privado e fomentar novos 

negócios; promover o compartilhamento de recursos de tecnologia da informação, de maneira 

a evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na disseminação de dados e 

informações; e promover a oferta de serviços públicos digitais de forma integrada. Todos 

esses objetivos são convergentes ao proposto na Lei 12.527/2011, de Acesso à Informação, 

LAI.   

Verifica-se então, a partir das normativas apresentadas acima, uma série de medidas 

que propõem e impactam numa melhoria e controle dos serviços públicos prestados, em 

iniciativas de transparência governamental, apoiados na aplicação de soluções tecnológicas, 

que modifica o modelo em curso das práticas administrativas e consequentemente da 

produção de documentos arquivísticos nas instituições públicas. A Escola Nacional da 

Administração Pública (ENAP), ratifica que “de fato, a Administração Pública brasileira tem 

implementado ações para garantir maior transparência e participação da sociedade civil na 

formulação, implementação e monitoramento das políticas públicas”, e menciona, dentre 

essas ações do governo a promulgação da LAI, a Parceria para Governo Aberto (Open 

Government Partnership - OGP) e a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - 

INDA (ESCOLA NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 2017, p. 9). 

Essas ações evidenciam o movimento que culminou com o momento atual para o uso 

de tecnologias, com o Processo Eletrônico Nacional (PEN). O PEN deriva de ações conjuntas 

de diversos órgãos e entidades de distintas esferas da Administração Pública, com o propósito 

de criação de uma “infraestrutura pública de processos e documentos administrativos 

eletrônicos, objetivando a melhoria no desempenho dos processos do setor público, com 

ganhos em agilidade, produtividade, transparência, satisfação do usuário e redução de custos”. 

No âmbito do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o PEN foi instituído 

em 12 de novembro de 2014, através da Portaria n. 396. Dentro do escopo do PEN está a 

implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que é um software de governo que 

foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). 

A partir de todo esse panorama se insere a pesquisa em questão. A Universidade 

Federal Fluminense, campo empírico deste estudo, assim como todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, para atendimento ao disposto 
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no Decreto n. 8.539/2015, devem fazer uso do meio eletrônico para emissão e gestão dos 

processos administrativos eletrônicos, através de sistemas informatizados. O prazo para a 

cumprimento desta determinação se encerrou em outubro de 2017. O sistema adotado na UFF 

é o SEI. Desta forma, está em curso uma grande mudança nas práticas administrativas que 

impactam na produção documental da universidade e de toda Administração Pública Federal. 

A intenção dessa medida, dentro da previsão descrita no artigo 3º do mesmo decreto, visa 

“assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental”, assim como 

“promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos 

com segurança, transparência e economicidade”, ampliar ações de sustentabilidade ambiental 

e facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas (BRASIL, Decreto n. 8539, 2015). 

O momento é desafiante, tanto para profissionais ligados à gestão administrativa, 

como para os arquivistas e os profissionais da área de tecnologia da informação. Toda a 

legislação envolvida e descrita anteriormente envolve uma revisão do modo de se fazer 

gestão. E este é o momento que vive a UFF no processo de implantação do SEI, ainda em 

curso. É o transporte do fazer administrativo para uma plataforma digital. Isso pressupõe 

estudos administrativos internos, um olhar apurado às atividades-meio e fim da universidade. 

O papel do administrador é o de se ver representado no sistema, através de seus 

procedimentos, funções e competências. Ao arquivista cabe zelar pela produção, gestão, 

preservação e acesso à documentos arquivísticos digitais autênticos e confiáveis, respeitando 

toda política nacional de arquivos. O profissional de tecnologia de informação precisa de 

todos os dados, fornecidos pelos arquivistas e administradores, que envolvem a tramitação, as 

espécies documentais, formatos, metadados e demais informações para que o procedimento e 

seu respectivo documento, produto da atividade que o gera, possam ser inseridos e produzidos 

dentro do sistema de maneira correta, em obediência à normas e leis pertinentes. Isso é 

estudar as funções e atividades administrativas que levam a produção documental de uma 

instituição, e que constituem seus arquivos, fonte de prova, informação e testemunho. Os 

arquivos, segundo Bellotto (2014c, p. 7) são ferramentas da administração, da cidadania, do 

direito, da historiografia e são “instrumentos indispensáveis da ciência, da tecnologia, do dia-

a-dia das pessoas”. 

Diante de toda problemática apresentada acima, esta pesquisa tem por objeto 

investigar uma metodologia para direcionar esse estudo institucional, de modo que atenda às 

demandas das áreas administrativas, de arquivo e de tecnologia da informação. Neste sentido, 

busca responder as seguintes questões: A identificação arquivística, juntamente com o 

mapeamento de processos, pode otimizar o diálogo e atender às demandas de políticas de 
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gestão de documentos e arquivos e às demandas informacionais das áreas de administração e 

tecnologia da informação de uma instituição em processos de implantação de sistemas 

informatizados? Qual a pertinência de utilizar a metodologia de identificação arquivística, 

amparada teoricamente na Diplomática, como subsídio para a implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações – SEI na UFF? 

Esta pesquisa, de caráter exploratório, foi desenvolvida por meio de um estudo de caso 

de identificação arquivística, fundamentada na teoria diplomática, na Coordenação de Curso 

de Graduação em Arquivologia da UFF. O objetivo geral foi investigar a pertinência da 

aplicação, no âmbito da gestão de documentos, da metodologia de identificação arquivística 

para subsidiar a implantação do SEI na UFF. Já os objetivos específicos envolveram: 

descrever a dimensão teórica e metodológica da Diplomática, da identificação arquivística, da 

gestão de documentos, do mapeamento de processos e dos sistemas informatizados de 

produção de documentos; analisar as políticas de gestão de documentos nas Instituições 

Federais de Ensino Superior, em particular na UFF e o processo de implantação do SEI; e 

desenvolver estudo de caso de identificação arquivística na Coordenação do Curso de 

Graduação em Arquivologia, como amostragem da estratégia metodológica para implantação 

do SEI na UFF. 

A Diplomática é a ciência que estuda a estrutura formal dos atos escritos e adquiriu 

amplitude de estudos na atualidade, com a chamada Diplomática contemporânea ou 

Diplomática arquivística, cuja metodologia foca em estudos de tipologia documental dentro 

de uma estrutura orgânica, onde ocorrem a gênese e uso do documento de arquivo. A função 

do documento de arquivo é servir de prova, informação e testemunho das ações 

desempenhadas por uma instituição ou pessoa física. A autenticidade e confiabilidade são 

características que um documento deve possuir para que seu valor probatório seja pleno. E 

esse é um desafio, principalmente em momento onde muitos documentos são criados em meio 

eletrônico (BELLOTTO, 2014b, p. 427).  

Em perspectiva clássica, os estudos diplomáticos nos levam a espécie do documento. 

Na contemporânea, a Diplomática “contextualiza a espécie no âmbito da função que 

determina sua produção, elemento que será denominativo do tipo documental, objeto e campo 

de estudos da tipologia documental”. (RODRIGUES, 2013, p. 75). Desta forma, apresenta-se 

como fundamental no estudo sobre os documentos arquivísticos, tal como é necessário na 

pesquisa em questão. 

A identificação arquivística e sua metodologia, em consonância com a teoria 



24 

 

diplomática e arquivística, verifica a materialização da informação nos documentos de 

arquivo, observando-se o relacionamento destes com seu contexto de produção. Para além de 

apenas olhar o documento, investiga e agrega valor ao órgão produtor, no sentido de 

possibilitar a este o conhecimento de seu funcionamento e a possibilidade de otimização de 

atividades e tarefas cotidianas, respaldadas legalmente. Em acréscimo, promove o 

atendimento de necessidades de acesso à informação, hoje regra na Administração Pública 

brasileira. Trata-se de uma metodologia de pesquisa para a arquivística, segundo Rodrigues 

(2015, p. 78), que é de “natureza intelectual” e “precede e fundamenta as demais funções que 

integram a metodologia arquivística, ou seja, a classificação, avaliação, descrição e também o 

planejamento da produção documental”. O produto dessa metodologia é o conhecimento 

sobre “as características dos tipos documentais e do vínculo que mantém com o contexto onde 

são produzidos, base para a classificação do acesso e avaliação das séries documentais” 

(RODRIGUES, 2015, p. 78). 

Como subsídio às atividades arquivísticas, a metodologia da identificação, 

corretamente concluída em suas duas etapas, o estudo do órgão produtor e da tipologia 

documental, permite uma precisa definição e denominação das séries documentais, onde 

recairão funções de classificação, avaliação, descrição, difusão e acesso aos acervos, no 

âmbito da gestão de documentos e de arquivos permanentes de uma instituição, respeitando-se 

os princípios arquivísticos da proveniência e da ordem original.  

A gestão de documentos, prevista na Lei n. 8.159/91, é entendida como o “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 

para guarda permanente”. A gestão de documentos deve ser feita também em ambientes 

digitais, da mesma forma como é executada atualmente em arquivos compostos por 

documentos analógicos, de acordo com as políticas arquivísticas pertinentes ao órgão. 

No âmbito dos arquivos universitários das Instituições Federais de Ensino Superior, as 

IFES, a gestão de documentos deve obedecer ao disposto na política de gestão de documentos 

e arquivos definido pelo Conselho Nacional de Arquivos e pelo Arquivo Nacional. A política 

arquivística envolve “recursos legais, técnico-científicos, pessoas, tecnologia, etc” que, de 

maneira conjunta com “princípios e diretrizes formulados por diversos atores de uma 

organização” formam o “ato político-administrativo formal que designa e legitima a política 

arquivística”. Tais determinações devem ser implementadas por meio de “ferramentas 

gerenciais consideradas as mais oportunas para a organização, desde sistemas e redes de 
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arquivos a programas diversos”, de modo a promover “o conhecimento e a cultura 

arquivística organizacional” (JARDIM, 2013, p. 48). A política de gestão de documentos e 

arquivos deve ser observada no momento de implantação dos sistemas informatizados para a 

produção e gestão de documentos e processos administrativos. 

O uso de sistemas informatizados envolve atributos das tecnologias de informação e 

de comunicação e possibilita às instituições uma maior competitividade na oferta de produtos 

e serviços, assim como a eficiência de recursos humanos e materiais. Quando esse sistema se 

propõe a ser um ambiente digital de produção documental, implica em aspectos que devem 

ser observados, em consonância com a política arquivística nacional. Os documentos devem 

ser armazenados e transferidos pelo ciclo de vida, por meio de plataformas interoperáveis, 

desde a gestão nos sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, o 

armazenamento e preservação nos Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq) 

e o acesso e difusão nos softwares específicos para esse fim. Todo esse processo deve ser feito 

sem que haja quebra da cadeia de custódia ininterrupta dos documentos, de modo que esses 

sejam armazenados com integridade, autenticidade e confiabilidade, com aferição feita 

através do controle, certificações e auditorias.  

A interdisciplinaridade da Arquivologia, Diplomática, Direito, Administração e 

Tecnologia da Informação é fundamental em momentos de implantação dos sistemas nas 

instituições. Geralmente, esse processo se inicia com o estudo dos processos de trabalho, 

fazendo-se o chamado mapeamento de processos.  

 O mapeamento de processo é entendido como a “representação gráfica do 

sequenciamento de atividades que representará, de maneira clara e objetiva, a estrutura e o 

funcionamento básico do que chamaremos de processos”. (PAVANI JUNIOR E 

SCUCUGLIA, 2011, p. 47). O conceito de processo, dentro da perspectiva da Association of 

Business Process Management Professionals – ABPM, é “uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados” 

(ABPM, 2013, p. 33).  

Para o mapeamento dos processos é preciso conhecimento da estrutura organizacional 

do órgão, compreendendo sua competência, função, atividades e tarefas. Esses dados 

graficamente dispostos nos fluxogramas, amparam o trabalho dos profissionais que integram a 

equipe de implantação de sistemas como o SEI, na customização e normatização pertinentes 

às necessidades especificas de cada instituição. 

Exposta as temáticas, essa dissertação está estruturada em nos capítulos a seguir. 
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O capítulo 2 trata sobre a Metodologia da Pesquisa, onde são apresentadas a natureza e 

fases, assim como a descrição sobre a aplicação da metodologia de identificação arquivística, 

a delimitação e amostra e técnicas empregadas. 

O capítulo 3 discute teoricamente sobre a Diplomática e a Identificação Arquivística 

para o estudo sobre a gênese documental, com apresentação de histórico, conceitos, métodos  

e instrumentos propostos.  

O capítulo 4 apresenta a Gestão de documentos, seu o surgimento e tradições no 

mundo. É feito um levantamento teórico sobre a gestão de documentos e a política de 

arquivos no âmbito da Administração Pública Federal e das Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES. 

No capítulo 5 são discutidos assuntos relativos aos sistemas informatizados para a 

gestão, preservação e acesso aos documentos arquivísticos, assim como o contexto atual de 

adoção de tais sistemas no Governo Federal, com o uso do SEI. É abordada ainda como é 

utilizada o mapeamento de processos para estudos institucionais em ambientes com 

implantação de sistemas. 

O capitulo 6 apresenta o desenvolvimento do estudo de caso de Identificação 

Arquivística aplicado na Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia da UFF, com 

o estudo do órgão produtor e do tipo documental. No fim são expostas as análises sobre o 

estudo. 

No capítulo 7 são apresentadas as considerações finais da pesquisa. 

O valor social deste trabalho ampara-se ao fato de que, sem a garantia de produção, 

tratamento, organização, efetiva e contínua custódia de documentos públicos autênticos e 

confiáveis nos arquivos, sejam esses compostos de documentos analógicos ou digitais, 

direitos humanos e sociais fundamentais estarão em perigo. Os arquivos são “criações sociais, 

no sentido de serem produtos da sociedade humana que, no seu evoluir, vai acarretando, 

formando e transmitindo características que naturalmente se refletirão na natureza de seus 

produtos, os arquivos, entre eles”. (EASTWOOD, 20102 apud BELLOTTO, 2014c, p. 4). 

A informatização dos processos administrativos traz grande contribuição do ponto de 

vista econômico e para a eficiência e eficácia administrativa, sendo estes princípios do direito 

administrativo. Entretanto, isso também facilita falsificações e adulterações de dados dos 

documentos digitais. Essa questão, não prevenida no âmbito dos arquivos, impactam 

negativamente na vida da população e do órgão produtor, tendo em vista que os documentos 

                                                   
2 EASTWOOD, Terry. Currents of Archival Thinking. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-CLIO, 2010. p.4. 
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produzidos na Administração Pública são fontes de prova, informação e testemunho da 

instituição e da nação brasileira. A modernização em questão não prescinde de cuidados e 

resguardo aos princípios arquivísticos, mas de forma contrária, reafirma a importância da 

teoria da área, conforme estudos de Luciana Duranti (1994).  Neste sentido, a metodologia de 

identificação arquivística e de mapeamento de processos, unida a teoria diplomática, se coloca 

como uma solução técnica para uma questão de relevante impacto social.   

  



28 

 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Uma metodologia, de acordo com Minayo (2009, p. 14), é "o caminho do pensamento 

e a prática exercida na abordagem da realidade", que inclui a teoria da abordagem (o método), 

os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador.  

Esta pesquisa se desenvolveu a partir de um estudo de caso, conforme descreve Gil 

(2002, 54):  “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (...)”. 

Como um estudo de caso, esta é uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, pois 

propõe-se a “reunir dados, informações, padrões, ideias ou hipóteses sobre um problema ou 

questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior” (BRAGA, 2007, p. 25). Quanto à 

população e amostra, o campo de estudo será a Universidade Federal Fluminense. Na 

delimitação espacial pertinente ao estudo, optou-se pela amostragem da Coordenação de 

Curso de Graduação em Arquivologia, com o estudo do tipo documental “processo de 

dispensa de disciplinas”. 

 

2.1.  Fases da Pesquisa 

 Para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa, a execução deste trabalho foi 

dividida duas fases, de alcance teórico e aplicado, conforme a seguir. 

 

2.1.1. Teórica: levantamento bibliográfico e revisão de literatura 

Do ponto de vista teórico, foi feito um levantamento bibliográfico para a revisão de 

literatura em teses e dissertações em Ciência da Informação, em artigos científicos e livros da 

área de Arquivologia e Ciência da Informação sobre os temas propostos. 

A busca na Base de Dados em Ciência da Informação – BRAPCI3, gerida pela 

Universidade Federal do Paraná, com o termo “gestão de documentos” restrito ao campo 

“palavra-chave”, apresentou 51 resultados. Sobre o termo “mapeamento de processos”, 

apenas um trabalho retornou, com a temática focada em biblioteca. Com o termo “arquivos 

                                                   
3 Base de Dados em Ciência da Informação – BRAPCI. Disponível em http://www.brapci.ufpr.br/brapci/. 

Acessado em 01 Jul 2017.  
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universitários”, a resposta foi de 7 artigos.  

No Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia, BDTD/IBICT4, a busca pelo termo “gestão de documentos” no campo “assunto5” 

retornou 26 trabalhos. O termo “mapeamento de processos” resultou em 32 trabalhos. Por 

fim, o termo “arquivos universitários” apresentou 6 resultados. 

A partir do resultado destas buscas, foram selecionadas e utilizadas como fontes 

trabalhos acadêmicos e artigos nas temáticas estudadas.   

Além dessas fontes mencionadas, foram feitas pesquisas on-line e por livros nas 

bibliotecas da UFF, para as temáticas das áreas de Direito Administrativo, Tecnologia da 

Informação e Mapeamento ou Modelagem de Processos. 

Para a pesquisa sobre o sistema SEI, foram utilizados manuais, apostilas de cursos e 

demais informações disponibilizadas nos sites do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e do Software Livre. Além dessas, foram fontes slides e palestras 

sobre o sistema. Devido à escassez de algumas informações sobre o SEI, procedeu-se o envio 

de um questionário ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do 

Sistema de Informações ao Cidadão, abaixo descrito. 

Questionário sobre o desenvolvimento do SEI: 

a. Quantas e quais instituições implantaram ou estão em processo de implantação do 

SEI? 

b. Neste momento, qual item tem sido considerado prioritário nas melhorias do SEI? 

c. Quando foi criado o GT Gestão Documental no SEI, conforme apresentado em 

palestra na UFMG em junho de 2017? Foi por meio de qual instrumento? Portaria, 

qual? 

d. Quem são os integrantes do GT Gestão Documental do SEI? 

e. Qual a formação acadêmica e cargo dos integrantes? 

f. Solicitamos as atas de reunião do GT Gestão Documental do SEI. 

g. Em quais frentes de trabalho no desenvolvimento do SEI existem integrantes do 

Arquivo Nacional? Quem são os integrantes do Arquivo Nacional? 

                                                   
4 Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, BDTD/IBICT. 

Disponível em http://bdtd.ibict.br/vufind/.  Acessado em 01 Jul 2017. 
5 A BDTD/IBICT, diferente da base BRAPCI, não possui um campo denominado palavra-chave e sim busca por 

assunto. 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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h. Qual é o cenário ideal, em trabalho pela equipe de desenvolvimento, para que o SEI 

atinja? 

i. Quais estudos e ações estão sendo desenvolvidas pelo GT Gestão Documental do SEI 

para atendimento à legislação pertinente aos documentos (gestão, preservação, sigilo e 

acesso)? 

j. Qual o cronograma para a implementação das melhorias? 

k. Quais são as necessidades e dificuldades enfrentadas para atendimento de melhorias 

no sistema? Materiais, recursos humanos, orçamento? Há detalhamento especificado 

desses pontos? 

 

2.1.2. Aplicada: Estudo de caso de identificação arquivística 

A pesquisa exploratória foi efetuada, a partir dos estudos teóricos, por meio do estudo 

de caso de identificação arquivística na Coordenação de Curso de Graduação em 

Arquivologia da Universidade Federal Fluminense, localizada na cidade de Niterói. O método 

de pesquisa envolveu a coleta de dados através de levantamentos e pesquisas em documentos, 

entrevistas e questionários, seguindo as seguintes etapas: 

a. Estudo de caso de Identificação de Órgão Produtor 

i. Levantamento da História Administrativa e Institucional; 

ii. Elemento orgânico: estrutura organizacional; 

iii. Elemento Funcional: competências, funções e atividades; 

iv. Instrumento aplicado: Formulário de identificação de órgão produtor; 

v. Fontes: Questionários, Legislação pertinente, Estatuto e Regimentos; 

Organogramas, Documentos Normativos, Relatórios. 

b. Estudo de caso de Identificação de Tipologia Documental 

i. Tipo documental: processo de dispensa de disciplinas; 

ii. Instrumento aplicado: Formulário de identificação de tipo 

documental; 

iii. Fontes: Instruções de serviço, regulamentos e regimentos internos. 

iv. Mapeamento do processo a partir de dados levantados no formulário de 

identificação do tipo documental, no campo/elemento de tramitação, 

por meio do software Bizagi. 
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2.2.  Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados 

O método nesta etapa consiste em aplicar a metodologia da identificação com a 

utilização dos formulários para o estudo do órgão produtor, da adaptação do formulário de 

coleta de dados sobre o tipo documental, incorporando elementos que atendam as demandas e 

necessidades de conteúdo do sistema SEI, assim como da gestão administrativa, ao levar em 

consideração o Decreto sobre a Carta de Serviços aos Usuários.  

Quadro 1: Metodologia de Identificação Arquivística 

Metodologia de identificação 

Etapas Objetivo Instrumentos 

Estudo de 

órgão 

produtor 

Elemento 

Orgânico 

(evolução orgânica 

e competências 

administrativas) 

Reconhecer o órgão produtor dos documentos 

em normas oficiais que dispõem sobre a 

estrutura e funcionamento do órgão produtor, 

como leis, decretos, portarias, regulamentos 

de serviços.  

1. Índice de organismos 

produtores  

2. Repertórios de 

organogramas  

3. Índice legislativo ou 

Repertório legislativo de 
órgãos produtores 

4. Tabela de Estudo de 

Identificação de Órgão 

Produtor 

Elemento 
funcional 

(competências, 

funções e 

atividades) 

Identificar funções e atividades 
administrativas desempenhadas pelo órgão, 

em virtude da competência que tem a seu 

cargo e que compõe a série documental. 

Estudo de 

Tipo 

documental 

Tipo documental 

(procedimento 

administrativo e 

tramitação) 

Reconhecer elementos internos e externos do 

documento, que se referem a sua estrutura 

física (gênero, suporte, formato e forma) e ao 

seu conteúdo (natureza da ação que lhe dá 

origem), para denominar o tipo e definir a 

série documental. 

Formulário de 

Identificação de 

Tipologia Documental 

Definição 

da Série 

Decorre do estudo 

do tipo 
documental 

A série constitui o objeto de estudo da 

arquivística e sobre ela versa toda proposta de 

tratamento técnico. 
- 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Rodrigues (2008 e 2012). 

 

O primeiro contato com o campo empírico, a Coordenação de Curso de Graduação em 

Arquivologia da Universidade Federal Fluminense, teve como direcionador a coleta de dados 

no questionário abaixo. A experiência como arquivista na UFF levou-me a observar a 

dificuldade com a coleta de informações acerca dos procedimentos que resultam em 

documentos e serviços públicos, tanto por usuários internos como pelos cidadãos interessados 

nos serviços da universidade. Desta forma, o questionário abaixo tem por objetivo a coleta de 

informações e conhecimentos sobre o setor estudado, com base nas respostas dos agentes 

administrativos neste lotados. 

 

Questionário preliminar sobre a área administrativa 

a. Possuem documentos de referência, tais como manuais, procedimentos ou legislação 

que seguem, que descrevam os procedimentos? Quais? 
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b. Possuem documentos internos, como regimento e regulamentos publicados pela UFF 

em Boletim de Serviço que descrevam as funções e atividades? Se positivo, quais? 

c. Com quais sistemas eletrônicos trabalham? Exemplos: iDUFF, Sistema de Controle de 

Processos, etc.  

d. Com quais documentos trabalham (documentos avulsos, processos, outros suportes, 

etc)? Nesse item inserem-se os documentos ou metadados inseridos em sistemas 

informatizados. 

e. Descreva quais são:  

• Documentos emitidos e originados no setor; 

• Documentos recebidos pelo setor de áreas internas e externas da UFF. 

 

Identificação preliminar sobre a documentação acumulada do setor   

a. Onde os documentos estão armazenados? Ex. Estantes, Arquivos, Gaveteiros, Caixas.  

b. Quais os suportes dos documentos e a forma de armazenamento? Ex. Caixas, CDs, 

Microfilmes, etc. 

c. Como os documentos são ordenados? Ex. Ordem alfabética, cronológica, numérica, 

etc  

d. A documentação já foi objeto de tratamento arquivístico? 

 

 O produto obtido a partir das questões acima objetivam ser uma introdução aos 

estudos de órgão produtor e da tipologia documental, efetivados nos instrumentos abaixo.  

 

Quadro 2: Formulário de identificação de órgão produtor 

ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR 

Competência Função Atividade Tipo Documental 

(Missão) 

 

(O que?) 

 

(Como?) 

 

 
Produto das atividades.  

 

 
Fonte: Adaptado a partir de RODRIGUES e GARCIA (2012a) e NASCIMENTO (2014, p. 82). 

 Após essa coleta de informações, a atenção se voltou ao documento produzido e 

recebido pela área pesquisada, conforme instrumento abaixo. O estudo do tipo documental 

segundo Rodrigues (2008; 2012) é o reconhecimento dos “elementos internos e externos do 

documento, que se referem a sua estrutura física (gênero, suporte, formato e forma) e ao seu 

conteúdo (natureza da ação que lhe dá origem), para denominar o tipo e definir a série 

documental”. 
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Quadro 3: Formulário de identificação de tipo documental para a UFF 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

Órgão produtor e subordinação (1)  Atividade (2) 

 

Denominação dada ao documento pelo setor: (3)  Denominação do Tipo documental: (4)  

 

Objetivo da produção (5) 

 

Partes envolvidas e interessados: (6) 

 
Conteúdo (dados que se repetem) (7) 

 

Prazo máximo para cumprimento/prestação do serviço: (8)  
 

 

Fundamento legal (9) 

 
Documentos anexos (10)  
 

Documentos necessitam de autenticação? (11)         

(      ) Não      (      ) Sim, qual?  

                                       (      ) Cópia autenticada Administrativamente 

                                       (      ) Cópia autenticada por cartório  
 

Justificativa para autenticação: 

 

 

Procedimento/Documento podem ser objeto de Peticionamento Eletrônico? (12) 

(         ) Sim                      (         ) Não 

 

 
 

Justificativa: 

Tramitação (13) 

 

 

 

 

Vias/Cópias 

(14) 

Destino (órgão ou 

pessoa) 
Objetivo Quem assina 
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir de RODRIGUES, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação de Acesso, de acordo com a Lei de Acesso a Informação. É 

documento sigiloso: (15) 

(       ) Não           (         ) Sim, Qual?           

                                                (         ) Sigiloso           (          ) Restrito  

Justificativa: 

 

 

Contexto tecnológico: (16)  

 

Código de Classificação: (17) 

 

Prazo de arquivamento sugerido: (18) 

 

 

Destinação:  

 

(X) eliminação  (    ) preservar 

 

Entrevistado: (19) Entrevistador: 

 

Data: 

 



35 
 

Os campos deverão ser preenchidos, conforme descrição abaixo 

 

1. Órgão produtor e subordinação: descrever a relação orgânica e funcional do tipo 

documental; 

2. Atividade: descrever a atividade, a ação administrativa do setor que gera o documento; 

3. Denominação dada ao documento pelo setor: nome pelo qual é conhecido; 

4. Denominação do tipo documental: denominação do tipo documental, a partir da 

fórmula: [espécie + verbo objeto da ação/atividade]. 

5. Objetivo da produção: ligado a atividade. Razão da produção do documento; 

6. Partes envolvidas e interessados: setores e usuários envolvidos com a ação e tramite do 

documento; 

7. Conteúdo (dados que se repetem): descrever as informações que se repetem nesse tipo 

documental em relação a outros, e em relação com outros processos. Por exemplo, dados 

das partes interessadas (nomes, endereços) e documentos anexos (cópias de RG, CPF, 

certidão negativa, etc); 

8. Prazo máximo para cumprimento/prestação do serviço: verificar o tempo médio para 

conclusão da ação a que o documento se propõe (em outros já encerrados e arquivados). 

Esse item fornece informação para a Carta de Serviços aos Usuários. 

9. Fundamento legal: relacionar normas legais e regimentais ligadas ao procedimento e ao 

documento; 

10. Documentos anexos: descrever os documentos obrigatórios para execução do 

procedimento/documento; 

11. Autenticação: informar se os documentos anexos devem ser autenticados. O Decreto n. 

9.094/2017 simplifica o atendimento público prestado ao cidadão e preconiza a presunção 

de boa-fé nas relações entre si e com o cidadão. Assim sendo, apenas quando necessário e 

previsto em procedimento e em lei, as cópias simples não poderão ser aceitas6. Quando 

justificada a autenticação, esta deve ser: 

a. Cópia autenticada Administrativamente: feita pelo servidor público no momento 

da apresentação, mediante cotejo da cópia com o original; 

b. Cópia autenticada por cartório: documento autenticado por autoridade notarial na 

cópia do documento. Deve conter carimbos e selos apostos no documento.   

12. Peticionamento eletrônico: este é um recurso do SEI onde o usuário cadastrado 
                                                   
6 Decreto n. 9.9094/2017, art. 9º  Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica 

dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e destinados 

a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo federal. 
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previamente no sistema pode solicitar eletronicamente, sem necessidade de ir ao balcão de 

atendimento do órgão, pode enviar e criar um documento. Os setores deverão informar se 

o tipo documental estudado permite peticionamento eletrônico; 

13. Tramitação: etapas e setores por onde o documento passa para cumprir sua função; 

14. Vias/Cópias: informar as vias ou cópias do tipo documental, destino, objetivo e pessoas 

que assinam essa via/cópia; 

15. Acesso: esse item do formulário tem por função estudar o acesso e possível restrição do 

tipo documental, de forma a fornecer subsídios para decisão sobre essa questão às 

autoridades responsáveis, conforme preconizado pela Lei de acesso a informação e demais 

normas pertinentes. No SEI, esse item é definido como sigiloso (ultrassecreto, secreto e 

reservado), restrito (restringe o acesso a usuários determinados) e público. Essas opções 

são configuradas pelo usuário no momento da criação do documento no SEI. Caso 

sigiloso, o SEI apresenta uma lista de hipóteses legais como justificativa. 

16. Contexto tecnológico: o aparato tecnológico (hardware e software) que envolve o 

documento. 

17. Código de Classificação: preencher o código do tipo documental, de acordo com o Plano 

de classificação do órgão produtor; 

18. Prazo de arquivamento e destinação: preencher de acordo com a Tabela de 

Temporalidade e Destinação dos documentos do órgão produtor; 

19.  Entrevistado, entrevistador e data: informar a pessoa da área administrativa 

responsável pelo preenchimento ou fornecimento das informações. Recomenda-se 

solicitar assinatura.  

Esse instrumento tem por objetivo fornecer informações confiáveis sobre os tipos 

documentais produzidos na instituição para as equipes administrativa, arquivística e de 

tecnologia da informação, inclusive para produção gráfica do fluxograma dos procedimentos 

através do mapeamento ou modelagem de processos. Os dados coletados nestes instrumentos 

permitem a produção de conhecimento para emissão dos documentos e processos no SEI, 

além de fornecer informações para o preenchimento dos metadados da base de conhecimento 

do sistema. 

 

2.3. Análise dos resultados 

Após a apresentação dos procedimentos e dados coletados no estudo de caso de 

identificação arquivística, será feita a análise sobre a aplicação da metodologia, o atendimento 
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às necessidades informacionais para implantação de um programa de gestão de documentos e 

uma análise sobre o SEI, de modo a verificação das questões propostas e a relação do estudo 

com as temáticas tratadas na pesquisa.  
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3. O DEVENDAR DA GÊNESE DOCUMENTAL: A DIPLOMÁTICA COMO 

FUNDAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

3.1. A Diplomática para o estudo da gênese do documento de arquivo 

 

A Diplomática é, na concepção de Luciana Duranti (1995, p. 17) “a disciplina que 

estuda a gênese, formas e transmissão de documentos de arquivo, sua relação com os fatos 

representados neles e com seu criador, para identificar, avaliar e comunicar sua verdadeira 

natureza”. O termo diplomática refere-se a “uma adaptação moderna da latina res 

diplomatica, expressão usada pelo primeiro escritor sobre o assunto para se referir à análise 

crítica das formas dos diplomas” (DURANTI., 1995, p. 11, tradução nossa). A autora 

acrescenta que a Diplomática é “uma atitude mental, uma abordagem, uma perspectiva, uma 

maneira sistemática de pensar sobre os documentos arquivísticos” (2015, p. 214).   

Em uma outra descrição, a Diplomática, de acordo com Bellotto (2002, p. 13; 2014), é 

vista como “uma ramificação das ciências documentárias que estuda os atos escritos públicos” 

e “ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial”. 

Neste sentido, a autora explica que o objeto de estudo da Diplomática é documento 

diplomático, que se caracteriza por ser “o de natureza estritamente jurídica que reflete, no ato 

escrito, as relações políticas legais, sociais e administrativas entre o Estado e o cidadão” 

(BELLOTTO, 2014a7, p. 357).  

A organização burocrático-governamental da sociedade, com a formação de 

“instituições de direito público com pessoas adequadamente treinadas, cuja função era redigir 

as decisões das autoridades, obedecendo formulas determinadas”, trouxe dúvidas sobre “à 

fidedignidade de certos ‘diplomas’ medievais” no século XVII (BELLOTTO, 2006, p. 46).  

A Diplomática, segundo Rodrigues (2008, p. 120-121), se originou ligada ao direito 

patrimonial, "desenvolvendo um estudo sistematizado do documento escrito para provar a 

autenticidade de títulos de terras da Igreja”. O objetivo era verificar os documentos e a 

veracidade dos fatos nestes representados, com a análise de forma, “sua estrutura interna e 

externa condicionada por fórmulas universais e específicas, segundo a época, a região e a 

atividade que o gerou” (TOGNOLI., 2016, p. 7). 

                                                   
7 O artigo original “Tipologia documental em arquivos. Novas abordagens” de Heloisa Bellotto foi publicado em 

1990, na revista do Arquivo de Rio Claro e republicado em seu livro “Arquivos: estudos e reflexões” em 2014 
(p. 347-362), fonte desta pesquisa. Assim sendo, cabe ressaltar as ideias e pioneirismo do assunto tratado no 

Brasil pela autora na década de 1990. 
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Os estudos filológicos, teológicos e históricos submeteram os documentos à análise 

crítica, de modo a verificação dos fatos relatados nos documentos e dos direitos envolvidos: 

“[...] a questão girava em torno da cobiça de privilégios, bens e propriedades eclesiásticas: 

falsificavam-se comprovantes desses direitos” (BELLOTTO, 2006, p. 46). 

Em 1643, foi publicado pelos jesuítas o Acta Santorum, que objetivava relatar e 

avaliar a vida dos santos, verificando os fatos reais que os envolviam e refutar o que era lenda 

em suas histórias. Nesta obra, Daniel Papenbroeck questionou a veracidade de documentos 

mantidos e tratados como autênticos pelos beneditinos da Abadia de Saint Denis. A reação e 

indignação dos beneditinos deu início a "guerra diplomática", com a publicação de De Re 

Diplomatica pelo beneditino Jean de Mabillon.  

Pesquisando em muitos arquivos eclesiásticos franceses, alemães e italianos, com 

seu trabalho metódico e objetivo, [Mabillon] conseguiu, com essa obra, criar muitos 

dos procedimentos acerca da autenticidade, análise e compreensão dos atos escritos 

que, aperfeiçoados, foram sendo adotados através dos tempos (DURANTI, 1995; 

TESSIER, 1952; VALENTE, 1978 apud BELLOTTO, 2002, p. 16). 

 

A obra de Jean Mabillon, publicada no ano de 1681, é o marco de nascimento da 

Diplomática e da paleografia, de acordo com Luciana Duranti (1995, p. 13). Neste trabalho, 

Mabillon dividiu os documentos em categorias, definiu e os analisou em diferentes aspectos, 

tais como o material e tinta usados, a linguagem, as abreviaturas, as inscrições, os selos, etc.  

Os antigos diplomatistas, segundo Duranti (2015, p. 197), criaram um método para 

análise das formas documentais de modo a atingir a compreensão de ações administrativas e 

funções que geraram os documentos: "a forma de um documento revela e perpetua a função a 

que serve". A autora esclarece que a forma documental é física e intelectual. A física é a 

configuração externa do documento e a forma intelectual a articulação interna do documento. 

Na Diplomática, a forma física é chamada de elementos externos ou extrínsecos, e a forma 

intelectual corresponde a elementos internos ou intrínsecos. Estes elementos de análise 

diplomática dos documentos, explicados por Duranti, estão resumidos no quadro abaixo.  

 

Quadro 4: Elementos externos e Elementos internos para análise diplomática das formas 
documentais. 
  

Elementos de Análise Diplomática do Documento 

Elementos externos  

Suporte 

Material, formato, preparo para receber a 

mensagem, layout, paginação, formatação,  

tipos de texto diferentes, tipos de caligrafias, 

datilografias ou tintas parágrafos.  

Texto 
Pontuação, abreviaturas e iniciais, emendas e 

correções, software de computador, fórmulas 
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Linguagem Vocabulário, dissertação, estilo 

Sinais especiais 
Sinais dos escritores e subscritores, sinais de 

chancelarias, forma e tamanho 

Selos 
Tipologia, legenda ou inscrição, método de 

afixação 

Anotações 

• Incluídas na fase de execução: 

autenticação, registro, sinais ao lado do 

texto, ações anteriores ou futuras datas de 

depoimentos ou leituras; 

 

• Incluídas na fase de manuseio: notas de 

transmissão, destinação, assunto, 

“urgente”, “chamar a atenção”, número de 

registro, número de classificação; 

 

• Incluídas na fase administrativa: 

referências cruzadas, data e setor de 

recebimento, identificadores arquivísticos.  

Elementos internos 

Titulação 

Título 

Data 

Invocação 

 

Protocolo 
Subscrição; inscrição; saudação; assunto; 

fórmula de perpetuidade; apreciação 

Texto 
Preâmbulo; notificação; exposição; disposição; 

cláusulas finais. 

Escatocolo 

Corroboração; [data]; [apreciação]; 

[saudação]; cláusula cortês; atestação; 

qualificação da assinatura; notas 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Duranti (2015, p. 196-208). 

 
 

Os documentos de arquivo são “prova, informação e testemunho” de uma ação ou ato, 

de acordo com Bellotto (2010, p. 169-171; 2014, p. 429), criados e tramitados para 

cumprimento de uma motivação especifica de ser, para efetivação de ações administrativas, 

científicas, jurídicas, etc. São escritos com linguagem de natureza jurídica e mensagens 

simbólicas. Os métodos da Diplomática possibilitam certificar o reconhecimento do 

documento. Essas funções do documento de arquivo, ser informação, prova e testemunho, 

“são paralelas e inseparáveis” segundo a autora.  

Documentos de arquivo são provas. E é a diplomática, são os métodos da 

diplomática, justamente o que vai assegurar ao documento o reconhecimento dessa 

verdade. Autenticidade, confiabilidade, integridade, permanência é o que se espera 
dos documentos de arquivo como garantia de cidadania, de governabilidade, e de 

entendimento de permanência do respeito aos direitos e deveres entre governantes e 

governados, na esfera pública, ou, mesmo, nos microcosmos das organizações e 

entidades privadas (BELLOTTO, 2014b, p. 429).  

 

A compreensão sobre o nascimento, a razão da existência, da função e estruturação de 

um documento é obtido a partir de estudos baseados na Diplomática que levam à gênese do 

documento. Esses estudos são chamados de Diplomática contemporânea, Diplomática 
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arquivística ou tipologia documental, que é considerado “a ampliação da Diplomática em 

direção à gênese documental, perseguindo a contextualização nas atribuições, competências, 

funções e atividades da entidade geradora/acumuladora”. Enquanto o objeto da Diplomática é 

“configuração interna do documento, o estudo jurídico de suas partes e dos seus caracteres 

para atingir sua autenticidade”, a tipologia documental estuda o documentos como 

“componente de conjuntos orgânicos, isto é, como integrante da mesma série documental, 

advinda da junção de documentos correspondentes à mesma atividade” (BELLOTTO, 2002, 

p. 19). 

Partindo-se do fato de que, em geral, na origem de um documento está uma 

necessidade da sociedade ou de um sistema corporativo, ou há uma rotina a ser 

cumprida, é preciso buscar a ação que provocou a sua elaboração. Da ação ao ato, e 

daí à génese do documento, cuja divulgação atingirá os públicos a que se destina. O 

que a diplomática define como a união entre actio (a ação) e conscriptio (a 

passagem para o documento escrito) significa o nascimento do documento 

(BELLOTTO, 2010. p. 168). 

 

Uma revisão da Diplomática através da arquivística, segundo Rodrigues (2008, p. 153-

154), se deu a partir da década de 1980. Nesse período, os estudos da italiana Paola Carucci 

deram grande contribuição à área, "redefinindo o documento de um modo muito amplo e 

concentrando as atenções na proveniência administrativa que o gera antes de sua forma 

documental". Luciana Duranti, outra italiana, porém atuando como professora no Canadá, 

publica uma série de artigos entre 1982 e 1992 sobre Diplomática.  

[...] que apareceram em seis edições da Revista Archivaria, pois não havia material 

teórico disponível para as aulas. Nestas reflexões teóricas o objetivo era estender os 

conceitos e métodos diplomáticos, a fim de fazê-los relevantes e aplicáveis aos  

documentos contemporâneos de qualquer tipo e em qualquer meio (mídia). 

(RODRIGUES, 2008, p. 156) 

 

Outra contribuição para a revisão da diplomática se deu na Espanha, com estudos 

sobre os documentos da administração pública, com destaque para os trabalhos de  

Luis Núñez Contreras, Riesco Terrero, Manuel Romero Tallafigo, Antonia Heredia 

Herrera, Vicenta Cortés e do Grupo de Trabalho dos Arquivistas Municipais de 

Madri, preocupados por definir o que entendemos por documento de arquivo e em 

identificar as partes que o integram, elencando seus caracteres internos e externos 
(RODRIGUES, 2008, p. 156). 

 

A Diplomática contemporânea, segundo Tognoli (2014, p. 87) se configura como o 

terceiro momento8 decisivo nos estudos diplomáticos, uma ampliação dos limites da 

                                                   
8 Os outros dois momentos, segundo Tognoli (2014, p. 87) foram “a publicação do tratado de Mabillon, que 

fundou as bases da arte crítica dos documentos proclamando um ‘método’ baseado na análise dos elementos dos 

diplomas, e a publicação dos trabalhos de Sickel e Ficker, que constituíram a base da Diplomática Moderna, 
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problemática de sua fase clássica e moderna. No Brasil, as contribuições partiram de 

pesquisas de Heloísa Liberalli Bellotto (1982 e 1990).   

Por ter por objeto os conjuntos documentais orgânicos, a Diplomática contemporânea 

possibilita a identificação da proveniência e vinculação dos documentos, sendo indispensável 

para os arquivistas. Estes profissionais devem orientar e guiar as instituições com boas 

práticas no sentido de se produzir documentos confiáveis e autênticos, principalmente em 

momento onde muitos documentos são criados em meio eletrônico (BELLOTTO, 2014a). 

A confiabilidade liga-se ao fato de que o documento tem autoridade e é digno de fé 

(isto é, ele corrobora fatos). Um documento arquivado não pode apresentar mais 
confiabilidade do que a que ele tinha quando de sua criação. Consequentemente, 

essa responsabilidade cabe diretamente aos criadores do documento. [...] A 

autenticidade liga-se ao fato de que o documento é justamente o que ele pretende 

ser, portanto, ele carrega no decorrer do tempo suas características e sua 

confiabilidade primitivas. Ora, essas qualidades dependem do conteúdo, da estrutura 

e do contexto do documento. Uma ausência, mesmo parcial, do contexto, da 

estrutura e do conteúdo desacredita ou enfraquece o valor probatório dos 

documentos (BELLOTTO, 2014b, p. 427). 

 

Embora a Diplomática continue a se preocupar com a autenticidade e confiabilidade 

dos documentos, Bellotto (2014b, p. 426-427) afirma que não mais se estuda o interior de um 

documento isolado e a estrutura formal do discurso. Agora as pesquisas recaem também sobre 

a espécie e o tipo do documento inseridos num contexto de produção, que em sentido mais 

amplo possibilita compreender a legitimidade, o porquê e o para quê da existência de um 

documento.  

Os documentos que compõem os arquivos evidenciam e testemunham o 

funcionamento e existência de uma instituição e, isolados de seu ambiente de criação e de seu 

conjunto não produzem sentido. Contudo, vemos documentos armazenados em centros de 

pesquisa e documentação, seguindo critérios temáticos. Neste contexto, o documento não 

possui essa “relação genética” ao centro de documentação. Desta forma, Bellotto (2014b, p. 

429) coloca que “o estudo dos elementos constitutivos dos documentos, agregando-os em dois 

polos estrutura e substância leva à identificação e compreensão plena do lado físico, material, 

formal, isto é, a estrutura, como também do lado informacional, funcional e finalístico, isto é, 

a substância”. Nos estudos do documento verifica-se, então, sua ligação orgânica ao meio.  

A organicidade é definida no Dicionário de Terminologia Arquivística, trabalho 

realizado sob coordenação de Ana Maria Camargo e Heloisa Bellotto, em publicação da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) em 1996, como a “qualidade segundo o qual 

                                                                                                                                                               
enunciando o conceito de documento diplomático e o método de análise baseado no confronto de escrituras, 

além do estudo das circunstâncias de criação do ato e de sua documentação”. 
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os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas 

relações internas e externas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 57). O DIBRATE, 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística organizado no âmbito do Arquivo 

Nacional, conceitua organicidade como “relação natural entre documentos de um arquivo em 

decorrência das atividades da entidade produtora” (2005). Voltando ao exemplo dos centros 

de documentação e suas coleções temáticas, a organicidade não é uma característica desses 

documentos. Isso não significa que não existam documentos de arquivo produzidos na 

execução das atividades deste centro de documentação.    

O documento de arquivo para Bellotto (2014a, p. 353-355) é uma categoria especial 

dentre os documentos, pois é a matéria prima do fazer arquivístico e “difere de outras 

categorias de documentos no sentido de sua criação, que é contínua, orgânica, única e seriada; 

sua validade existencial depende da coletividade da qual faz parte”. Um documento, segundo 

a autora, é “o rastro de uma atividade humana, fixada permanentemente em um suporte do 

qual a informação possa ser transferida”.  

No âmbito da arquivística, o documento "é um suporte modificado por um texto que 

lhe foi aderido e que foi produzido ou recebido por uma entidade ou indivíduo relacionado a 

uma atividade e que se emprega para obrigar, conceder direitos, comunicar, informar ou 

testemunhar" (VÁZQUEZ9 apud BELLOTTO, 2014a, p. 354). Sendo o documento de 

arquivo o produzido no desenvolvimento das atividades administrativas e organicamente 

acumulado, a autora ressalta que são necessários três elementos concomitantes aos 

documentos: matéria – suporte; meio – tipologia; e conteúdo segundo sua categoria - texto 

normativo / texto comprobatório / texto informativo. Sobre as especificidades do documento 

de arquivo, a autora esclarece: são textuais, em maioria; não são documentos narrativos, como 

os literários; refletem relações administrativas, políticas, sociais, científicas; derivam de uma 

atividade administrativa, política, social, científica etc. 

A gênese documental é descrita por Bellotto (2014) como uma fase pré-arquivística, 

ou seja, em curso no momento da ação administrativa. Através das atividades desempenhadas 

em uma unidade administrativa, acontece o nascimento dos documentos. Essas atividades são 

articuladas com a função e competência de uma instituição: “função, tomada como o conjunto 

das atividades que apontam para um objetivo; competência, como a autoridade e a capacidade 

de levar a cabo uma determinada esfera de atividades, dentro de uma função e que se atribui 

[daí as atribuições] a um órgão ou a indivíduo em concreto". A gênese do documento ocorre 

                                                   
9 Manuel Vázquez, Reflexiones sobre el término - tipo documentar, De archivos y archivistas: homenaye a 

Aurelio Tanodi, Washington, Organización de los Estados Americanos, 1987. 
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quando a pessoa executora da tarefa   

vê-se diante do "algo a cumprir", a provar, a determinar. Então, estabelece-se a 

cadeia: o "algo a cumprir", a sua identificação jurídico-administrativa adequada, a 

seleção da espécie documental cabível, o estabelecimento do "discurso" do 

documento, no qual se vai aliar a fórmula diplomática com o conteúdo tópico e 

circunstancial (BELLOTTO, 2014a, p. 352-353)   

 

A investigação sobre a gênese documental, segundo Mendo Carmona (2004, p. 38-42), 

é caracterizada pelo estudo dos elementos envolvidos na constituição do fundo documental, o 

produtor e o documento de arquivo. Assim sendo, a autora afirma que “a identificação é a 

melhor ferramenta para aplicar o princípio básico da Arquivística: o respeito à proveniência e 

à estrutura interna do fundo”, e possibilita a integridade administrativa de um fundo e a 

manutenção de seu valor testemunhal, além de facilitar o acesso aos documentos, tanto física 

como intelectualmente.  

O princípio da proveniência está estruturado em dois níveis: o primeiro determina que 

os documentos não devem ser misturados com outros de origem distinta; e o segundo nível é 

o do respeito à ordem original e estrutura interna dos fundos, pois a organização dos fundos 

deve ser correspondente às estruturas administrativas do órgão produtor dos documentos. A 

definição do princípio da proveniência no Brasil é “princípio básico da Arquivologia segundo 

o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser 

misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado princípio do respeito aos 

fundos”. O segundo nível, o princípio do respeito à ordem original, é definido como 

“princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, 

pessoa ou família que o produziu” (DIBRATE, 2005). 

A identificação diplomática tem por objeto a espécie documental, cujas formas são 

convencionadas pelo Direito Administrativo, como por exemplo, uma portaria. Na análise 

diplomática são verificados os elementos dos documentos: protocolo inicial, texto e protocolo 

final e suas subdivisões: “chega-se assim ao requerimento, ao decreto, à portaria, entre outros 

formatos, que servindo aos propósitos da ação que o utiliza como veículo, gera o tipo 

documental, base para a formação das séries de arquivo” (BELLOTTO, 2002, p.17).  

A identificação de tipologia verifica o aspecto orgânico, a configuração que um 

documento ganha a partir da ação que deriva de uma atividade administrativa, na lógica do 

conjunto que forma a série documental. Para Bellotto (2014a, p. 351), o fato de a tipologia 

conceder “maior importância ao procedimento administrativo, prevalecendo como fator 

dominante o conjunto orgânico no qual se situa o documento, e não o ‘discurso’ de cada um”, 
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demonstra para Antonia Heredia a “supremacia dos estudos de tipologia documental sobre os 

da diplomática”. 

 

 

Quadro 5: Comparativo de estudos diplomáticos e estudos de tipologia documental. 
 

QUANTO À METODOLOGIA 

 

DIPLOMÁTICA 

 
Campo de aplicação: em torno do verídico em forma e 

conteúdo 

 

 

Objetivos sucessivos: 

1. Estabelecer autenticidade 

2. Data 

3. Origem 

4. Transmissão 

5. Fixação do texto 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTAL / ARQUIVÍSTICA 

 
Campo de aplicação: em torno da relação dos 

documentos com as atividades institucionais ou 

pessoais 

 

Objetivos sucessivos: 

1. Estabelecer vinculação à competência, 

funções e atividades da entidade 

acumuladora. 

2. Espécie documental 

3. Origem 

4. Autoria 

5. Data 

Fonte: BELLOTTO (2014a, p. 351) 
 

Os estudos de tipologia, de acordo com Bellotto (2014a, p. 358-359), podem seguir 

pela Diplomática ou pela Arquivística. Ao partir da Diplomática, o estudo se inicia com o 

documento individualmente, seguido pela espécie, gênero e depois às atividades. Já quando 

caminho escolhido é o da Arquivística, estuda-se primeiramente a instituição, suas 

competências, funções, atividades a partir da legislação que o regula para chegar, enfim, ao 

documento. A autora acrescenta que o resultado atingido será o mesmo, com a compreensão 

da “interação entre a especificidade de uma função ou atividade e a espécie documental 

adequada para a sua concretização, seja esta de nível dispositivo, probatório ou informativo”. 

Entretanto, na opção entre as duas possibilidades de trabalho, a autora alerta.  

Evidencia-se, pois, que dada, sobretudo a finalidade dos estudos de tipologia 

documental, a saber, adequação entre função/documento/veiculação da primeira por 

meio da segunda - a segunda alternativa apresenta-se, de longe, como a mais 

convincente. Mas há vezes em que a recomposição da entidade é difícil, quando não 

impossível. Nesse caso, parte-se do documento, atentando-se, porém, para que é 

ponto de partida, não é mais fim em si mesmo (BELLOTTO, 2014a, p. 359). 

 

 

As perspectivas para a análise diplomática ou tipológica relatados no artigo de Bellotto 

foram sintetizadas no quadro adiante. 
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Quadro 6: Perspectivas para a análise diplomática e para a análise tipológica  
 

PERSPECTIVAS PARA A ANÁLISE TIPOLÓGICA 

ENFOQUE DIPLOMÁTICO ENFOQUE ARQUIVÍSTICO 

 
Verifica-se: 

 

a) se a expressão diplomática (que nos fornece a 

espécie documental) corresponde realmente ao ato 

jurídico-administrativo para o qual ela está servindo de 

meio; 

b) se o trâmite (procedimento de gestão) corresponde à 

expressão diplomática (a espécie documental na qual 

vem veiculado o ato e que tem um trâmite 

obrigatório); 

c) se a justaposição entre ato e documento 

(conscriptio) é independente dos demais componentes 
de um provável conjunto arquivístico. 

 

 
É preciso verificar:  

 

a) se o conjunto homogêneo de atos está expresso em 

um conjunto homogêneo de documentos; 

b) se os procedimentos de gestão são sempre os 

mesmos quando se dá o trâmite isolado dos 

documentos isolados que comporão o conjunto; 

c) se os conjuntos formados pela mesma tipologia têm 

a devida uniformidade de vigência nas tabelas de 

temporalidade; 

d) se, na constituição do fundo e de suas subdivisões, 

os conjuntos não estão sendo dispersos; 
e) se os documentos constitutivos da série possuem a 

devida frequência de informação habitual (já que os 

dados devem se repetir diferenciando situações).  

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com Bellotto (2014a, p. 359-360) 

 

A Diplomática, segundo Bellotto (2014b, p. 432), permite uma compreensão melhor 

do documento de arquivo, inserido num processo natural de produção, como consequência e 

reflexo das atividades administrativas do órgão produtor, no âmbito de sua gênese. Também 

proporciona o conhecimento do objeto de trabalho do arquivista, o documento de arquivo. 

Será preciso atentar, para além da ‘observação diplomática’, para as questões que 

envolverão necessariamente um grande quadro funcional que mostrará o fluxo 

informacional e o fluxo documental. Daí emerge a "verdade arquivística" do 

conjunto, do meio orgânico, e a existência das relações internas entre documentos e 

as relações externas entre séries documentais. (BELLOTTO, 2014a, p. 360).  
 

Atualmente, com o advento da produção dos documentos em ambientes digitais, a 

“observação diplomática” mencionada por Bellotto (2014b) envolve os estudos dos sistemas 

informatizados de produção dos documentos nas instituições. As atividades desenvolvidas por 

um órgão, ao serem transportadas para o ambiente digital nos apresenta o documento 

arquivístico digital.  

[...] nesse novo ambiente, o documento foge totalmente aos padrões mais 

conhecidos como a linguagem alfabética, registrada em papel e de leitura direta bem 

como sua relação inextricável com o suporte. No mundo digital tudo é codificado 

em linguagem binária que para se tornar acessível aos olhos humanos, precisa da 

intermediação de programas computacionais igualmente codificados em bits, numa 

sofisticação tecnológica que passa despercebida à maioria dos usuários 

(RONDINELLI, 2013, p. 231). 

 

O documento digital, dentro da conceituação do e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 9) 

é entendido como “a informação registrada, codificada em dígitos binários e acessível por 
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meio de sistema computacional”. Já o documento arquivístico digital é “um documento digital 

que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao sistema 

de arquivos”. 

O conceito de documento arquivístico digital, analisado por Rondinelli (2013, p. 234-

235), partiu da junção das ideias de documento, documento arquivístico e de documento 

digital, conforme abaixo.  

Assim, em outras palavras, podemos dizer que o documento arquivístico digital é 
um documento, isto é, “uma unidade indivisível de informação constituída por uma 

mensagem fixada num suporte (registrada), com uma sintática estável [...]”, “[...] 

produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas 

atividades [...]”, “[...] codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema 

computacional”, em suporte magnético, ótico ou outro (RONDINELLI, 2013, p. 

235). 

 

A abordagem da Diplomática no estudo do documento arquivístico digital, segundo 

Tognoli (2016), desenvolveu-se no âmbito do projeto InterPARES. Para a autora, a 

Diplomática contemporânea contribuiu para os estudos arquivísticos além da recuperação do 

contexto do documento na análise da forma.    

Para garantir que o arquivista entenda os documentos digitais e possa ser 

responsável por sua confiabilidade através do tempo, o Projeto pegou a Diplomática 

moderna e o conhecimento arquivístico, aplicou-os em todos os tipos de 
documentos existentes nos mais variados ambientes digitais e, a partir disso, 

desenvolveu um novo corpo de conhecimento, o qual denominou de Diplomática 

dos documentos digitais, considerada um produto da Diplomática especial 

(TOGNOLI, 2016). 

 

O projeto InterPARES (International Research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems), de acordo com Tognoli (2016), se iniciou em 1999 e passou por quatro 

fases até o momento, com o objetivo de produzir conhecimento acerca da preservação dos 

documentos autênticos, “criados e/ou mantidos em formato digital e fornecer as bases para 

padrões, políticas, estratégias e planos de ação capazes de assegurar a longevidade de tais 

materiais e a habilidade de seus usuários em confiar sua autenticidade” (InterPARES apud 

TOGNOLI, 2016) 

Na primeira fase do projeto, de 1999 até 2001, verificou-se os “requisitos de 

autenticidade de documentos criados e/ou mantidos em bases de dados e sistemas de 

gerenciamento de documentos no curso de atividades administrativas”. Na segunda fase, de 

2002-2007, estudou-se o documento criado em “ambientes digitais dinâmicos e interativos no 

curso de atividades artísticas, científicas e governamentais”. No terceiro momento, de 2008-

2012, “os resultados de ambas as fases foram testados em instituições”. E por último, no 

período de 2013 a 2018, na fase denominada InterPARES Trust, o projeto trabalha em “gerar 
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estruturas teóricas e metodológicas para o desenvolvimento de políticas, procedimentos, 

regulamentos, padrões e legislações locais, nacionais e internacionais, com o objetivo de 

assegurar segurança pública pautada nas evidências de governança uma forte economia digital 

e uma memória digital persistente” (TOGNOLI, 2016). 

A Diplomática na abordagem dos documentos arquivísticos digitais, ou a Diplomática 

digital, segundo Tognoli (2016), objetiva “contribuir para a criação e manutenção de 

documentos digitais autênticos”, em dois momentos: 

• A primeira envolve a digitalização de fontes históricas e o uso de ferramentas 

digitais que apoiam a crítica diplomática através da análise dos elementos internos e 

externos da forma, ou seja, dos metadados (OCR – Reconhecimento ótico de 

caracteres). 
• A segunda envolve a aplicação da teoria e de princípios da Diplomática na análise 

de documentos nascidos digitais (TOGNOLI, 2016) 

 

Os documentos arquivísticos digitais, de acordo com Rondinelli (2013, p. 235), são 

dotados, assim como os documentos arquivísticos produzidos em suporte papel, das seguintes 

características: forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 

envolvimento de cinco pessoas: autor, redator, destinatário, originador e produtor. Destas 

pessoas envolvidas, a autora destaca que “pelo menos as três primeiras têm que estar 

presentes num documento arquivístico”. 

 

Quadro 7: Características Diplomáticas do Documento Arquivístico Analógico e Digital 

CARACTERÍSTICAS DIPLOMÁTICAS DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO ANALÓGICO E 

DIGITAL 

Forma Fixa e  

Conteúdo estável 

[...] significam que o documento arquivístico digital tem que manter 

a mesma apresentação que tinha quando “salvo” pela primeira vez. 

Isso se refere à estabilidade do documento arquivístico digital a qual 

se encontra presente no conceito de documento arquivístico de 

maneira implícita e explícita, conforme se considere sua conotação 

arquivística ou diplomática. [...] do ponto de vista arquivístico, a 

estabilidade se encontra implícita no conceito de documento 
arquivístico na medida em que este é predominantemente 

identificado como documento e não como simples dado ou 

informação. Já do ponto de vista diplomático, [...] a estabilidade se 

encontra explícita já que esse documento que se constitui no 

documento arquivístico, é entendido como informação registrada 

num suporte (DURANTI; THIBODEAU, 2008). 

Relação orgânica 

trata-se de mais uma característica eminentemente arquivística e que 

se encontra implícita no conceito de documento arquivístico, na 

medida em que, de acordo com esse conceito, os documentos se 

constituem em registros de atividades e, consequentemente, mantém 

um vínculo inextricável entre si. No caso do documento arquivístico 
digital, essa vinculação se dá entre documentos dentro e fora do 

sistema, isto é, nos chamados ambientes híbridos os quais se 

caracterizam por abranger documentos digitais e não digitais ao 

mesmo tempo (DURANTI; THIBODEAU, 2008). 

Contexto identificável 
trata-se de uma hierarquia de estruturas fora do documento 

arquivístico na qual se dá sua produção e gestão. 
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Ação 

se refere ao fato do documento arquivístico participar ou 

simplesmente apoiar uma ação, significando que sua produção pode 

ser obrigatória ou facultativa. De acordo com o Duranti Preston 

(2008, p. 796), ação é sinônimo de ato o qual é definido como “O 

exercício consciente da vontade, por uma pessoa, com o intuito de 

produzir, manter, modificar ou extinguir situações.” 

Envolvimento de cinco pessoas 

[...] um documento arquivístico é caracterizado pelo envolvimento no 

seu processo de produção das cinco pessoas anteriormente 
identificadas as quais se constituem nos elementos intrínsecos da 

forma do documento arquivístico [..] 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com RONDINELLI (2013, p. 235-236) 

 

Sobre a característica forma fixa e conteúdo estável do documento arquivístico digital 

cabe um outro entendimento, o de variabilidade limitada. Segundo Rondinelli, a variabilidade 

limitada significa “mudanças na forma e/ou no conteúdo de um documento digital que são 

limitadas e controladas por meio de regras fixas, de maneira que a mesma consulta ou 

interação gere o mesmo resultado” (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 803 apud 

RONDINELLI, 2013, p. 249). Isso ocorre pois “em se tratando de documentos digitais, uma 

certa dinamicidade deve ser levada em conta, justamente por conta de sua natureza que, ao 

contrário do papel, não é estática” (TOGNOLI, 2016). 

A classificação dos documentos digitais ora apresentada demonstra que quando se 

trata desse tipo de documento, a questão da forma fixa e do conteúdo estável 

assume um certo “dinamismo”, o qual é bastante coerente com o ambiente digital. 

Por esse dinamismo, uma certa variação na forma e no conteúdo do documento não 
compromete sua capacidade documental. Trata-se, na verdade, de uma nova 

concepção das características da forma fixa e do conteúdo estável, a qual resulta no 

conceito de variabilidade limitada. (RONDINELLI, 2013, p. 248). 

 

Essa classificação dos documentos digitais na questão da forma fixa e do conteúdo 

estável resumida por Rondinelli, conforme abaixo.  

Quadro 8: Classificação dos Documentos Digitais 

1. DOCUMENTO DIGITAL ESTÁTICO  
Não permite alteração na forma e no conteúdo além das determinadas pela tecnologia como abrir, fechar, 

diminuir, aumentar etc. Exemplo: documentos com equivalentes em papel: carta em Word; recibo de compra 

on line.  

 

2. DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO  
Permite alteração de forma e/ou conteúdo por meio de regras fixas ou variáveis.  

 

2.1 DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO NÃO DINÂMICO  
As regras que gerenciam forma e conteúdo são fixas e o conteúdo é selecionado a partir de dados 

armazenados no sistema.  

Exemplo: catálogos de vendas on line;  

 

2.2 DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO DINÂMICO  
As regras que gerenciam forma e conteúdo podem variar.  

Exemplo: serviços de previsão do tempo e de cotação de moedas cujos conteúdos estão sempre 

mudando (sistemas de informação, e não documentos propriamente ditos) 

Fonte: RONDINELLLI (2013, p. 248) 



50 
 

Das características apresentadas do documento arquivístico digital e também do 

analógico, Rondinelli (2013, p. 236) ressalta que as “de contexto e ação podem ser deduzidas 

do conceito de documento arquivístico, isto é, estão ali implícitas, as pessoas envolvidas, são 

eminentemente oriundas da Diplomática”. Neste sentido, a autora verifica que 

[...] agora com base exclusivamente na Diplomática, entende-se que os documentos 

arquivísticos digitais, exatamente como os não digitais, se constituem de 

determinadas partes as quais, nos digitais, são as seguintes: forma documental, 

anotações, contexto, suporte, atributos e componentes digitais (RONDINELLI, 

2013, p. 237) 

 

A forma documental citada por Rondinelli (2013, p. 237), são as “regras de 

representação de acordo com as quais o conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto 

administrativo e documental, e sua autoridade são comunicados” (DURANTI; PRESTON, 

2008, p. 811 apud RONDINELLI, 2013, p. 237). Na forma documental verifica-se os 

elementos internos ou intrínsecos e externos ou extrínsecos. No quadro a seguir veremos esses 

elementos verificados no documento arquivístico digital.  

 

Quadro 9: Elementos de Análise Diplomática do Documento Arquivístico Digital 

Elementos de Análise Diplomática do Documento Arquivístico Digital 

Elementos 

intrínsecos 

Cinco pessoas 

• autor: “pessoa física ou jurídica que tem autoridade e 

competência para emitir o documento arquivístico ou em cujo 
nome ou sob cujo comando o documento foi emitido” 

(DURANTI; PRESTON, 2008, p, 801);  

• redator: “pessoa que tem autoridade e competência para articular 

o conteúdo do documento arquivístico” (DURANTI; PRESTON, 

2008, p. 843);  

• destinatário: “pessoa para quem o documento arquivístico é 

direcionado ou para quem se destina” (DURANTI; PRESTON, 

2008, p. 796);  

• originador: “pessoa designada no endereço eletrônico no qual o 

documento arquivístico foi gerado (isto é, do qual é enviado ou 

onde é compilado ou mantido) ” (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 

827);  

• produtor: “pessoa a cujo fundo ou arquivo o documento 

pertence” (DURANTI, 2010).  

Data 

cronológica 

“data (e, possivelmente a hora) de um documento arquivístico, incluída 

no documento por seu autor, ou pelo sistema eletrônico em nome do 

autor, no decorrer da sua elaboração” (DURANTI; PRESTON, 2008, 

p. 804) 

Data tópica 
“o lugar da elaboração de um documento arquivístico, incluído no 

documento por seu autor” (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 841);  

Indicação e 

descrição da 

ação ou assunto  

“a identificação do assunto (linha de assunto) e o teor propriamente 

dito do documento” (DURANTI, 2005, p. 195) 

Atestação do 

documento 

“[...] validação escrita de um documento arquivístico [...] por parte 

daqueles que participam da sua emissão (autor, redator, autenticador) 

bem como por testemunhas da ação ou da assinatura do documento” 

(DURANTI; PRESTON, 2008, p. 800-801). Assim, em mensagens de 

correio eletrônico (emails), por exemplo, o nome do remetente que 
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aparece no alto da mensagem, se constitui em uma atestação.  

Elementos 

extrínsecos 

Consiste na 

aparência do 

documento 

arquivístico 

digital 

características de apresentação geral (texto, imagem, som, gráfico);  

características de apresentação específica (layout, hiperlinks, cor, 

resolução de arquivo de imagem, escala de mapa, sinal de indicação de 

anexo); 

assinatura eletrônica como, por exemplo, a assinatura digital; 

sinais especiais como, por exemplo, marca d’água e logomarcas 

(DURANTI; THIBODEAU, 2008); (DURANTI, 2005); 

Fonte: Elaborado pela autora de acordo com RONDINELLI (2013, p. 237-238) 

 

  

Além dos elementos intrínsecos e extrínsecos na forma do documento arquivístico 

digital, verifica-se ainda as suas anotações e contexto. As anotações são “acréscimos feitos ao 

documento arquivístico após a sua produção” (DURANTI; THIBODEAU, 2008, p. 409 apud 

RONDINELLI, 2013, p. 238). Pode-se citar como exemplo de anotações as indicações 

acréscimos ao documento como o de urgente, as data e hora de recebimento, código de 

classificação e data de arquivamento, etc (RONDINELLI, 2013, p. 238).  

O contexto do documento é “ambiente em que ocorre a ação registrada no documento” 

(CTDE, 2011 apud RONDINELLI, 2013, p. 239). Segundo Rondinelli (2013, p. 239), na 

análise do contexto do documento arquivístico digital, o foco está na “estrutura que o 

permeia. Trata-se, na verdade, de uma hierarquia de estruturas que vai do geral para o 

específico”. Os contextos podem ser:  

• contexto jurídico-administrativo: “refere-se a leis e normas externas à 

instituição produtora de documentos as quais controlam a condução das atividades 

dessa mesma instituição”;  

• contexto de proveniência: “refere-se a organogramas, regimentos e 

regulamentos internos que identificam a instituição produtora de documentos”;  

• contexto de procedimentos: “refere-se a normas internas que regulam a 
criação, tramitação, uso e arquivamento dos documentos da instituição”;  

• contexto documental: “refere-se a código de classificação, guias, índices e 

outros instrumentos que situam o documento dentro do conjunto a que pertence, ou 

seja, ao fundo” e  

• contexto tecnológico: “refere-se ao ambiente tecnológico (hardware, software 

e padrões) que envolve o documento”. (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2011 apud RONDINELLI, 2013, p. 239). 

 

Diferente da análise diplomática dos documentos convencionais, onde o suporte era 

importante para verificação da autenticidade do documento, no documento digital o suporte 

não faz parte dos elementos extrínsecos e sim integra o contexto tecnológico. No documento 

digital, o 

[...] (1) suporte e mensagem já não estão mais inextricavelmente unidos; (2) o que 
está escrito ou afixado no suporte não é o documento em si (palavras ou imagens) 

mas uma cadeia de bits; (2) a escolha de um suporte pelo produtor ou mantenedor do 

documento é sempre arbitrária e não carrega nenhum significado em particular 

(MACNEIL e colaboradores, 2005, p. 27 apud RONDINELLI, 2013, p. 240). 
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Por fim, os documentos arquivísticos digitais são dotados de atributos e do 

componente digital.  

Os atributos do documento digital são “característica definidora do documento 

arquivístico ou de seu elemento” (DURANTI; PRESTON, 2008, p. 832 apud RONDINELLI, 

2013, p. 240). Como exemplo de atributo, Rondinelli (2013, p. 240) explica: “enquanto o 

autor é um elemento intrínseco do documento arquivístico, o nome desse autor é o atributo 

pelo qual esse documento é diferenciado dos demais. Outros exemplos seriam: nome do 

destinatário, data e hora da transmissão do documento etc”. Segundo a autora, nem sempre 

esses atributos são apresentados no documento arquivístico digital, pois “na maioria das vezes 

encontram-se ocultos em forma de metadados. Exemplos seriam formato do documento, 

informações relativas a direitos autorais etc”. 

O componente digital é “uma parte constituinte do documento arquivístico que se 

aplica somente à sua apresentação digital” (RONDINELLI, 2013, p. 241). Isso envolve, 

segundo a autora, a cadeia de bits cujo documento é codificado.  

Consideremos primeiramente o fato de que um documento digital, arquivístico ou 

não, exibido numa tela de computador muda completamente a partir do momento 

em que o “salvamos”, ou “fechamos”. Isto porque nesse momento, o documento 

deixa de ser compreensível aos olhos humanos para se transformar numa cadeia de 

bits (bit strings). Cada vez que esse documento é chamado à tela de novo, um 

mecanismo é acionado no qual a cadeia de bits é processada por um software que a 

transforma no documento passível de leitura e compreensão. [...] Trata-se, pois, de 

uma realidade dinâmica inerente à própria natureza do documento digital pela qual 

este possui uma forma manifestada, isto é, aquela que é visível ao usuário, à qual 

corresponde uma codificação digital. Tal codificação se traduz em cadeias de bits 
inscritas num suporte magnético ou ótico. As cadeias de bits se constituem nos 

chamados componentes digitais os quais compreendem dados que determinam a 

forma do documento e os que definem seu conteúdo (RONDINELLI, 213, p. 241-

242) 

 

As características e partes constituintes do documento arquivísticos digitais foram 

inseridas de maneira resumida por Rondinelli no quadro abaixo. 

Quadro 10: DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL: Características e Partes Constituintes 

segundo a Diplomática 

• Características: forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e 

cinco pessoas (autor, redator, destinatário, originador e produtor)  
 

• Partes constituintes: forma documental, anotações, contexto, suporte, atributos e componentes 

digitais  

Forma documental: elementos intrínsecos e extrínsecos  
• elementos intrínsecos: cinco pessoas (autor, redator, destinatário, originador e 

produtor), data cronológica, data tópica, indicação e descrição da ação ou assunto e 

atestação;  

• elementos extrínsecos:  
. apresentação geral: texto, imagem, som, gráfico  

. apresentação específica: layout, cor, hiperlink, indicação de anexo  
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. outros: assinatura digital; marcas d’água, logomarca etc.  

 

Anotações: indicação de prioridade (urgente), data e hora do envio e do recebimento, 
indicação de anexo etc.  

 

Contexto: jurídico administrativo, de proveniência, de procedimentos, documental e 
tecnológico (hardware, software e padrões) 

 

Suporte: constitui o contexto tecnológico, mais especificamente na categoria hardware. 

 

Atributos: nome do autor, do destinatário, formato, direitos autorais etc.  

Obs.: na maioria das vezes os atributos encontram-se expressos em metadados.  

 
Componentes digitais: dados de forma, de conteúdo e de composição 

Fonte: RONDINELLI (2013, p. 243) 

 

A Diplomática, segundo Tognoli (2016), subsidia o estudo dos documentos digitais ao 

fornecer “as definições de precisão10 (accuracy), autenticidade11 (authenticity) e 

confiabilidade12 (reliability)” e na “análise dos elementos internos e externos dos documentos 

– estabelecimento dos metadados necessários a serem capturados, gerenciados e preservados 

para que o documento tenha sua autenticidade preservada ao longo de seu ciclo de vida”.  

A Diplomática Digital busca identificar todos os elementos necessários dos 

metadados que devem ser criados, gerenciados e preservados para identificar 

singularmente um documento e mostrar sua integridade através do ciclo de vida, da 

criação ao uso, reuso e preservação. Esse processo não é linear e sim cíclico e 
contínuo e só termina quando o documento e destruído (ROGERS, 2015 apud 

TOGNOLI, 2016). 

 

 A crítica diplomática dos documentos arquivísticos digitais, de acordo com Tognoli 

(2016), verifica o ambiente tecnológico onde o documento está e o descreve, além das “suas 

apresentações digital e documental”. Após isso é feita a “investigação da presença ou 

ausência dos seis requisitos que caracteriza um documento de arquivo”. Esse documento, 

segundo a autora, é compreendido em três camadas de abstração: “conceitual: o documento 

como é visto na tela; lógico: um objeto reconhecido e processado por um hardware e software 

e, físico: uma inscrição de sinais em um meio físico”. 

                                                   
10 Por precisão (accuracy) entende-se o grau ao qual os dados, informações, documentos e documentos 

arquivísticos são precisos, corretos, verdadeiros, livres de erros ou distorções, ou pertinentes ao assunto. 

(Duranti, 2009). Em outras palavras, trata do grau de credibilidade dos dados contidos nesse documento, 

dotando-o de veracidade, exatidão e precisão (TOGNOLI, 2016). 
11 Por autenticidade (authenticity) entende-se a credibilidade de um  documento arquivístico como documento 

arquivístico, isto é, a qualidade de um documento arquivístico ser o que se diz ser, estando livre de adulteração 

ou qualquer outro tipo de corrupção (CTDE, 2010 apud TOGNOLI, 2016) 
12 Por confiabilidade (reliability) entende-se a credibilidade de um documento arquivistico como uma afirmação 

do fato. Quando o documento pode sustentar o fato ao qual se refere. Tem a ver com o veracidade do conteúdo 
do documento, sendo ela de total responsabilidade do órgão produtor e da pessoa responsável pela sua 

elaboração e /ou gestão (TOGNOLI, 2016) 
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No ambiente digital eles podem ser visíveis no documento conceitual, mas eles 
também existem na representação lógica do documento. Dessa forma eles podem 

estar explícitos nos dados do documento (conteúdo) ou capturados manualmente ou 

automaticamente como metadados associados ao documento conceitual. Esses 

metadados podem ser imediatamente visíveis (ex. nome do  arquivo, pasta), visíveis 

através de ferramentas disponíveis aos usuários dos sistema que armazena os 

documento (ex. tamanho do arquivo, datas de criação ou modificação), ou visíveis 

apenas por meio de uma investigação mais complexa que usa ferramentas 

especializadas como a digital forensics, por exemplo  (ROGERS, 201513 apud 

TOGNOLI, 2016) 
 

Para um documento digital com variabilidade limitada ser considerado documento 

arquivístico é preciso ser dotado das “seis características”: forma fixa, conteúdo estável, 

relação orgânica, contexto identificável, ação e as cinco pessoas (autor, redator, destinatário, 

originador, produtor, ou pelo menos as três primeiras). Desta maneira, possuirá todas as 

condições necessárias (RONDINELLI, 2013, p. 250-253). Como um exemplo, Rondinelli 

(2013) mostra o caso do contracheque no Serviço Público Federal.  

Tomemos como exemplo, e de um modo bastante simplificado, o sistema brasileiro 

de consultas on line de contracheque, do governo federal. Nesse sistema consta um 

banco de dados, mais precisamente o banco de folha de pagamento, no qual há 

diferentes tabelas com os nomes dos servidores, matrículas, mês e ano de 

pagamento etc. Mediante os inputs de um usuário, os dados existentes em cada 
tabela são cruzados e o contracheque é apresentado na tela. Pois bem, neste caso, o 

banco de folha de pagamento se constitui num grande documento arquivístico 

armazenado, enquanto o contracheque visto na tela do computador se traduz no 

documento arquivístico manifestado. A esses dois documentos correspondem vários 

componentes digitais, ou seja, as diferentes tabelas, seus relacionamentos e o layout 

do contracheque (dados de forma, de conteúdo e de composição). Há que registrar 

que, de acordo com a taxonomia apresentada, o contracheque em questão se 

constitui num documento arquivístico estático inserido num sistema interativo. Em 

outras palavras, o documento é estático porque se apresenta sempre da mesma 

maneira para o usuário, sendo então dotado de forma fixa e conteúdo estável, 

porém, encontra-se inserido num sistema que permite interações (RONDINELLI, 
2013, p. 251) 

 

A “identidade do documento arquivístico digital”, de acordo com Rondinelli (2013, p. 

258), “se dá pelos elementos extrínsecos e intrínsecos presentes na face do documento e pelos 

atributos expressos em metadados”. Esses metadados são 

os nomes das cinco pessoas, ou ao menos três, responsáveis pela sua produção; data 

e hora de produção e transmissão; a ação da qual o documento participa e que é 

representada pela indicação do assunto; identificação da relação orgânica (pelo 

código de classificação, por exemplo); indicação de formato (doc, xml, pdf etc); 

indicação de anexos; indicação da existência de assinatura digital, se for o caso, e, 

finalmente, o nome da pessoa física ou jurídica que produz ou recebe o documento 

(DURANTI, 2009 b). Note-se que alguns desses metadados constam também da 

face do documento, ou seja, da sua forma manifestada e, aí, não como metadados, 

mas, como elementos da forma documental (RONDINELLI, 2013, p. 258) 

 
                                                   
13 ROGERS, C. Diplomatics of born digital documents – considering the documentary form in a digital 

environment. Records management Journal, vol. 25, 1, 2015, pp. 6-20. 



55 
 

 

Além disso, a integridade do documento arquivístico que diz respeito “ao fato desse 

documento ser completo e inalterado”. Segundo Rondinelli (2013, p. 258-259), esse fator 

envolve intimamente as “circunstâncias da sua gestão e preservação do documento, o que nos 

reporta à cadeia ininterrupta de custódia tão defendida por Jenkinson”.  

Por tal cadeia os procedimentos de gestão e preservação não são interrompidos e 
são implementados por meio dos seguintes metadados: nome das pessoas ou setor 

que utilizam o documento, nome da pessoa ou setor responsável pela gestão do 

documento, indicação de mudança tecnológica, indicação da presença ou remoção 

de assinatura digital, momento estabelecido para a remoção do documento do 

sistema digital ao qual pertence, momento estabelecido para a transferência do 

documento para o arquivo intermediário ou permanente; momento estabelecido para 

eliminação e, finalmente, a indicação da existência e localização de duplicatas 

daquele documento fora do sistema ao qual pertence (DURANTI, 2009 b apud 

RONDINELLI, 2013, p. 259). 

 

 

A Diplomática, de acordo com Tognoli (2016) “consiste em investigar um documento 

em sua essência, abstraí-lo e sistematizá-lo. No processo da crítica diplomática o arquivista 

desconstrói o documento para identificar e localizar elementos que revelam sua proveniência, 

relações, confiabilidade e autenticidade” (ROGERS, 2015 apud TOGNOLI, 2016). Essas 

questões, segundo a autora, devem ser abordadas no “processo de organização do documento 

de arquivo”, o que revela a “importância dos estudos diplomáticos pelos arquivistas ou 

gestores da informação, configurando a disciplina como formativa ao profissional da 

informação”. 

As pesquisas sobre as características do documento de arquivo propiciaram uma 

normalização para os programas de gestão de documentos e para o tratamento técnico em 

depósitos com acúmulo de papéis. Fundada na revisão da diplomática, “a etapa da 

identificação de tipologias documentais encontra na abordagem da Diplomática 

contemporânea seus fundamentos teóricos e metodológicos, demonstrando a efetiva 

contribuição desta disciplina para a construção teórica da arquivística” (RODRIGUES, 2012, 

p. 199). A descrição sobre o desenvolvimento e o fazer da metodologia de identificação estão 

a seguir.  
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3.2. A metodologia de Identificação Arquivística para a produção de conhecimento 

sobre o órgão produtor e a tipologia documental  

 

Os estudos de identificação de tipologia documental surgiram da necessidade de 

arquivistas espanhóis, que buscavam solução para o acúmulo de documentos nos arquivos 

governamentais. O escopo de estudo visava a elaboração de propostas de classificação e 

avaliação no contexto da gestão de documentos. Os primeiros relatos sobre esse método 

partiram de pesquisas concebidas por Vicenta Cortés Alonso, que coordenava o Grupo de 

Arquivistas Municipais de Madrid, criado em 1981.  

O trabalho do Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, segundo Cortés Alonso 

(200514, p. 5-6), foi desenvolvido de forma coletiva e a construção da metodologia de análise 

de tipologia documental foi complexa, lenta e envolveu modificações e melhorias. À época, 

os estudos que focavam em documentação administrativa contemporânea eram escassos e os 

que existiam, na maior parte, eram estudos diplomáticos com documentos históricos, que não 

observavam o órgão produtor. Desta forma, os documentos “cotidianos atuais” eram de 

grande interesse do Grupo de Arquivistas Municipais de Madri na construção dos modelos de 

análise de tipologia documental. 

As pesquisas sobre identificação de tipologia documental derivados do Grupo de 

Arquivistas Municipais de Madri e de Vicenta Cortés Alonso influenciaram outros estudos na 

Espanha. 

A verdade é que o trabalho do Grupo de Madrid teve grande repercussão, tanto na 

Espanha como fora dela. Em seguida multiplicaram-se outros modelos, baseados 
neste, porém introduzindo modificações. Havia modelos com apenas cinco 

campos/seções principais (do município de Zaragoza), enquanto na outra 

extremidade estava o proposto por Ana Duplá para a Comunidade de Madrid com 

vinte e dois campos (GARCÍA RUIPÉREZ, 2016, p. 64). 

 

As iniciativas posteriores ao estudo de Vicenta Cortes Alonso que se formaram na 

Espanha, buscavam a “metodologia arquivística” que solucionasse as questões de acumulação 

e tratamento a documentação produzida no âmbito da Administração Pública. No seio da 

Direção de Arquivos Estatais do Ministério de Cultura da Espanha, formaram-se os “Grupos 

de Trabalho de Administração Institucional de Serviços Sócio-Profissionais (antiga 

Organização Sindical), Justiça, Governos Civis, Fazenda e o Grupo de Arquivos 
                                                   
14 Obra publicada originalmente em 1986, com a seguinte referência: CORTÉS ALONSO, Vicenta. Nuestro 

modelo de análisis documental.  Boletín de ANABAD (Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 

Museólogos y Documentalistas). Madrid: ANABAD, n. 3, p. 419-434, 1986 
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Administrativos, este último sob a coordenação de Maria Luisa Conde Villaverde” 

(RODRIGUES, 2008, p. 49). O objeto de estudo dos grupos mencionados, segundo La Torre 

Merino e Martín-Palomino y Benito (2000, p. 12), eram os fundos que tinham por 

característica documentos referentes a atividades comuns da Administração e que permitiam 

analisar as atividades administrativas “centrais e periféricas”.  

Neste período, cabe salientar, o acúmulo de massas documentais sem tratamento em 

arquivos históricos, associados a problemas na produção desordenada de documentos 

contemporâneos eram dificuldades que afetavam a todos os países ibero-americanos. 

Contextualmente, emerge a introdução da gestão de documentos na arquivística ibero-

americana (LÓPEZ GOMEZ, 1998, p. 2).  

O nascimento do Grupo Ibero-Americano de Gestão de Documentos Administrativos 

se deu a partir da necessidade de Maria Luisa Conde Villaverde ampliar a base empírica dos 

estudos em desenvolvimento no âmbito da Direção Geral dos Arquivos Estatais da Espanha. 

Estes estudos, de acordo com Rodrigues (2008, p. 49), objetivavam: 

• Definir e consolidar uma metodologia para tratamento de fundos contemporâneos, 

referindo-se a própria tradição histórica, político-administrativa e arquivística e, em 

consequência, desfazendo-se de todo tipo de influências mais ou menos diretas de 

modelos procedentes de tradições radicalmente distintas; 

• Posicionar estes princípios metodológicos no lugar adequado dentro do marco da teoria 

arquivística. 

Os países que integravam este grupo eram Espanha, Portugal, Brasil e México, cujo 

propósito era “definir e estabelecer um modelo de tratamento de fundos, perfeitamente 

diferenciado do inglês e do francês, que até o momento eram os únicos identificados no contexto 

internacional e os que determinavam o planejamento e objetivos do Comitê de Arquivos 

Administrativos do CIA” (RODRIGUES, 2008, p. 50).  

A participação do Brasil neste grupo e todo panorama que recua à década de 1970 foi 

estudado por Rodrigues (2008, p. 56-59). A observação sobre a preocupação no país com as 

massas documentais acumuladas e consequente necessidade de avaliação e eliminação são 

evidenciadas no artigo publicado em 1975 por Nilza Teixeira Soares. A proposta de 

levantamento da produção documental em fase corrente de Soares influenciou e contribuiu 

como um “referencial para as práticas de identificação e avaliação realizadas no Arquivo 

Nacional e nos arquivos brasileiros de maneira geral”.  
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O Programa de Modernização Institucional-Administrativa pelo qual passou o Arquivo 

Nacional na década de 1980 foi outro ponto destacado por Rodrigues (2008) como sendo 

resultado da participação brasileira no movimento internacional de estudos e resolução das 

questões nos arquivos ibero-americanos: “a situação caótica de documentos acumulados nos 

depósitos do Arquivo Nacional, e nos órgãos que compõe a estrutura do governo federal, 

justificou a criação de grupos de trabalho voltados para a solução dos problemas detectados”. 

Dentro deste programa de modernização, são criados em 1981 o Grupo de Identificação 

de Fundos Internos (GIFI) e o Grupo de Identificação de Fundos Externos (GIFE). O GIFI 

tinha por finalidade a busca por solução na identificação nos fundos acumulados na sede do 

Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, enquanto o GIFE pretendia identificar um quadro global 

dos fundos e criar uma política de transferências e recolhimento para implantação de um 

arquivo intermediário dos acervos descentralizados.  

A experiência do grupo foi apresentada no V Congresso Brasileiro de Arquivologia, 

realizado em 1982, no Rio de Janeiro. O caráter inovador desta metodologia 
proposta para o ‘levantamento e identificação dos acervos’ repercutiu no meio 

arquivístico brasileiro, servindo posteriormente como referencial para os trabalhos 

desenvolvidos pelos arquivos estaduais e municipais. (BRASIL, 1985, p. 7-9 apud 

RODRIGUES, 2008, p. 58). 

 

Ainda na década de 1980, o Arquivo Nacional também desenvolveu o Projeto de 

Gestão de documentos, cuja iniciativa resultou numa experiência no Ministério da Agricultura 

e tinha por finalidade a organização sistêmica dos arquivos dos órgãos públicos federais na 

perspectiva de gestão de documentos da época.  Todos os resultados desses trabalhos foram 

documentados nas seguintes publicações técnicas (RODRIGUES, 2008):  

• Manual para identificação de acervos documentais para a transferência e/ou recolhimento 

aos arquivos públicos do GIFE;  

• Identificação de documentos em arquivos públicos do GIFI,  

• Manual de levantamento da produção documental, resultado do projeto de gestão. 

No Brasil, os projetos desenvolvidos e os resultados publicados nos documentos acima 

relacionados fundamentaram a inclusão do termo e do conceito de identificação que hoje está 

no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o DIBRATE (RODRIGUES, 2008, p. 

60). 

Em âmbito internacional, o conceito e a metodologia derivados do Grupo Ibero-

americano de Gestão de Documentos Administrativos foram acolhidos pelo Conselho 

Internacional de Arquivos, CIA em maio de 1990 (MENDO CARMONA, 2004, p. 40-41). 

Logo no ano seguinte, em 1991, as experiências de trabalho de países ibero-
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americanos e a participação brasileira, embasaram a formulação do conceito de identificação  

no evento “I Jornadas de Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos Documentais 

das Administrações Públicas”. A consolidação da metodologia nesta jornada, de acordo com La 

Torre Merino e Martín-Palomino y Benito (2000, p. 11), “definiu perfeitamente” duas de suas 

três fases de trabalho: a identificação e a avaliação de fundos documentais (a terceira fase é a 

definição das séries documentais). A fecunda bibliografia desta temática se deu a partir da 

divulgação das pesquisas dos grupos de trabalhos nas jornadas e, de acordo com Rodrigues 

(2008), este evento consagrou o uso do termo e conceito da identificação na Espanha e exerceu 

forte influência na arquivística ibero-americana. 

No âmbito do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos, a 

identificação foi entendida como o “processo de investigação e sistematização de categorias 

administrativas e arquivísticas em que se sustenta a estrutura de um fundo, sendo um dos 

objetivos principais garantir a avaliação das séries de documentais” (MENDO CARMONA, 

2004, tradução nossa).  

A identificação, na concepção do colombiano Sierra Escobar (2004, p. 54, tradução 

nossa) é “uma tarefa do tipo intelectual e não física, que deve resultar em uma ferramenta 

arquivística”. A ferramenta arquivística no contexto do artigo do autor é a produção do plano 

de classificação de documentos.  

No entendimento de Ramón Aguilera Murguía (2011, p. 120), diretor da Escola 

Mexicana de Arquivos, país participante do grupo ibero-americano, a identificação "é um 

processo de pesquisa e sistematização. É um trabalho crucial e importante, porque deste 

processo depende uma conceituação adequada e precisa, que será refletida tanto nas 

nomenclaturas da série como em seu conteúdo". 

Em contexto internacional, o Conselho Internacional de Arquivos (2017) define no 

Multilingual Archival Terminology a identificação como “operação que consiste em 

reconhecer e/ou individualizar uma unidade arquivística através da sua forma, conteúdo ou 

outros dados pré-determinados, como, por exemplo, a referência”. A conceituação do termo 

identificação em língua portuguesa na página do dicionário do CIA, remete a fonte “Portugal. 

Normas Portuguesas de Documentação e Informação CT7. Lisboa: BNP, 2010”. Logo, o 

conceito embora em língua portuguesa, é o entendimento em Portugal.  

A definição brasileira é encontrada no Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DIBRATE, 2005) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ): “processo 

de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, com vistas ao 
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seu controle físico e/ou intelectual”. Outra definição advém da pesquisa de Ana Célia 

Rodrigues (2008), que entende a identificação como um trabalho de pesquisa e crítica, de 

natureza intelectual, sobre a gênese do documento, que demonstra a natureza, identidade e 

vínculo com o produtor. Como conceito, a autora diz que a identificação é 

o ato de determinar a identidade do documento de arquivo, de caracterizar os 

elementos próprios e exclusivos que conferem essa identidade. Significa determinar 

estes elementos que o individualizam e o distinguem em seu conjunto. O processo 

de produção deste conhecimento implica em reunir informações sobre o documento 

em seu contexto de produção e descrever estes elementos que formam sua 

identidade (RODRIGUES, 2008, p. 65). 

 

A finalidade da aplicação da metodologia de identificação, num primeiro momento, 

não foi completamente entendida no âmbito das tarefas arquivistas, o que causou confusões.  

La Torre Merino e Martín-Palomino y Benito (2000, p. 14) mencionam o fato de alguns 

autores espanhóis apresentarem a identificação como uma atividade preliminar à 

classificação. No entendimento dos autores, a identificação é uma primeira fase da 

metodologia arquivística como um todo, seja num estudo preliminar à gestão de documentos, 

avaliação, classificação, ou na fase de descrição.  

A identificação é portanto a primeira fase da metodologia arquivística; fase do tipo 

intelectual que consiste na investigação do sujeito produtor e do tipo documental. 

Seu objetivo será tanto o conhecimento exaustivo da instituição que produziu o 
documento, sua evolução orgânica, competências administrativas e tipos 

documentais materializados, procedimento administrativo e demais dispositivos que 

afetam o tramite, elementos imprescindíveis para a definição das séries 

documentais. O resultado desta fase será a organização do fundo, com o 

estabelecimento do quadro de classificação e a ordenação das séries documentais, 

estabelecendo as bases para uma posterior  avaliação e descrição (LA TORRE 

MERINO E MARTÍN-PALOMINO y BENITO, 2000, p. 14, tradução nossa) 

 

A investigação e sistematização das categorias administrativas e arquivísticas descritas 

nos conceitos acima são ressaltadas na concepção de Vicenta Cortés Alonso (2004, p. 16). A 

identificação ou, conforme chamado pela autora, o método de análise documental, possui 

pertinência às áreas administrativas e arquivísticas de uma instituição, pois as práticas 

desenvolvidas nas áreas administrativas não seguem uma normatização e muitas vezes "são 

herdadas", fato que não favorece a eficiência administrativa. 

Ter à mão um esquema de cada tipo documental que aponta a legislação que o 

contempla, o trâmite seguido e os documentos que a compõem parece uma ajuda 

oportuna para o produtor dos documentos que, em cada caso, não tem necessidade 

de consultar novamente os códigos, prazos ou incidências. Para o arquivista, que 

por sua formação não teve de estudar todos estes detalhes para toda a documentação 

produzida em todos os momentos (que é o seu campo de atuação), efetuar estas 
analises lhe permite melhorar o seu conhecimento do caráter interno dos 

documentos, compreender melhor as suas relações com séries paralelas ou 

entrelaçadas e, assim, avaliar melhor cada uma para, com o tempo, poder informar a 

seleção apropriada (CORTÉS ALONSO, 2004, tradução nossa). 



61 
 

 

A relevância da identificação para o trabalho do arquivista é justificada também por 

Mendo Carmona (2004, p. 42, tradução nossa): “no método analítico se sustenta todo 

tratamento arquivístico dos documentos que formam o fundo devem receber ao longo de todo 

o seu ciclo de vida”. A identificação, segundo a autora, é um método analítico para estudo do 

órgão produtor e seus documentos, que está fundamentado no princípio arquivístico da 

proveniência e possibilita todo o tratamento dispensado aos documentos de arquivo, tal como 

a ordenação, a classificação, a avaliação, a transferência, a eliminação e o acesso. 

Num mundo caracterizado por complexas e rápidas mudanças, Sierra Escobar (2004, 

p. 50-51) explica que a proposta metodológica da identificação facilita o processo de gestão 

de arquivos em fase corrente, assim como de documentos acumulados em fundos abertos ou 

fechados. Na estruturação de planos de classificação, o autor salienta que a identificação é 

ponto de partida do trabalho, pois, assim ressaltado por Mendo Carmona (2004), envolve a 

obediência aos princípios da proveniência e da ordem original. 

Para Rodrigues (2008, p. 22), a identificação é “uma metodologia de pesquisa que se 

desenvolve, nos parâmetros do rigor científico, como tarefa preliminar e necessária às funções 

arquivísticas de classificação, avaliação, descrição e também para o planejamento da 

produção documental”.  

Embora alguns autores em suas abordagens verifiquem o uso da metodologia de 

identificação para um uso especifico no âmbito das funções e tarefas arquivísticas, é possível 

a aplicação dos estudos de identificação em todo ciclo de vida do documento, em todas as 

fases de arquivamento, de modo a facilitar a execução das tarefas profissionais de arquivistas 

e, além destes, dos administradores e demais profissionais envolvidos nas atividades meio e 

fim da instituição pesquisada.  

Dos conceitos acima, depreende-se a ideia principal de estudo, de atividade intelectual 

preliminar necessária ao trabalho do arquivista. López Gómez (1998, p. 37) destaca o trabalho 

de pesquisa e investigação como atividade cotidiana do arquivista: “os trabalhos de pesquisa 

científica dos arquivistas devem ser vistos como uma atividade normal [...]”. O autor afirma 

que o arquivo enquanto instituição tem a obrigação de ser uma instituição de apoio à 

pesquisas cientificas e que o arquivista deve colaborar na elaboração de obras de institutos de 

história e demais publicações de pesquisa. A afirmação de Lopéz Goméz converge com a 

ideia de pesquisa e estudo da gênese do documento de arquivo salientada por Rodrigues, 

através das fases da metodologia de identificação, que veremos a seguir. 
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A identificação é uma metodologia de pesquisa sobre o contexto de produção (órgão 

produtor) dos documentos (tipo documental que determina as séries), sendo estes os dois 

objetos de estudo da identificação arquivística15. O método em questão se caracteriza pelo o 

estudo analítico do documento de arquivo em seu contexto de produção, que determina o 

vínculo deste com o desenvolvimento das atividades de um órgão público, instituição privada 

ou pessoa física, em caso de arquivos pessoais.  

O tratamento arquivístico deve respeitar aos princípios da proveniência e ordem 

original e para isso é preciso conhecer a história da instituição, suas estruturas internas, 

atividades desenvolvidas e o vínculo que se traduz nos elementos do documento de arquivo.  

A metodologia da identificação assegura a aplicação dos princípios da proveniência 

e da ordem original ao identificar o órgão produtor através de estatutos, regimentos, 

normas e procedimentos pertinentes à organização ao longo do tempo, em seguida 

estuda-se os elementos funcionais, as atividades, funções e competências, sendo 

esta a primeira fase da pesquisa. É o reconhecimento do órgão produtor. No 

segundo momento, identifica-se os documentos ou os tipos documentais 

materializados de tais funções, que possibilita a delimitação das séries documentais. 

(RODRIGUES, 2012, p. 203-204). 

 

Assim sendo, inicia-se a primeira fase da metodologia de identificação arquivística, o 

estudo do órgão produtor dos documentos de um arquivo. Segundo Aguilera Murguía (2011, 

p. 120), todo processo começa com a pesquisa institucional da entidade de modo a identificar 

a procedência dos documentos que derivam das mais diversas funções.  

Em suma, a identificação das séries documentais tem como objetivo situar as 

competências, funções e atividades atribuídas por uma norma vigente em uma 

entidade e, no interior, as unidades responsáveis, que são aqueles que a aplicam, a 

fim de demonstrar o que documentos evidenciam e testemunham tais 

responsabilidades (AGUILERA MURGUÍA, 2011). 

 

A identificação de órgão produtor, primeiro objeto de estudos da identificação 

arquivística, de acordo com Mendo Carmona (2004, p. 42-43), envolve extensos estudos a 

fontes internas e externas a instituição, tais como jornais, normas internas, legislação, 

entrevistas com os responsáveis, etc. Com as informações obtidas nessa pesquisa, será 

possível verificar as datas de criação ou extinção de um fundo e sua evolução ao longo do 

tempo, ou seja, será possível obter um panorama completo do produtor, suas competências, 

funções e atividades. A autora adverte para o fato de pesquisas em órgãos da administração 

pública requererem uma análise mais complexa: “as instituições públicas criam abaixo de 

suas dependências órgãos para a realização de atividades de execução ou gestão. Isto é, se 

                                                   
15 O termo “identificação arquivística”, é caracterizado por Rodrigues (2008) em sua pesquisa, indicando uma 

tarefa de caráter inerente aos arquivos e aos arquivistas e neste sentido é usado neste trabalho. 
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atribuem umas competências, autoridade e funções que se materializam em documentos, 

gerando as diferentes séries documentais”. Abaixo estão os conceitos da autora para 

competência, atribuição e função, que menciona ser de difícil definição e uso indiscriminado. 

A competência é o conjunto de questões ou assuntos que incumbem a um órgão 

administrativo; ou seja, a função atribuída a um órgão, autoridade ou funcionário 

para se pronunciar sobre questões ou assuntos específicos; é delimitado de forma 

hierárquica, territorial ou material. A atribuição é a faculdade de emitir atos 

administrativos ou decidir imperativamente obedecendo a um regime jurídico 

peculiar a essa organização. É sempre um poder abstrato que se projeta em 
quaisquer matérias que compõem o âmbito de atuação de um órgão público. A 

função é a capacidade de atuação dos órgãos e se concretiza em cada uma das 

atividades e tarefas materiais, técnicas ou prestação de serviços que preparam o 

exercício dos poderes (MENDO CARMONA, 2004, p. 42-43, tradução e grifo 

nosso).  

 

 

A identificação de órgão produtor proposta por Maria Luisa Conde Villaverde é 

verificada em duas vertentes, de acordo com Rodrigues (2008, p. 69; 2012): 

• Estudo do Elemento Orgânico (evolução orgânica e estrutural da instituição), que 

consiste em reconhecer o órgão produtor dos documentos em normas oficiais que 

dispõem sobre sua estrutura e funcionamento, como leis, decretos, portarias, 

regulamentos de serviços; 

• Estudo do Elemento funcional (competências, funções e atividades) com objetivo de 

identificar funções e atividades administrativas desempenhadas pelo órgão, em virtude 

da competência que tem a seu cargo e que compõe a série documental. 

O levantamento do elemento orgânico da instituição, através do estudo da legislação 

pertinente ao órgão, deve ser o ponto de partida nesta fase da identificação, seja na 

organização de documentos contemporâneos ou históricos. Após o estudo da legislação de 

criação e demais modificações sobre a natureza do órgão produtor, verifica-se a 

documentação que dispõe sobre as competências e funções da instituição. Essa pesquisa é 

justificada como necessária à tarefa arquivística por La Torre Merino e Martín-Palomino y 

Benito (2000, p. 20):  

[...] é importante que tenhamos bem identificadas as funções para o momento de 

elaborar o plano de classificação [...], pela dificuldade de fazê-lo de maneira 
orgânica, em muitos casos realizamos o plano de classificação funcional; tendo em 

vista que as funções são muito mais estáveis ao longo do tempo que a própria 

estrutura do órgão.  

 

A importância dos estudos de órgão produtor é destacada por Bellotto (2014a, p. 360) 

como fator de sucesso da análise tipológica. Para a autora, o arquivista necessita adquirir 

conhecimento 
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• “da estrutura orgânica funcional da instituição geradora; 

• das sucessivas reorganizações e dos consequentes acréscimos ou supressões 

tipológicos; 

• das funções definidas; 

• das funções atípicas; 

• das transformações decorrentes das intervenções administrativas casuais em uma 

função; 

• da constatação de que os processos têm um trâmite regulamentado por instâncias 

superiores, a despeito dos canais normais de tramitação na entidade”.  

O processo de identificação de órgão produtor para Aguilera Murguía (2011, p 122) 

deve ser baseado no princípio de hierarquia de atribuições, funções e atividades em níveis 

mais genéricos aos mais concretos. O nível mais geral é o das competências e atribuições da 

organização, seguido das funções e depois das atividades de cada unidade ou área 

administrativa, observando-se as normas vigentes para cada organização. O autor considera 

três níveis básicos para identificar as séries documentais, que envolvem o produtor do 

documento: 

1. “As competências de uma organização de acordo com a legislação ou norma jurídica 

pertinente a este; 

2. As grandes funções da organização, tais como gestão de pessoas, gestão de bens e 

patrimônio, etc. 

3. As atividades ou operações específicas realizadas por uma unidade administrativa para 

cumprimento de cada função. Essas atividades podem ser padronizadas em um procedimento 

ou baseada em tradições administrativas. São nessas atividades que são documentadas e 

localizadas as séries”.  

O estudo do órgão produtor foi objeto da dissertação de Mariana Batista do 

Nascimento (2014). Este trabalho baseou-se na metodologia de trabalho do programa de 

gestão de documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD/RJ) para elaboração de um manual 

para o conhecimento sobre o órgão produtor, em consonância com a proposta da identificação 

arquivística. De acordo com a autora, grande parte das áreas administrativas do governo do 

Estado do Rio de Janeiro não possuíam documentos de referência sobre atividades dos 

setores, fato que dificultava o estudo. Assim sendo, no PGD/RJ foi selecionado um 

representante de cada área, preferencialmente um coordenador ou gestor responsável por este, 
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para responder às questões relativas ao estudo. Na metodologia proposta pela autora, estão os 

dois instrumentos a seguir.  

Quadro 11: Identificação das Atribuições do Órgão Produtor do PGD/RJ 

Formulário de Identificação de Atribuições de Órgão Produtor 

Setor: Coloque neste campo o nome e a sigla do seu setor;  
 

Objetivo (s): Coloque neste campo o motivo pelo qual o seu setor existe. Se for mais de um 

coloque em forma de ícone e seja bastante breve.  
 

Estrutura: Coloque neste campo quais são os setores subordinados.  

 

Principais atividades: Coloque neste campo quais são as atividades desempenhadas por este setor 
baseada nos objetivos.  

 
3. Fazer o levantamento dos setores subordinados;  

4. Utilizar como auxílio os relatórios de atividades setoriais, regimentos não oficiais (se já existiu) 

e decretos de criação 

Fonte: NASCIMENTO (2014, p. 84) 

 

Quadro 12: Formulário de identificação de órgão produtor do PGD/RJ 

ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR 

Competência Função Atividade Tipo Documental 

(Missão) 

• É a missão do 

órgão; 

• Deve ser 
retirado do 

decreto de 

criação. 

 

(O que?) 

• São os encargos ligados 

ao “o quê” fazer para 

cumprir a missão do 

órgão; 

• Devem ser retirados do 

campo “objetivos” do 

setor. 

(Como?) 

• São as ações 

desempenhadas 

para cumprir as 

funções do setor; 

• Devem ser 

retirados do campo 

“principais 

atividades” 

 

Produto das atividades.  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir de RODRIGUES; GARCIA (2012a) e NASCIMENTO (2014, p. 82). 

 

Por último, Lopéz Goméz (1998) complementa que a história das instituições também 

se reconstrói com resíduos de documentos e fontes bibliográficas. Todas as informações 

obtidas sobre o arquivo são de importância para o pesquisador daquela documentação, tudo o 

que sofreu e restou de prova de ação das atividades da instituição é fonte de pesquisa. Desta 

forma, o arquivista também pode considerar livros, revistas e jornais para identificação de 

fundos quando as fontes legislativas e documentais forem escassas ou não responderem ao 

estudo.   

 



66 
 

Após o entendimento sobre como olhar e estudar o órgão produtor, inicia-se a segunda 

fase da identificação arquivística, cujo o objeto é o documento, ou o tipo documental 

produzido no decorrer das atividades de uma instituição ou pessoa física. Essa etapa diz 

respeito a análise dos tipos documentais, que possibilitará uma definição das séries 

documentais. 

O tipo documental nasce no desenvolvimento de uma atividade administrativa. De 

acordo com Garcia Ruipérez (2015, p. 60-62), o conceito surgiu pela primeira vez na 

Espanha, a partir de estudos de Vicenta Cortés Alonso em 1982 e posteriormente foi usado 

também por Manuel Vázquez, Aurelio Tanodi, Antonia Heredia e Olga Gallego. O autor 

destaca que o conceito, embora usado por arquivistas norte-americanos e de países de ibero-

americanos, não teve a mesma aceitação e uso pelos franceses, ingleses, italianos ou 

canadenses, que se utilizavam de outros conceitos nem sempre uniformes. O conceito de tipo 

documental é  

uma evolução lógica dos de "tipo diplomático" e "tipo jurídico" que foram sempre 

usados por diplomatistas espanhóis e de outros países em suas análises documentais. 

O estudo dos tipos documentais de hoje é, portanto, uma evolução, com diferentes 

abordagens, dos estudos diplomáticos realizados nos documentos medievais e 

modernos (GARCÍA RUIPÉREZ, 2015, p. 60, tradução nossa).  

 

A estruturação da metodologia dos estudos de tipologia documental desenvolvidos por 

Vicenta Cortés Alonso e o Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, segundo Rodrigues 

(2008, p. 41) e Garcia Ruipérez (2016, p. 61-64), basearam-se na obra de Schellenberg (1961) 

“que definiu os caracteres a serem identificados nos documentos para efeitos de descrição”. 

Para os autores, a influência da obra de T. Schellenberg motivou a presença da denominação 

dos tipos na descrição arquivística de unidades documentais.  

Sem dúvida, as publicações de T. Schellenberg potencializaram a disseminação do 

conceito de "tipo documental", que revelava, segundo ele, tanto o conteúdo como a 

estrutura física do documento, embora o arquivista norte americano o incluísse entre 

os caracteres externos ou físicos junto com classe, o formato, a forma e a quantidade 

(GARCÍA RUIPÉREZ, 2016, p. 62). 

 

O estudo do tipo documental é definidor da gênese documental, que decorre da 

natureza probatória do documento e demonstra o vínculo arquivístico: “se o vínculo 

arquivístico que o documento mantém com sua origem é o enunciado desta nova perspectiva 

de análise, os elementos que o representam passam a integrar o método, agora denominado de 

análise tipológica” (RODRIGUES, 2008, p. 137). 

A identificação do tipo documental ou a tipologia documental (também chamada de 

Diplomática contemporânea ou arquivística), de acordo com Bellotto (1990; 2014a, p. 349) é 
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“o estudo dos tipos documentais (aliando arquivística e diplomática)”. A definição, conforme 

Rodrigues (2016), é “o processo que se realiza com base no reconhecimento dos elementos 

internos e externos do documento, é a base para definição das séries documentais e, portanto, 

desenvolvimento das tarefas arquivísticas”. Segundo a autora, o estudo das tipologias é 

imprescindível para definição da série documental, ou seja, a tipologia é definidora das séries 

(um tipo documental = uma série documental).   

A tipologia documental é uma extensão metodológica da Diplomática, cujo fazer 

“aborda a lógica orgânica dos conjuntos documentais e possibilita que se identifiquem a 

proveniência e a vinculação do documento às atividades e funções da entidade produtora” 

(BELLOTTO, 2014b, p. 428). A autora enfatiza que é um estudo útil e indispensável para 

arquivistas que organizam os acervos, como também para usuários que “podem se inteirar do 

contexto e da circunstância de produção dos documentos que utilizam ou analisam, vindo, 

então, a melhor considerar o verdadeiro ‘peso’ jurídico ou informativo que eles possam 

conter”. Aos arquivistas, a pesquisadora faz um alerta 

No caso dos arquivistas, só compreendendo muito bem a relação entre o documento 

e a atividade que o gerou, compreendendo a adequação do tipo documental à razão 

de ser do mesmo documento, é que ele poderá cumprir adequadamente suas tarefas 

de identificação, avaliação, classificação e descrição. Isso porque a simbiose entre o 

conteúdo e o tipo documental escolhido para servir-lhe de veículo é que pode 

esclarecer o seu contexto de produção, a razão pela qual o documento foi gerado, 

assim como a compreensão das suas possibilidades de uso e de guarda (ou não) em 

longo prazo (BELLOTTO, 2014).  

 

O tipo documental, objeto de estudo da tipologia documental, é “a configuração que 

assume a espécie documental de acordo com a atividade que ela representa” (CAMARGO e 

BELLOTTO, 1996). O tipo documental é o resultado, o produto de uma atividade 

administrativa. Assim sendo, poderão existir tantos tipos documentais como atividades 

desempenhadas por uma unidade administrativa. Nesse sentido, Sierra Escobar (2004, p. 52). 

define tipo documental como 

a unidade documental produzida por um órgão desenvolvimento de uma 
competência específica, regido por uma norma de procedimento e cujo formato, 

conteúdo informativo e suporte são homogêneos. O tipo documental é tão 

importante no processo de identificação que em alguns casos chega a se confundir 

com o conceito de série, embora na verdade é um elemento a mais da mesma.  

 

O tipo documental é criado no decorrer de uma atividade, “como resíduo que 

materializa a ação” que o origina, como ressalta Rodrigues (2008). Ao analisar o contexto de 

produção dos documentos a partir do tipo documental, verifica-se que este é a representação 

da 
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união que se dá no momento em que se cruzam a função administrativa e o 

documento-veículo que induza ou que comprove seu cumprimento. Trata-se do ato 

veiculado na espécie documental apropriada, entendendo-se por espécie documental 

a configuração que assume o documento de acordo com a forma e a finalidade dos 

dados nele contidos [...] (BELLOTTO, 1990; 2014a, p. 348). 

 

 Os documentos de arquivo, ou conforme abordagem de Luciana Duranti (1994), os 

registros documentais, possuem propriedades e características próprias. A autora afirma que o 

arquivista é responsável por proteger os documentos de modo que estes sejam considerados 

confiáveis e preservados, e deve considerar dois pressupostos: que os “registros documentais 

atestam ações e transações; e que sua veracidade depende das circunstâncias de sua criação e 

preservação”. Estes pressupostos são ligados às propriedades dos documentos, resumidos a 

seguir.  

• Imparcialidade: “os registros são inerentemente verdadeiros [...]. Deve-se ressaltar que 

imparcialidade não significa que os leitores dos documentos devam crer que eles 

reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: o contexto mais amplo da 

atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no qual seus intérpretes 

vivem são fatores essenciais para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos 

documentos”; 

• Autenticidade: “a autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e 

custódia. [...] os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e 

conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 

comprovados”; 

• Naturalidade: “naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam 

no curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles não 

são coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), mas acumulados 

naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração"; 

• Inter-relacionamento: “inter-relacionamento é devido ao fato de que os documentos 

estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas 

necessidades”; 

• Unicidade: “provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único 

na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. Cópias 

de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas cada 

cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros registros 

é sempre único [...]” 
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A observação das características acima é fundamental ao estudar o documento. 

Duranti (1994, p. 4) afirma que isso torna  

[...] a análise dos registros documentais o método básico pelo qual se pode alcançar 

a compreensão do passado tanto imediato quanto histórico, seja com propósitos 
administrativos ou culturais. A natureza da prova documental é de primordial 

importância e diz respeito tanto ao direito, que regula a conduta de nossa sociedade, 

como à história, que a explica. 

 

Os documentos também podem ser reconhecidos segundo suas categorias. De acordo 

com Bellotto (2014a, p. 356-357), as categorias documentais “correspondem à finalidade do 

documento enquanto espécie (não enquanto indivíduo) e respondem pelas causas da geração 

do documento”. Segundo essas categorias, os documentos podem ser:  

• Dispositivos (probatórios): “atos jurídico-administrativos de caráter normativo, em 

que autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário fazem 

assentar sua vontade, para que sigam seu cumprimento (por exemplo, leis, decretos, 

resoluções, acórdãos), ou atos de autoridades soberanas ou delegadas no sentido de 

fazer cumprir ordens já emanadas (por exemplo, contratos)”; 

• Testemunhais (probatórios): “documentos nos quais a autoridade competente faz 

assentar informação garantindo veracidade (atas, termos) ou faz emitir documento que 

comprove assentamento (como a certidão) ou que comprove fatos (como o atestado)”; 

• Informativos: “documentos que servem de apoio a decisões e soluções, seja emitindo 

opiniões para fins específicos (pareceres, informações administrativas, relatórios, 

informes, despachos interlocutórios) documentos enunciativos seja como informação 

ad hoc (apropriação de documento até não arquivístico)”. 

A abordagem dos elementos que constituem os documentos é considerado 

imprescindível por Bellotto (1990; 2014a, p. 356) na análise tipológica. A autora analisou, na 

década de 1990, os elementos que constituem um tipo documental nas visões de T. R 

Schellenberg (1963) e Vicenta Cortés Alonso (1989). Esses elementos ou caracteres descritos 

são os seguintes: 

1. Elementos físicos: “(para Schellenberg) ou externos (para Vicenta Cortés), que são os 

que dizem respeito à estrutura (espaço, volume, forma física, suporte e unidade de 

arquivamento), à classe física (que chamamos gênero: textuais, audiovisuais, 

cartográficos, iconográficos) e ao tipo físico (que chamamos espécie documental)”; 

2. Elementos substantivos: “conforme Schellenberg, ou internos, conforme Vicenta 

Cortés, que são os que dizem respeito à substância (conteúdo); são identificados como 

sendo a proveniência e a autoria, as funções a que se referem, os assuntos (sua 
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natureza, conteúdo, grau de concentração da informação) e as datas. Ora, elementos 

físicos e substantivos são considerados pela tipologia, uma vez que, repetimos, esta é o 

encontro entre espécie (físico) e função (substantivo). A tipologia pode, assim, ser 

apresentada como elemento de ligação, como elemento intermediário”; 

3. Elementos de utilidade: “que estão concretizados no:  

• Uso primário – de sentido dispositivo, testemunhal ou probatório dentro da razão 

da geração do documento; 

• Uso secundário – de sentido informativo, posterior ao uso jurídico-

administrativo”.  

O processo de análise dos caracteres externos dos documentos, de acordo com Vicenta 

Cortés Alonso (1986; 2005, p. 11-13), envolve o reconhecimento dos gêneros e os formatos 

documentais.  

O gênero é a “configuração que assume um documento de acordo com o sistema de 

signos utilizado na comunicação de seu conteúdo”; e o formato é a “configuração física de um 

suporte, de acordo com a sua natureza e o modo como foi confeccionado” (CAMARGO e 

BELLOTTO, 1996). De acordo com o gênero, os documentos podem ser textuais, 

audiovisuais, iconográficos, etc. Como exemplo de formato temos o caderno, o livro, o  mapa, 

ou uma folha, uma planta, etc. O formato, segundo explica Cortés Alonso, é um critério muito 

usado para separação dos documentos, entretanto, neste tipo de organização, não se agrupa 

documentos por séries ou tipos documentais, e deve ser levado em conta que os formatos 

mascaram a verdadeira identidade dos documentos.  

A análise dos caracteres internos dos documentos para a arquivista espanhola é 

essencial para formação das séries documentais. Estuda-se o órgão produtor e destinatário do 

documento, toda legislação que regula a produção do tipo documental, os procedimentos, as 

normas vigentes em cada período da história do arquivo, pois assim pode-se "comprovar se o 

desenvolvimento das diferentes etapas foi normal ou se incidentes ocorreram, se a ação foi 

suspensa, se os prazos foram cumpridos e o documento chegou ao seu fim, incluindo em cada 

ato outros documentos que foram marcados, em caso de documentos complexos ou 

expedientes" (CORTÉS ALONSO, 2005, p. 13). 

Com o estudo dos caracteres externos e internos dos tipos documentais pode-se então 

definir as séries. A série documental é “sequência de unidades de um tipo documental” 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996). A palavra série, segundo Aguilera Murguia (2011, p. 

119),  vem do verbo latino serere que significa tecer ou encadear. O autor a define como: 
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"como um conjunto de documentos entrelaçados de uma mesma função ou a integração de 

documentos agrupados de uma maneira específica para concluir uma atividade ou processo".  

As séries são de significativa relevância para o desenvolvimento das funções 

arquivísticas, fato mencionado por diversos autores. Para Aguilera Murguia (2011, p. 120) as 

séries documentais tem importância por ser o núcleo de um sistema de gestão documental, 

"uma vez que é a referência que hierarquicamente liga produtores e suas funções com o que é 

produzido, a sua prova e evidência, ou seja, com processos e documentos". Cortés Alonso 

(2005) e Sierra Escobar (2004) apontam que a tarefa arquivística mais urgente é a formação 

das séries.  

O estudo da série documental, de acordo com Rodrigues (2008, p. 73), é justificado 

pois esta se “constitui o objeto de estudo da arquivística e sobre ela versa toda proposta de 

tratamento técnico”. A definição da série, segundo Mendo Carmona (2004, p. 43-44), envolve 

o estudo de toda documentação normativa, manuais, instruções de serviços e tudo mais que 

existir sobre os procedimentos e trâmites dos documentos e, como resultado, será possível um 

conhecimento aprofundado da série e do tipo documental que a compõe. 

Garcia Ruipérez (2015, p. 78-80) esclarece que “a materialização da produção 

documental é refletida nas unidades documentais que seguem determinados modelos, 

chamados de tipos, segundo a sua finalidade”. Diferente dos tipos documentais, as séries "não 

são modelos, pois são formadas por unidades documentais reais, existentes e datados em um 

período concreto" (GARCIA RUIPÉREZ, 2016, p. 60). O autor salienta que a tipologia é um 

elemento imprescindível para identificar e denominar a série documental.  

A formação da série, para Aguilera Murguía (2011, p. 119), se dá através de um 

mesmo procedimento, uma mesma atividade, uma mesma tipologia ou cuja relação deriva da 

criação, recepção ou utilização dos documentos. As séries documentais registram atividades, 

processos e transações através de documentos de arquivo em suportes analógico ou digital: 

"[...] são provas do trabalho realizado por uma unidade administrativa. Seu conteúdo explica 

por que e para que os documentos são emitidos ou recebidos em uma organização”. Sobre a 

particularidade das séries, o autor (2011, p. 131) explica que são únicas, pois testemunham 

atividades realizadas por uma unidade responsável. As séries também podem estar 

representadas de maneira transversal, como no caso de organizações com estrutura 

descentralizada. 

A série documental é a interação da função/atividade com a espécie. Neste sentido, “a 

espécie documental, enquanto integrante de um conjunto arquivístico, pode nortear a 
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identificação da função/atividade específica, fazendo com que nos encaminhemos para a 

tipologia documental (em geral coincidente com a série)” (BELLOTTO, 2014a, p. 361). A 

série, segundo Rodrigues (2016) é a ação que trata o documento, e não o assunto. A fórmula 

para denominação da série tipológica está abaixo. 

Figura 1: Fórmula para denominação da série tipológica 

 

Fonte: Rodrigues, 2012, p. 211. 

 

Desta forma, exemplificando uma série baseada na tipologia documental, teremos a 

série “processo (espécie) de dispensa de disciplinas (objeto da ação)”, e não série 

“disciplinas” (baseada inadequadamente no assunto).  

Obedecendo ao método de identificação do tipo documental acima, chega-se a série 

documental tipológica. Esse é um trabalho embasa de maneira segura o trabalho do arquivista 

no decorrer das funções e demais tarefas relacionadas a área.  

Quanto tempo se perde em arquivos e acervos documentais quando a tipologia 

documental não é observada para organizar documentos ou para descrevê-los! 

Quantas descrições começam com o autor e o destinatário, passando rapidamente ao 

assunto, sem definir o tipo documental! Porque o verbo que costuma significar a 

atividade nem sempre supomos que corresponde ao tipo documental. Então, 

começamos pelo princípio, todos nos acostumemos a chamar os documentos por seu 

nome, como fazemos com os mamíferos, plantas ou minerais, para não errarmos 

(CORTÉS ALONSO, 2005). 

 

A metodologia de identificação arquivística, nas suas fases de estudo do órgão 

produtor e do tipo documental, possibilitam a uma confiável definição das series documentais 

que respeita ao princípio da proveniência, da ordem original e toda relação orgânica dos 

documentos.  

A identificação deve ser precedida de um planejamento, segundo Sierra Escobar 

(2004, p. 51). O autor afirma que deve ser elaborado um plano de ação, a partir da formação 

de um grupo de trabalho que deverá seguir um cronograma de atividades. Estas atividades 

envolvem a identificação do fundo através do estudo das competências, funções e atividades 

administrativas do órgão produtor, até se chegar na identificação da série e seu respectivo tipo 

ESPÉCIE
ATIVIDADE

Verbo + 

objeto da 
ação

TIPO 
DOCUMENTAL



73 
 

documental.    

A aplicação da metodologia de identificação arquivística pode ser realizada no 

momento da produção, onde o trabalho é facilitado, pois os procedimentos podem ser 

analisados em regulamentos e manuais da unidade administrativa. No caso de fundos 

acumulados, as séries ou tipos documentais são identificados pelo conteúdo dos documentos, 

que permitem a reconstrução de um procedimento e a ordem original no qual os documentos 

foram produzidos. Sierra Escobar (2004, p. 53-56) propõe a elaboração de instrumentos que 

auxiliem o processo de identificação, como o formulário de identificação de séries para 

levantamento de informações junto aos funcionários das áreas administrativas que exercem o 

procedimento. 

Instrumentos e manuais são as ferramentas para auxílio na execução de tarefas de 

modo geral. Os instrumentos de identificação de tipologia documental, de acordo com 

Rodrigues (2012, p. 208), possibilitam o registro dos dados identificadores da série 

documental.  

O estudo do órgão produtor, de acordo com Rodrigues (2012, p. 204-205), abrange a 

pesquisa e conhecimento sobre o elemento orgânico e funcional deste. No estudo funcional, 

verificam-se as funções e atividades administrativas desempenhadas pelo órgão. O estudo 

orgânico envolve o estudo dos organogramas e modificações administrativas ao longo do 

tempo.  

A informação sobre os elementos orgânicos e funcionais obtém se através dos 
próprios documentos e da legislação. No caso de órgãos públicos, o estudo de todos 

os textos legais e normativos pertinentes à estrutura e funcionamento durante sua 

existência, permitirá conhecer as competências, funções e atividades 

desempenhadas que ficaram registradas nos documentos produzidos. São as normas 

oficiais que dispõem sobre a estrutura e funcionamento do órgão produtor, como 

leis, decretos, portarias, regulamentos de serviços, entre outros. Entretanto, podem 

ocorrer problemas nesta pesquisa (RODRIGUES, 2012, p. 8).  

 

Os instrumentos de identificação de órgão produtor que, de acordo com Rodrigues 

(2012, p. 205-206) possibilitam o estudo de documentos acumulados em arquivos, ajudam a 

reunir “toda informação relacionada com as mesmas competências que ao longo do tempo 

foram atribuídas a determinados órgãos produtores”, conforme abaixo explicado pela autora. 

• Índice de organismos produtores - estruturado hierarquicamente, no qual, seja possível 

seguir a evolução orgânica de cada unidade administrativa estudo de cada organismo 

produtor de documentos, que tem por finalidade registrar a sua evolução 

administrativa durante o período de sua gestão administrativa. Apresenta os seguintes 

dados, em sua configuração: nome do órgão produtor, data de criação, data de 
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supressão, especificação da legislação que dispõe sobre a estrutura e funcionamento 

do órgão, nome dos organismos que precederam o atual cujas atribuições sejam as 

mesmas, nome dos organismos sucessores (herdeiros) de suas competências, tipos 

documentais produzidos, códigos de classificação; 

• Repertórios de organogramas - após recolher a informação sobre o órgão produtor, 

procede-se a elaboração dos organogramas que permitem conhecer, de forma gráfica, 

as mudanças estruturais que o organismo sofreu durante sua vigência. Em cada 

organograma, anotar-se-á a normativa de aprovação pertinente e a data que esta 

estrutura representa e serão elaborados tantos organogramas quantos sejam as 

mudanças estruturais ocorridas durante a gestão administrativa do órgão produtor 

analisado. Nasce paralelamente ao fichário, em que estão as cópias dos referidos 

textos normativos descritos no instrumento acima (MOLINA NORTES; LEYVA 

PALMA, 1996, p.159 apud RODRIGUES, 2012); 

• Índice legislativo ou Repertório legislativo de órgãos produtores – se forma a partir 

dos formulários de coleta de dados sobre o órgão produtor, é um instrumento que tem 

por objetivo o estudo de cada norma individualizada, referenciada no primeiro 

instrumento. Deve ser elaborada quando existem muitas fontes de informação 

legislativa e, portanto, a necessidade de um estudo mais detalhado sobre a evolução 

administrativa do órgão. Deve possuir os seguintes elementos: nome do organismo 

(definido por lei); assunto (resumo do conteúdo da norma); data de aprovação; data de 

publicação; especificação da norma (se é lei, decreto, etc.); nome do antecedente e do 

sucessor do organismo. (RODRIGUES, 2012) 

 

Outro instrumento é o formulário de identificação de órgão produtor. Para implantação 

de programas de gestão de documento, propõe-se um instrumento em forma de tabela, que 

reconhece nas normas legais as atribuições do produtor em cinco níveis: competência, função, 

atividade, tarefa e tipo documental. Na impossibilidade de recuperação de informações sobre 

esses pontos em legislação, normas e regimento, Rodrigues e Garcia (2012) recomendam 

entrevistar os funcionários responsáveis pela área administrativa estudada. A entrevista, de 

acordo com Braga (2007) é um método aplicável em pesquisas exploratórias16,  como a 

identificação. Desta maneira, questionários e entrevistas podem ser feitos para preenchimento 

do instrumento abaixo.   

                                                   
16 Pesquisas exploratórias “tem o objetivo de reunir dados, informações, padrões, ideias ou hipóteses sobre um 

problema ou questão de pesquisa com pouco ou nenhum estudo anterior” (BRAGA, 2007, p. 25). 
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Quadro 13: Formulário de identificação de órgão produtor 

ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR 

SEFIN – PMS 

Competência Função Atividade Tarefa Tipo Documental 

Auxiliar o Prefeito 

na implantação da 

política fiscal e 

financeira do 

município (art. 50, 

parag. I, item B) 

Gerenciar o 

cumprimento 
das metas 

estabelecidas no 

Plano Plurianual 

de Governo, na 

respectiva área 

de competência 

(art. 73, parag. I, 

item A). 

Exercer o controle 

da arrecadação 
dos Impostos 

Municipais, 

Contribuição de 

Melhoria e da 

Taxa de Licença 

de Localização e 

Funcionamento 

(art. 80, parag. I) 

Analisar e quando for o 

caso fundamentar, a 
fim de subsidiar o 

processo decisório da 

autoridade competente, 

sobre sobre alterações, 

cancelamentos, 

restituições, isenções, 

imunidades e 

lançamentos de tributos 

(art. 80, parag. IV)  

Processo de 

Isenção/redução de 

IPTU 

Fonte: RODRIGUES; GARCIA (2012). 

 

 

 

A identificação tipologia documental consiste no estudo dos caracteres internos e 

externos dos documentos, ou seja, a estrutura física (gênero, suporte, formato) e o conteúdo. 

Um modelo de estudo de tipologia que merece destaque é o de José Luis de La Torre Merino 

y Mercedes Martín-Palomino (2000, p. 22). Neste modelo, publicado no âmbito do Ministério 

da Cultura espanhol, os autores incluíram a denominação "Repertório Geral de Séries", que 

comtempla os campos: tipo documental, órgão produtor, função, datas limites, legislação que 

regula o trâmite da série, documentos básicos que compõem o dossiê ou processo, ordenação 

da série, antecedentes da série, continuação da série e assinaturas do arquivo.  

Outro modelo de instrumento de estudo do tipo documental é o de García Ruiperez 

(2016, p. 66-67), elaborado com J. C. Galende Díaz. Neste os autores propõem os seguintes 

campos: denominação, definição, caracteres externos (classe, suporte, formato e forma), 

produtor, destinatário, legislação aplicável mais relevante, modelos de formulários oficiais, 

trâmite, vigência administrativa do documento, vigência cronológica da série documental, 

conteúdo, ordenação da série, séries relacionadas e comentário arquivístico. 

No Brasil, Rodrigues (2012b) propõe o estudo de tipologia documental em fase de 

produção, para proceder a classificação e avaliação; e na fase de acumulação em arquivos 

permanentes, para fins de descrição, utilizando-se dos instrumentos a seguir.  
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Quadro 14: Formulário de identificação de tipologia documental (Fase de Produção) 
 

Órgão produtor e subordinação 

Atividade 

Tipo documental 

Objetivo da produção 

Conteúdo (dados que se repetem) 

Fundamento legal Documentos anexos 

Tramitação 

Vias/Cópias Destino (órgão ou pessoa) Objetivo Quem assina 

    

Prazo de arquivamento sugerido: Destinação:  (    )eliminação  (    ) preservar 

Entrevistado: 

 

Entrevistador: 

 

Data: 

 

Fonte: RODRIGUES, 2003.  

 

Quadro 15: Formulário de identificação de tipologia documental (Fase de Acumulação) 

Data-limite                                                                                                                                            

Classificação 
 

 

Entrada descritiva 

(tipo documental e descrição do conteúdo) 

 

 

Notação                                                                                                                                                    

quantidade 

1870 – 1888                                                                                                                                                         

CM 

Fazenda 
Arrecadação 

Requerimentos para concessão de licença de negócios e profissões 

Nome, assunto, local, data, assinatura do requerente. 

 

 

P 01/Cx 10                                                                                                                                             20 docs 

Fonte: RODRIGUES 2003. 

Além dos instrumentos acima descritos, a metodologia de identificação arquivística 

conta com um produto, os Manuais de Tipologia Documental, que surgiu no contexto da 

identificação de tipologia documental dos estudos espanhóis durante a década de 80, mais 

especificamente nas pesquisas do Grupo de Arquivistas Municipais de Madri e de Vicenta 

Cortes Alonso. De acordo com Rodrigues (2012, p. 210), o modelo para construção do 

manual de tipologia documental de Cortés Alonso tornou-se um clássico e é referência para 

pesquisas arquivísticas.  
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A produção de manuais de tipologia documental, segundo Vicenta Cortés Alonso 

(1986; 2004, p. 19-20), se configura um "trabalho de investigação arquivística que deve ser 

destinado tanto a documentos atuais como os mais antigos, porque, além dos estudos 

tradicionais de Diplomática medieval (especialmente de documentos reais e eclesiásticos), 

pouco se tem sobre os documentos posteriores de caráter econômico, judicial, administrativo, 

etc”. 

O trabalho do Grupo de Arquivistas de Madri para a produção de manual de tipologia 

documental de caráter administrativo contou com o estudo da documentação produzida e do 

quadro de organização dos fundos, que levou em conta os cinquenta tipos documentais que 

mais impactavam na vida dos cidadãos e atividades dos municípios. Os elementos propostos 

por Cortés Alonso para construção do manual de tipologia documental estão no quadro 

abaixo. 

Quadro 16: Elementos para elaboração de Manual de Tipologia Documental 
Série documental: denominação, código, caracteres externos (gênero, suporte, formato e forma) 


Entidade produtora 


Destinatário 


Legislação 


Tramitação 


Documentos básicos que compõe o processo 


Ordenação da série 


Conteúdo 


Vigência administrativa 


Prazos de destinação 

 

Fonte: Cortés Alonso (1986). 

No Brasil, um modelo foi publicado por Rodrigues (2003), o Manual de Tipologia 

para o Município de Campo Belo (MG), inspirado no trabalho do Grupo de Arquivistas de 

Madri. Segundo a autora, o manual se configura um instrumento de gestão, onde se registram 

informações sobre cada tipo documental derivados das atividades administrativas.   

O Manual é um produto que busca a aproximação e o diálogo com as áreas 

administrativas, fazendo com que o produtor do documento, seu principal usuário, 

reconheça e valorize suas tarefas rotineiras que, muitas vezes, não encontram 

respaldo e nem registro no nível formal. Por isso, ele deverá ser sempre objeto de 

revisão e atualização. [...] foi numerado em ordem sequencial por bloco de verbetes 

que corresponde aos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura, 

da administração direta e indireta (RODRIGUES, 2003, p. 73).  
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Quadro 17: Manual de Tipologia Documental da Prefeitura Municipal de Campo Belo (MG) – 
Verbete de Tipologia Documental 

 
 

LIVRO DE ATA DE REUNIÕES 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Órgão produtor 
Conselho Municipal de Educação 

 

Competência 

Compatibilizar a política educacional do município com as diretrizes e bases traçadas pela União e com o 

sistema estadual de ensino. (art. 2º, inc. III da LMC nº13/93) 

 

Objetivo da produção 

Registrar as ocorrências e as decisões tomadas na reunião. 

 

Conteúdo 

Local, data, descrição da razão da reunião, descrição dos temas tratados, assinaturas da secretária que redigiu 
a ata e os participantes da reunião. 

 

Fundamento Legal 

Não informado. 

 

Documentos anexos 

Não possui. 

 

Tramitação 

Elaborado em 01 via, pela secretária. Assinado pelos presentes. Arquivado no órgão. 

 

Prazo de arquivamento 

Permanente. 

 

Destinação 

Preservar 

Fonte: Rodrigues (2003). 

 

Conforme verificado, a Diplomática, em suas perspectivas clássica e contemporânea e 

direcionada aos documentos arquivísticos digitais, e a metodologia de identificação 

arquivística e suas propostas de estudo de órgão produtor e da tipologia documental, através 

de seus instrumentos, embasam todo o fazer do arquivista e apresenta-se como solução para 

subsidiar a gestão de documentos nas instituições.   
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4. A GESTÃO DE DOCUMENTOS E DE ARQUIVOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA 

PÚBLICA DE ARQUIVOS NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE AS AÇÕES NAS 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 

 

4.1. Breve histórico sobre a gestão de documentos e suas tradições no mundo 

Antes de adentrar na gestão de documentos em prática na Administração Pública do 

Brasil, é necessário um panorama sobre a origem e consolidação no mundo.  

O desenvolvimento tecnológico após a Segunda Guerra Mundial, que envolveu desde 

os grandes Centros de Processamento de Dados - CPDs, o uso de computadores pessoais e a 

criação das redes locais e da internet, modificaram a forma de produção de documentos e de 

comunicação nas instituições ao redor do mundo. O resultado disso nos arquivos foram os 

depósitos cheios e a necessidade de tratar tal questão.   

A ideia de administrar os documentos acumulados nos arquivos foi influenciada pelos 

princípios da Administração Científica de Frederick Taylor17 e Frank Gilbreth, que 

objetivavam a eficiência em processos de trabalho e a modernização das administrações. 

Segundo Jardim (1987, p. 3), a gestão de documentos “não se tratava de uma demanda 

setorizada, produzida a partir das próprias instituições arquivísticas, em que pese as 

consequências extremamente inovadoras que trouxeram para a arquivologia”.  

Esse processo de solucionar o problema de acumulação dos arquivos teve início, de 

acordo com Jardim (2015, p. 20), "em meados do século XX, com forte referencial estatal", 

com a chamada explosão documental nos Estados Unidos e Canadá. Entretanto, segundo o 

autor, a concepção de administração de arquivos “possuía raízes já no final do século XIX, em 

função dos problemas então detectados nas administrações públicas destes dois países, no que 

se referia ao uso e guarda”. Até então os arquivos possuíam apenas a função da guarda 

permanente de documentos com valor histórico e de apoio a pesquisa.  

Na primeira metade deste século, criaram-se comissões governamentais nos EUA e 

no Canadá, visando a encontrar soluções para a melhoria dos padrões de eficácia no 

uso dos documentos, por parte da administração pública. Vale ressaltar que, durante 

esse período, as instituições arquivísticas públicas caracterizavam-se pela sua 
função de órgão estritamente de apoio à pesquisa, comprometidos com a 

conservação e acesso aos documentos considerados de valor histórico. A tal 

concepção opunha-se, de forma dicotômica, a de documento administrativo, cujos 

problemas eram considerados da alçada exclusiva dos órgãos da administração 

                                                   
17 De acordo com a pesquisa de Silvia Lhamas de Mello (2013, p. 80), a Administração Moderna  se 

desenvolveu a partir da obra Os Princípios da Administração Científica de Taylor, em 1911, “onde se destaca ‘a 
obtenção de eficiência dos seres humanos e das máquinas através do estudo de tempo e movimento, ao qual se 

tem feito referência como ‘a pedra angular da administração científica’ (KOONTZ; O’DONNELL, 1969, p. 

21)”. 
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pública que os produziam e utilizavam (JARDIM, 1987, p. 2). 

 

Neste contexto foi concebida a prática do records management, ou em português, a 

gestão de documentos, que "revolucionou o uso dos arquivos e a própria arquivística, 

ocorrendo transformações de ordem conceitual e prática" (RODRIGUES, 2015, p. 72). A 

aplicação da gestão de documentos acrescentou uma nova atividade às instituições 

arquivísticas públicas, “assumindo também a função de órgão de apoio à administração 

pública, com a competência de orientar programas de gestão de documentos nos diversos 

organismos governamentais” (JARDIM, 1987). Verificou-se, à época, que o controle 

proporcionado pela gestão de documentos economizava mais dinheiro do que se gastava:  “é 

possível imaginar como o custo público da informação governamental tende a alcançar níveis 

reduzidos, aplicando-se o princípio básico de gestão de documentos, segundo o qual a 

informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e com o 

menor custo possível” (JARDIM, 1987, p. 3).  

O conceito de gestão de documentos foi estabelecido, desta forma, nos EUA na década 

de 1950 “com o objetivo de racionalizar a produção documental, facilitar o acesso aos 

documentos e regular sua eliminação ou guarda permanente” (CONARQ, 2011, p. 16).  

Apresentado neste período pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), o conceito 

de gestão de documentos demonstrou e reforçou "a ideia da posição de vanguarda que os 

Estados Unidos detêm nessa prática" (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 36). 

As operações arquivísticas realizadas em outros países entre a criação de 

documentos e sua eliminação ou transferência para uma instituição de arquivo, se 
enquadram na denominação genérica de "gestão de documentos", embora não 

coincidam em todos os seus extremos com a definição do conceito e da prática que 

ocorre nos Estados Unidos. Todos eles constituem contribuições valiosas que 

enriquecem o conceito e, como realidades que são, merecem ser levadas em 

consideração. Seja como for, o sistema norte-americano está no modelo de 

vanguarda [...] (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 37, tradução da autora) 

 

A demonstração da representatividade do programa norte-americano de gestão de 

documentos, segundo Llansó Sanjuan (1993, p. 34), foi observado através do apoio de 

organismos internacionais como a UNESCO e o Conselho Internacional de Arquivos por 

meio de suas próprias publicações. De acordo com autor, isso sugeriu “a avaliação positiva 

que estas organizações faziam do modelo norte-americano de gestão de documentos”. 

[...] a UNESCO, através do RAMP (Programa de Gestão de Documentos e 
Arquivos), definiu em 1979 a gestão de documentos como o domínio da 

administração geral com o objetivo de garantir a economia e a eficácia das 

operações desde a manutenção e uso da criação até o impacto final dos documentos. 

(LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 39, tradução da autora) 



81 
 

 

Dentro da concepção da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura), inserido no contexto do RAMP (Records and Archives Management 

Programme), a implantação de um programa de gestão de documentos se dá em quatro níveis. 

No primeiro, chamado nível mínimo, “estabelece que os órgãos e entidades devem contar, ao 

menos, com programas de retenção e eliminação de documentos e definir procedimentos para 

recolher à instituição arquivística pública aqueles de valor permanente”. O nível mínimo 

ampliado abrange o estabelecido no primeiro “com a existência de um ou mais centros de 

arquivamento intermediário”. Em nível intermediário “compreende os dois primeiros, bem 

como a adoção de programas básicos de elaboração e gestão de fichas, formulários e 

correspondência, e a implantação de sistemas de arquivos”. E por último, no nível máximo, 

“inclui todas as atividades já descritas, complementadas pela gestão de diretrizes 

administrativas, de telecomunicações e pelo uso de recursos de automação” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2011, p. 22). 

Além disso, nos estudos RAMP/UNESCO, o programa de gestão de documentos 

proposto por James B. Rhoads, definiu fases para a implantação de um programa de gestão de 

documentos. Estas fases visam a obtenção de economia e eficácia de um programa de gestão 

de documentos (PGD).  

• produção: fase em que se administram os elementos específicos de um programa 

de  controle e criação de documentos, através da elaboração e gestão de formulários; 

gestão da correspondência e dos relatórios; sistemas de gestão da informação; 

gestão das diretrizes da preparação e difusão da informação sobre as políticas e 
procedimentos e aplicação das  novas tecnologias a esses processos; 

• utilização e conservação: fase que corresponde ao controle, utilização e 

armazenamento dos documentos necessários para realizar ou facilitar as atividades 

de uma organização. Compreende a implantação dos sistemas de arquivos e de 

recuperação da informação; a gestão dos correios e telecomunicações; seleção  e uso 

de equipamentos reprográficos; análise de sistemas; produção e manutenção de 

programas de documentos vitais à administração e uso de automação e reprografia 

nus processos; 

• destinação (eliminação) – fase na qual se definem os procedimentos para implantar 

as propostas de eliminação de documentos, que envolve as atividades de 

identificação e descrição das séries documentais; avaliação das séries de valor 

permanente para os arquivos; eliminação periódica dos documentos sem valor de 

guarda permanente; transferências e recolhimentos (RODRIGUES, 2015, p. 73) 

 

A partir do acima exposto, verifica-se que o tratamento necessário aos arquivos, 

devido ao crescimento na produção dos documentos, demandou formas de gerir esse volume 

que abarrotavam os arquivos das administrações públicas desses países. Segundo Rodrigues 

(2015, p. 71), isso "se fez sentir na arquivística pelo enunciado de uma nova concepção de 

arquivo, fundamentada na Teoria das Três Idades, princípio pelo qual os documentos passam 
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por fases estabelecidas de acordo com sua vigência administrativa e frequência de consulta 

[...]”. A Teoria das Três Idades é entendida como “a teoria segundo a qual os arquivos são 

considerados arquivos correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência 

de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário” 

(DIBRATE, 2005). 

Os estágios em que os documentos passam dentro das três idades são definidos pelo 

seu uso. Na idade corrente, encontram-se “os documentos que estão em curso, isto é, 

tramitando ou que foram arquivados, mas são objeto de consultas frequentes; eles são 

conservados nos locais onde foram produzidos sob a responsabilidade do órgão produtor”. A 

idade intermediária abrange os “documentos que não são mais de uso corrente, mas que, por 

ainda conservarem algum interesse administrativo, aguardam, no arquivo intermediário, o 

cumprimento do prazo estabelecido em tabela de temporalidade e destinação, para serem 

eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente”. Na idade permanente estão “os 

documentos que devem ser definitivamente preservados em razão de seu valor histórico, 

probatório ou informativo” (CONARQ, 2011, p. 18). 

A criação do conceito das três idades dos documentos, de acordo com Llansó Sanjuan 

(1993, p. 34), salientou a necessidade de atuação do arquivista no tratamento da 

documentação produzida pelas instituições em cada fase do documento, desde a criação até o 

arquivamento permanente. Naquele momento, uma nova função profissional dos arquivistas 

surgiu nos Estados Unidos e Canadá, com o tratamento e a eliminação de documentos antes 

do recolhimento aos arquivos permanentes, os records managers. Essa prática, segundo Ana 

Márcia Rodrigues (2006, p. 103), repercutiu em outros países.  

A dualidade de interesse entre as agências, a gestão cotidiana dos documentos, e a 

instituição de arquivos, preservação da documentação com valor histórico, levaram 

à coexistência de dois profissionais: records management e archivists. Embora os 

records managers e archivists tenham objetivos diferentes, percepções dos 

documentos e diferenças na aplicação de técnicas de classificação e indexação, eles 

têm em comum a gestão da informação registrada em um suporte em todas as etapas 

do ciclo de vida, que obriga a uma conciliação entre as duas profissões - 

especialmente no setor privado (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 227). 

 

A ideia das Três Idades, de acordo com Jardim (2015, p. 32), "encontra suas bases na 

concepção de ciclo vital de documentos”. Recorrentemente confundido com a teoria das três 

idades, o conceito de ciclo de vida dos documentos para o autor (2015, p. 29-30) 

"reconfigurou o modelo de instituição arquivística até então adotado pelo Arquivo Nacional 

dos Estados Unidos", colocando a instituição como agente do processo de produção dos 
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documentos e não apenas daqueles que eram recolhidos ao arquivo permanente. Jardim 

salienta ainda que "esse novo modelo de administração arquivística influenciou diretamente 

outras instituições arquivísticas no universo anglo-saxônico e inspirou outros modelos de 

intervenção no ciclo vital dos documentos". Historicamente situada, a ideia do “records life 

cycle” foi  

[...] um conceito anunciado em 1940 pelo arquivista estadunidense Philip Coolidge 

Brooks numa reunião da Society of American Archivists. Sua apresentação, 

intitulada “What records shall we preserve?” teve profundo impacto na 

operacionalização do sistema de gestão de documentos posteriormente desenvolvido 

pelo Arquivo Nacional dos Estados Unidos (JARDIM, 2015, p. 29). 

 

A proposta do ciclo de vida dos documentos foi difundida por autores como 

Schellenberg e Ernst Posner e se consolidou, segundo Llansó Sanjuan (1993, p. 33), com a 

criação dos programas de gestão de documentos e dos arquivos intermediários. Essa visão dos 

arquivos, de acordo com o autor, aplicada nos Estados Unidos, Canadá, França e Reino Unido 

foi uma "revolução na disciplina arquivística”. O ciclo de vida compreende desde a produção 

até a destinação final dos documento de maneira “semelhante à de um organismo vivo, no 

sentido em que nasce (fase de criação), vive (fase de manutenção e uso) e morre (fase de 

destinação)”. Neste sentido, o autor complementa. 

Tendo em vista o crescente volume de documentação que estava sendo produzida, 

era necessário realizar atividades específicas, incluindo a preparação de planos de 

classificação e tabelas de seleção de documentos. A partir desses elementos 

racionalizadores, ficou evidente que a documentação produzida por cada unidade 

administrativa de uma instituição fazia parte de uma totalidade (LLANSÓ 
SANJUAN, 1993, p. 33). 

 

Entretanto, o ciclo de vida dos documentos passou a ser compreendido de maneira 

distinta entre profissionais dos Estados Unidos e Canadá. Para os canadenses, "conceito de 

ciclo vital dos documentos não foi entendido de forma excludente, mas sim de forma 

integrada e global no tratamento dos arquivos" (BUENO, 2013, p. 70).  Desta maneira, nascia 

a ideia canadense da Arquivística Integrada, dos autores Carol Couture, Jean Yves Rousseau e 

Jacques Ducharme, ainda na década de 1980.  

O que a Arquivística Integrada almeja é uma abordagem onde a gestão da 

informação deve subsidiar a gestão de documentos, sendo que para isso revisitam 

conceitos, princípios e teorias arquivísticas, considerando que a Classificação pode 
ocorrer em qualquer etapa das Três Idades e não apenas quando da chegada do 

documento ao arquivo. Valorizam a concepção de Fundo e a ela relacionam a 

garantia da integridade do documento. Reforçam como fundamental para a área a 

atribuição e integração dos valores primários e secundários aos documentos, e que o 

tratamento arquivístico deve ser iniciado no momento de produção do documento, 

pois se essa ação não for assim tomada, frente à grande produção documental em 

curso, principalmente em ambientes eletrônicos, se tornará inviável a aplicação dos 

Princípios como da Proveniência e a aplicação da teoria das Três Idades, sobre a 
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qual adotam os conceitos de arquivos ativos, semiativos e inativos. (SCHMIDT, 

2012, p. 192) 

 

Além da Arquivística Integrada, outra concepção surgiu com a realidade posta a partir 

da década de 1990, com uso da tecnologia da informação e produção de documentos nas 

instituições em ambientes digitais, que "colocaram efetivamente em cheque a noção de ciclo 

vital" (JARDIM, 2015, p. 31). Houve então a necessidade de repensar o conceito do ciclo de 

vida dos documentos. 

Ao abordar as perspectivas de vários autores sobre o tema, Rajotte (2010, p. 83) 

menciona a abordagem segundo a qual os arquivos digitais, por serem mais sujeitos 

a manipulações, seriam menos facilmente gerenciados sob a noção de ciclo vital de 
documentos. Essa noção não sustentaria suficientemente a perspectiva de que é 

necessária uma gestão arquivística já na produção do documento. O autor assinala 

que as críticas dos arquivísticas australianos a noção de ciclo vital de documentos 

teriam sido as mais profundas, levando ao conceito de records continuum [...] 

(JARDIM, 2015, p. 31). 

 

A teoria do Records Continuum surgiu, segundo Jardim (2015, p. 35), na Austrália 

durante a década de 1990 a partir de ideias de Frank Upward. De acordo com o autor, "os 

antecedentes da noção de ‘continuum’ encontram-se em dois autores, conforme reconhecido 

pelo próprio Upward (2004): o australiano Ian Maclean, no final dos anos de 1950 e início 

dos 60, e o australiano Jay Atherton nos anos de 1980". Records continuum, no Multilingual 

Archival Terminology do Conselho Internacional de Arquivos (apud Jardim, 2015, p. 36), é 

entendido como 

Um modelo de ciência arquivística que enfatiza a sobreposição das características 

de manutenção, evidencia, tramitação dos documentos e identidade do produtor. 

Toda a extensão da existência de um documento. Refere-se a um regime consistente 

e coerente dos processos de gestão a partir do momento da produção de documentos 

(e antes da produção, no projeto de sistemas de recordkeeping) mediante a 

preservação e utilização dos documentos e arquivos (JARDIM, 2015, p. 36). 

 

A concepção do Records Continuum, de acordo com Jardim (2015, p. 36), rompe 

"com a ideia de fases distintas dos documentos, reinventa-se a gestão de documentos como 

um processo continuo e configura-se um território unificado em oposição a visão dicotômica 

anglo-saxônica entre arquivologia e gestão de documentos". 

O Records Continuum, segundo explicitado no artigo de Jardim (2015, p. 38-39) 

através de um diagrama, representa "um modelo teórico e não operacional. Este talvez seja 

um dos desafios do modelo Records Continuum, em que pese a sua influência – em diferentes 

níveis – em práticas de gestão de documentos e arquivos e em diferentes países". O autor 

acrescenta que para alguns estudiosos a aplicação desta concepção “seria mais evidente no 

cenário da gestão de documentos digitais”. 
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Na classificação proposta no trabalho de Clarissa Schimidt (2012, p. 216), a teoria do 

Records Continuum, pertence a Arquivologia Contemporânea e é produto do uso da 

tecnologia da informação, ou “mundo digital”,  

baseada na abordagem do “Sistema de Séries”; estabelece uma perspectiva contínua 

para a gestão de documentos, que não separa os documentos correntes dos 

permanentes e nem a profissão entre records managers e archivists; documento de 

arquivo como entidade lógica e não física; rejeitam a teoria do Ciclo Vital por a 
considerarem linear e fragmentada (SCHMIDT, 2012, p. 216). 

 

No estudo sobre a gestão de documentos no continente europeu, Llansó Sanjuan 

(1993, p. 230) afirma que as tradições arquivísticas são plurisseculares e não uniformes. 

Mesmo com a existência ou não de arquivos correntes ou administrativos, fica evidente a 

preocupação com a gestão dos documentos na Europa “antes da chegada da nova doutrina 

arquivística dos Estados Unidos”. Neste sentido, o autor reconhece as tradições europeias em 

dois modelos: um submodelo com base nos registros, em países germânicos, Itália, Inglaterra, 

e o submodelo francês, chamado préarchivage.  

Na Europa Ocidental, ocorreram mudanças a partir no século XVIII e primeira metade 

do XIX, a partir do emprego dos “princípios do Iluminismo e a Enciclopédia de Diderot e 

d'Alembert”, que fizeram com que os documentos de arquivo recebessem uma “uma 

classificação diferente da ordem em que tinham nas áreas administrativas”, baseadas em seus 

assuntos ou conteúdo (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 197). Sobre o caso da França, o autor 

esclarece 

Na França e em grande parte Europa Ocidental, essas inovações radicais 

introduzidas no momento da Revolução Francesa, se consolidaram durante a 

restauração: os arquivistas encontraram-se diante de arquivos "fechados", 

produzidos por instituições que haviam deixado de existir; esses arquivos já não 
cresciam mais, e seus laços com documentos correntes haviam desaparecido por 

completo. Não foi até 1841 que, obrigatoriamente, foi estabelecido o "respeito dos 

fundos", ou seja, que deviam ser conservados juntos os documentos de uma mesma 

instituição, e separadamente dos documentos criados por outras instituições (Elio 

LODOLINI, 1990 apud LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 197)  

 

 Neste período, segundo Llansó Sanjuan (1993, p. 197), atenção dos “arquivistas da 

Revolução Francesa” estavam voltadas “exclusivamente para o passado, esquecendo o 

futuro”. Este foi, de acordo com o autor, o erro que causou o “descrédito sofrido pelos 

arquivos pelas instituições administrativas ao longo do século XIX”, com a ação nos arquivos 

administrativos interrompida. A mudança dessa configuração na França se deu em 1936. 

Finalmente, o decreto de 21 de julho de 1936 estabeleceu o princípio de que 

nenhum documento de uma administração pública poderia ser destruído ou alienado 
sem o consentimento da Diretoria de Arquivos, e que todos os documentos das 

administrações públicas deveriam ser transferidos para os depósitos do Estado. Esta 
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lei regulamentou as relações entre administrações e arquivos para o futuro, até a 

promulgação da Lei de Arquivos de 1979 (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 197).  

 

Cabe acrescentar que, segundo Jardim (2015, p. 20), a Arquivologia é considerada 

“filha do Estado europeu do século XIX” e “nos seus elementos fundantes, é profundamente 

marcada pelas características nacionais do Estado moderno europeu”. Desta maneira, a 

“construção dos aparatos administrativos estatais no século XIX apresenta alguns aspectos 

comuns. Seus desdobramentos específicos, no entanto, se dão em contextos histórico-culturais 

diversos, da Franca a Espanha, da Alemanha a Inglaterra”. 

Em acréscimo as abordagem e teorias que envolvem a gestão de documentos já 

descritas, a “Arquivologia Contemporânea”, na classificação de José Maria Jardim (2015, p. 

40-41), demonstra uma “nova faceta" através das iniciativas de normalização arquivística 

desenvolvidas pela Organização Internacional para Padronização (ISO) e pelo Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA). Para o autor, “a universalização de diferentes perspectivas 

teóricas e modelos de aplicação relacionados a gestão arquivística de documentos correntes e 

intermediários ganhara uma universalização sem precedentes com a Norma Internacional de 

Gestão de Documentos, a ISO 15489”. 

A norma ISO para a gestão de documentos, sob o n. 15489, trata de documentos 

produzidos e recebidos por entidades públicas e privadas no decorrer de suas atividades e é 

composta por duas partes. 

A ISO 15489-1:2001 oferece diretrizes e marcos sobre a gestão de documentos. A 

ISO/TR 15489-2:2001 apresenta uma metodologia para a implantação dos 
princípios da gestão de documentos, descritos na primeira parte. A norma demarca a 

gestão de documentos de arquivos como apoio de um sistema de qualidade, bem 

como visa regular o desenho e implementação de sistema de gestão de documentos 

(records system) (JARDIM, 2015, p. 42). 

 

A norma ISO 15489-1:2016 tem por escopo estabelecer “os conceitos e princípios 

fundamentais para a produção, captura e gerenciamento de documentos”, e abrange “a) 

produção e captura de documentos de arquivo para cumprir os requisitos de prova da 

atividade de negócio; b) adoção de medidas apropriadas para proteger sua confiabilidade, 

integridade e usabilidade conforme seu contexto de negócios e requisitos para gestão de 

mudanças ao longo do tempo” (ISO, 2016). 

As normas de gestão de documentos no Brasil, editadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, são as ABNT NBR 30300:2016 e a NBR 30301:2016. Na primeira, estão 

descritos os fundamentos e vocabulário do sistema de gestão de documentos de arquivo, 
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assim como seus objetivos, princípios e uma abordagem de processos, com especificação dos 

papéis da alta administração. Na ABNT NBR ISO 30301:2016, estão descritos os requisitos 

que devem ser seguidos por um sistema de gestão de documentos e arquivo no apoio de uma 

instituição no desenvolvimento de suas atividades, além de prever e especificar o 

desenvolvimento e implementação de uma política de documentos de arquivo e seus 

objetivos, com respectivo monitoramento de desempenho. 

No Brasil, de acordo com Jardim (2015, p. 44), as normas advindas do Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA) têm maior relevância no sentido de debate e uso, perante as 

normas ISO.  Entretanto, salienta a importância das normas ISO no mundo.   

Na última década, a norma 15489 tornou-se uma referência global para o 

desenvolvimento da gestão de documentos nas organizações. Redigida em inglês, a 

ISO 15489 foi traduzida para diversas línguas como o francês, o alemão, o 

holandês, o mandarim, o espanhol e o português (de Portugal), sendo utilizada em 

mais de cinquenta países. E considerada a mais bem-sucedida publicação da ISO 

desde a serie ISO 9000 na década de 1990 sobre padrões de qualidade (JARDIM, 

2015, p. 43). 

 

Observados o conceito, um breve panorama histórico e algumas concepções e modelos 

sobre a gestão de documentos, cabe verificar as propostas institucionalizadas sobre o tema na 

Administração Pública brasileira.  

 

4.2. A gestão de documentos no contexto da Administração Pública Brasileira 

A introdução da gestão de documentos no Brasil e em países ibero-americanos, 

conforme abordado no item sobre a identificação arquivística, se deu pela mesma 

problemática dos EUA, o acúmulo de documentos nos arquivos. De acordo com a pesquisa de 

Rodrigues (2008, p. 56-59), a preocupação do Brasil com esse problema e com a avaliação e 

seleção de documentos, já se observava na década de 1970, em artigo publicado por Nilza 

Teixeira Soares (1975)18. Além disso, o Brasil integrou o Grupo Ibero-Americano de Gestão 

de Documentos Administrativo, juntamente com Espanha, Portugal e México. Esse grupo 

pretendia consolidar uma metodologia de gestão em consonância com a própria tradição 

político-administrativa e arquivística de cada país (RODRIGUES, 2008, p. 49).  

Outro contexto histórico sobre as práticas arquivísticas no Brasil foi apresentado no 

artigo de Paulo Roberto Elian dos Santos e Ana Luce Girão Soares de Lima (2016). Segundo 

os autores, durante a gestão de José Honório Rodrigues, entre os anos de 1958 e 1964, as 

                                                   
18 SOARES, Nilza Teixeira. Avaliação e seleção de documentos de arquivo: problemas e soluções. Arquivo & 

Administração. Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, v.3, n.3, p. 7-14, 1975 
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ações do historiador para que o Arquivo Nacional fosse “um arsenal da Administração” 

tiveram como objetivo a elaboração de um sistema de arquivos, dentro de uma proposta 

inovadora para época. Além disso, previa dentro do contexto da Administração Pública a 

capacitação profissional e intercâmbio técnico-cientifico com a presença de especialistas 

estrangeiros, além da publicação de obras de referência sobre os arquivos em português para 

formação de uma biblioteca acerca do tema no Brasil. Os autores consideram que a “análise 

da gestão José Honório Rodrigues, na principal instituição arquivística do país, permite uma 

melhor compreensão do processo de institucionalização da arquivologia, no contexto histórico 

de democracia e desenvolvimento e seu impacto nas décadas seguintes”. 

Nos anos 1950, a tarefa de modernizar a burocracia do Estado permanecia como 

uma necessidade fundamental. Ao lado da formação de pesquisadores e do 

fortalecimento do ensino superior, acordos de cooperação bilateral, sobretudo com 

os Estados Unidos, serviam para o intercâmbio técnico-científico, que incluía a 

vinda de técnicos estrangeiros ao país e a viagem de quadros da administração 

pública brasileira para estudos no exterior. A política de formação de quadros 

técnicos para gerenciar a máquina do governo contemplou profissionais como a 

bibliotecária Nilza Teixeira Soares e outros recém-recrutados para o serviço público 

por concursos do Dasp. Então bibliotecária do Serviço de Documentação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Nilza Teixeira Soares obteve, por 
meio de um processo de seleção do departamento, uma bolsa do governo americano 

para realizar cursos na American University, nas áreas de gestão de arquivos 

correntes, administração de arquivos permanentes e estágios junto à Biblioteca do 

Congresso, nos anos de 1952 e 1953 (SANTOS E LIMA, 2016, p. 487). 

 

As ações que se desenvolveram na década de 1950, segundo Santos e Lima (2016, p. 

484), partiram da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp), no ano 

de 1938, durante o governo de Getúlio Vargas. Com essa estrutura “o governo pretendeu 

estimular, desenvolver e coordenar esforços no sentido de racionalizar e aperfeiçoar a ação do 

Estado no âmbito da administração geral”. Os autores acrescentam ainda, dentro deste 

contexto, a criação da Fundação Getúlio Vargas, alinhada a proposta conceptiva do DASP. 

Criada em 1944 com o objetivo de realizar estudos e pesquisas no campo da 

administração pública e privada e promover a capacitação de pessoal para o 

desempenho dessas atividades, a FGV teve sua trajetória inicial associada ao 

pensamento do ex-presidente do Dasp, Luiz Simões Lopes. Aos poucos, a 

instituição construiu uma sólida reputação e uma visível centralidade no cenário 

político, administrativo e científico brasileiro. Não por acaso, ali ganhou forma no 
início da década de 1950 o projeto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia 

e Documentação (IBBD) (SANTOS E LIMA, 2016, p. 486). 

 

A FGV possuía à época um projeto de administração de seus arquivos que, segundo 

Santos e Lima (2016, p. 487), foi atribuído a Marilena Leite Paes e Maria de Lourdes Costa e 

Souza em 1959. Neste período, dentro da política de capacitação de pessoal do governo por 

meio do DASP, Maria de Lourdes “obteve desse órgão uma bolsa de estudos para fazer um 
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treinamento nos Estados Unidos na área de arquivos correntes, e integrou ao lado de outros 

servidores brasileiros, o Corpo de Funcionários Estrangeiros da recém-criada Organização das 

Nações Unidas (ONU)”. Com o conhecimento adquirido no exterior, a servidora ministrou 

treinamentos e cursos. O trabalho desempenhado por Marilena e Maria de Lourdes foi 

considerado “por longo tempo, pioneiro e de referência no campo da gestão de documentos de 

arquivo”. 

O desenvolvimento institucional das práticas arquivísticas no Brasil, de acordo com 

Santos e Lima (2016, p. 490), não podem ser dissociados da aplicação dos princípios teóricos 

e dos métodos “historicamente construídos, das ações e estratégias dos seus principais atores 

sociais”. Neste sentido, colocam o “Dasp, a FGV e o Arquivo Nacional, durante a 

administração José Honório” como os “lugares da arquivologia que, nas décadas de 1940 a 

1960, experimentaram processos distintos nos quais os arquivos alcançaram um lugar na 

cultura e no projeto de desenvolvimento institucional”. Neste período, o Brasil recebeu visita 

dos arquivistas “Henri Boullier de Branche, da França, e T. Schellenberg, dos Estados 

Unidos”.  

A partir dessas visitas, de acordo com Santos e Lima (2016, p. 493-494), Nilza 

Teixeira Soares destacou a “influência de Boullier de Branche na formação dos profissionais 

do Arquivo Nacional”, com o conhecimento acerca dos arquivos permanentes. Até então, o 

foco dos treinamentos era sob a temática Arquivo e Protocolo e Arquivos Correntes e 

tramitação. Desta maneira, “ao que parece, a convivência com Boullier serviu aos técnicos 

como introdução aos elementos básicos da arquivologia francesa”. Por outro lado, a visita de 

do vice-diretor do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, Theodore Schellenberg, contribuiu 

com as publicações técnicas “Manual de Arquivos, em 1959, e o livro Documentos públicos e 

privados: arranjo e descrição, em 1963”. 

Este pequeno apanhado histórico tem por função o entendimento das práticas 

arquivísticas atuais na Administração Pública Brasileira. Assim sendo, Santos e Lima (2016, 

p. 497) consideram que “a arquivologia no Brasil desenvolveu-se buscando estabelecer laços 

estreitos com o conhecimento produzido em países da Europa e nos Estados Unidos”. Todo o 

processo de formação e capacitação citados anteriormente, de “profissionais que atuaram no 

país entre os anos 1940 e 1970 sofreu, de alguma forma, a influência das escolas vinculadas 

às tradições norte-americana ou francesa”. Entretanto, os autores salientam “a prevalência de 

uma matriz anglo-saxônica sobre determinados agentes (indivíduos e instituições) que 

lideraram processos de institucionalização da disciplina, com uma marca inegável na gestão 
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dos arquivos institucionais ainda sob a esfera da administração”.  

O programa de modernização do Arquivo Nacional, segundo Jardim (2015, p. 45), foi 

"um dos seus fundamentos a ruptura com o modelo de instituição arquivística tradicional", na 

década de 1980. Diferente de outros países onde a gestão de documentos foi aplicada, a busca 

por modernização dos arquivos públicos brasileiros se deu através da apresentação projetos 

que buscavam a adoção de elementos da gestão de documentos (JARDIM, 2015, p. 45). O 

projeto de gestão de documentos desenvolvido no Arquivo Nacional no período resultou nas 

publicações “Manual para identificação de acervos documentais para a transferência e/ou 

recolhimento aos arquivos públicos do GIFE”, “Identificação de documentos em arquivos 

públicos do GIFI” e no “Manual de levantamento da produção documental (1985)” 

(RODRIGUES, 2008, p. 58-59). 

Atualmente, sob o ponto de vista jurídico, a gestão de documentos está estabelecida na 

Constituição Federal de 1988 (art. 216) como sendo competência da administração pública a 

"gestão documental governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 

dela necessitem” (RODRIGUES, 2015, p. 66).  

A Lei n. 8.159/1991 dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e 

estabelece, dentre as competências dos arquivos públicos, a gestão dos documentos dentro de 

seu âmbito de poder (executivo, legislativo, judiciário). Além disso, conceitua a gestão de 

documentos como "conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente" (BRASIL, 1991, art. 3º).  

No conceito apresentado no Dicionário de Terminologia Arquivística, cujas autoras 

são Heloísa Bellotto e Ana Maria Camargo (1996), a gestão de documentos é entendida como 

“um conjunto de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação, 

tramitação, classificação, uso primário e avaliação de arquivos” (DICIONÁRIO de 

terminologia arquivística, 1996). 

A gestão de documentos, conforme caracterizada por Rodrigues (2015, p. 65), 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".  

Na análise do termo gestão de documentos no Brasil no DIBRATE e na obra “Como 

avaliar documentos de arquivo”, Jardim (2015, p. 28) observa que os objetos desta são "a 
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produção, tramitação, classificação, uso, avaliação e arquivamento". Embora tenha em sua 

origem a ligação com o campo da administração e com o conceito record management anglo-

saxão, no caso brasileiro o conceito não menciona as ações de planejamento e direção. 

A gestão de documentos e seu conceito foram concebidos na perspectiva da 

Administração Pública. No artigo datado de 1987, Jardim analisou as características das 

instituições públicas brasileiras e verificou os seguintes pontos:  

- trata-se de instituições voltadas quase que exclusivamente para guarda de 

documentos considerados, na maior parte das vezes sem critérios, como de valor 

histórico e a partir, portanto, da dicotomia valor histórico valor administrativo de 

documentos; 

- são praticamente inexistentes suas relações com o conjunto da administração 

pública com vistas ao exercício de funções não apenas de apoio a pesquisas 

científicas retrospectivas, mas também de funções de apoio administrativo ao 

governo, durante o processo político-decisório; 

- por diversas razões (problemas de pessoal, legislação e espaço físico), sua atuação, 

no tocante à recepção dos documentos produzidos e acumulados pela administração 

na qual se inserem, caracteriza-se pela passividade; 

- ou seja, o modelo de instituição arquivística pública em vigor no Brasil está mais 

próximo do século XIX do que do XXI (JARDIM, 1987, p. 6). 

 

Essa realidade apresentada acerca dos arquivos públicos no Brasil e a atuação ou falta 

de atuação das instituições por eles responsáveis são também, segundo Jardim (1987, p. 7), 

produto das características histórico-culturais da Administração Pública brasileira. Neste 

sentido, o documento de arquivo e a informação neste contido é "mal produzida, mal 

utilizada, mal disseminada e, em geral, eliminada ou conservada sem critério pela própria 

administração pública". Em acréscimo às problemáticas já explanadas, Jardim (1987) 

menciona ainda a "indigência orçamentária dos arquivos públicos brasileiros".  

[...] trata-se de instituições deficitárias para os cofres públicos, pois sua condição 

nem sempre permite atender de forma razoável às demandas da pesquisa científica o 

outros usos sociais (funções estas que não podem ser mensuradas, em termos de 

rentabilidade financeira) nem atuar como órgão de apoio à administração pública, 

mediante atividades mínimas de gestão de documentos (função esta que pode 
objetivamente contribuir para a diminuição (JARDIM, 1987, p. 8). 

 

Em uma constatação mais recente, José Maria Jardim (2015) afirma que, trinta anos 

após a iniciativa na década de 1980 do projeto de modernização do Arquivo Nacional, a 

gestão de documentos no Estado brasileiro "ainda é uma exceção e não a regra" (JARDIM, 

2015, p. 45). 

Em um outro estudo sobre a situação dos órgãos públicos brasileiros, Rodrigues (2015, 

p. 70) observou que a situação acerca dos documentos e informações nos arquivos públicos 

brasileiros é a de abandono. Os documentos públicos, segundo a autora, são "encontrados 
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amarrados, amontoados e marginalizados nos porões dos edifícios, entregues à destruição”. 

Esta realidade converge com a constatação de José Maria Jardim acerca da gestão de 

documentos nos órgãos públicos brasileiros atualmente. Assim sendo, a autora completa 

Os órgãos públicos brasileiros ainda se caracterizam por uma produção e 

acumulação descontrolada de documentos, situação que se agrava com a introdução 

das tecnologias aplicadas aos processos de trabalho. As consequências da 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 (RODRIGUES, 2015, p. 65). 

 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), de n. 12.527/2011, a que se refere Rodrigues na 

citação acima, trouxe uma nova demanda aos arquivos, dentro do contexto atual da sociedade 

brasileira. Com vigência a partir de maio de 2012, a lei regulamenta o direito previsto na 

Constituição Federal de 1988 sobre o acesso às informações públicas. Passou-se então a 

existir, de maneira regulamentar e de atendimento obrigatório, uma maior demanda por 

informações e documentos públicos em busca de direitos e controle governamental, através da 

exigência de atendimento às necessidades dos cidadãos por meio dos Serviços de Informação 

aos Cidadãos em todos os órgãos públicos. Isso interliga o acesso às informações ao processo 

arquivístico da gestão de documentos. Sem documentos organizados, não é possível o acesso 

às informações preconizada pela LAI.  

Nós temos plena consciência de que talvez esse seja um dos principais e difíceis 

desafios que essa Lei de Acesso à Informação nos traz: garantir uma boa gestão da 

informação. Quando falo gestão, é desde o registro até o arquivamento dessa 

informação, porque se não tivermos um bom processo de gestão da informação, de 

gestão do conhecimento como um todo, por óbvio não seremos capazes de localizar, 

de levantar essa informação para entregá-la ao cidadão (VIEIRA19, 2012 apud 

RODRIGUES, 2015, p. 67). 

 

A gestão de documentos, para o Arquivo Nacional, engloba não apenas o apoio às 

fases administrativas onde o documento se encontra, mas também a garantia de direitos 

institucionais e aos cidadãos: “gerir documentos, em sentido mais amplo, significa não só 

racionalizar e controlar a produção documental e garantir o uso e a destinação adequada, mas, 

principalmente, assegurar ao governo e ao cidadão acesso pleno às informações contidas nos 

documentos, tarefa, por excelência, dos arquivos” (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 7). 

Diante de toda realidade exposta, para o desempenho das funções que atendam às 

demandas da sociedade brasileira atual os arquivos públicos necessitam ser dotados de 

                                                   
19 VIEIRA, V.L.R. A lei de acesso à informação. 2012. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/46754/Acesso_informacao_texto.pdf?sequence=1>. Acesso em: 17 fev. 
2013. 
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"condições que garantam seu adequado funcionamento e as administrações públicas de 

instrumentos de gestão de documentos que permitam o acesso pleno às informações por ela 

produzida e acumulada no exercício de suas funções" (RODRIGUES, 2015, p. 71). Desta 

maneira, a autora acrescenta 

Nessa perspectiva, somente um programa de gestão documental e de arquivos bem 

estruturado permite a definição dos requisitos que garantam a necessária rapidez na 

localização de documentos e informações exigidas para o cumprimento da 

legislação em vigor, conferindo eficácia e eficiência para melhor funcionamento da 

administração pública em sua rotina diária de tomada de decisões, estreitando os 

laços entre governo e comunidades (RODRIGUES, 2015, p. 69) 

 

O Conselho Nacional de Arquivos, por meio da Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos, observando a nova realidade de produção dos documentos arquivísticos digitais, 

publicou o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011), que é um modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos. Este documento, dividido em duas 

partes, fornece primeiro orientações sobre a gestão arquivística de documentos, ou gestão de 

documentos, e posteriormente, apresenta as especificações de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD). A partir desta concepção, 

serão apresentadas as práticas da gestão de documentos no âmbito da Administração Pública 

do Brasil. A resolução do CONARQ n. 25, de 27 de abril de 2007, recomenda aos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, a adoção do e-ARQ Brasil. 

Assim sendo, trata-se de importante e atual fonte acerca da gestão de documentos na 

Administração Pública Federal.  

Outro documento usado como fonte para este entendimento é a apostila “Gestão de 

documentos: curso de capacitação para os integrantes do Sistema de Gestão de Documentos 

de Arquivo - SIGA, da administração pública federal” (ARQUIVO NACIONAL, 2011). 

Através do conteúdo deste curso é fornecida a capacitação aos servidores públicos acerca da 

gestão de documentos no âmbito da Administração Pública Federal brasileira. A apresentação 

desta publicação técnica (apostila), assinada por Maria Izabel de Oliveira, informa que o  

curso de capacitação foi planejado tendo por base que “a gestão de documentos é o caminho 

para que os órgãos e entidades tenham as suas demandas internas e externas atendidas, além 

de possibilitar ao cidadão o acesso às informações de seu interesse”. Assim sendo, essa 

publicação salienta aos servidores públicos que 

Gestão de documentos implica em acompanhar todo o ciclo vital dos documentos 

produzidos por um órgão ou entidade no desempenho de suas funções e atividades, 

determinando aqueles que devem ser conservados em caráter permanente e os que 

devem ser eliminados a curto, médio e longo prazo, resultando em eficiência e 

economia de tempo e espaço, na racional utilização de recursos humanos, materiais 
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e financeiros e na redução da massa documental produzida. Sua execução exige 

planejamento, organização, coordenação e controle de pessoal, espaço físico, 

equipamentos, instalações, material e recursos financeiros (ARQUIVO 

NACIONAL, 2011, p. 21). 

 

A implementação da gestão de documentos se dá por meio de um programa 

estruturado para este fim. De acordo com Llansó Sanjuán (1993, p. 49), um programa de 

gestão de documentos (PGD) permite às instituições o controle da quantidade e da qualidade 

dos documentos produzidos, além de promover a manutenção de informações e documentos 

pertinentes. Esse programa conta com vários elementos, desde a gestão de formulários e 

correspondências até a destinação final dos documentos. Os PGDs contam ainda com  

princípios, práticas, métodos e técnicas próprios, bem como uma série de 

ferramentas tecnológicas que oferecem maior eficiência, eficácia e economia. A 

gestão de documentos deve estabelecer relação de todos os elementos e explicar 

essas relações a todas as pessoas, em todos os níveis dentro da organização. O êxito 
de operação do programa requer cooperação com outras entidades que podem 

apoiá-lo (LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 49, tradução da autora) 

 

Os objetivos do programa de gestão de documentos, de acordo com Rodrigues (2015, 

p. 73), envolvem avaliar e selecionar os documentos de valor permanente; coordenar um 

sistema de arquivos, com procedimentos definidos que permitam as transferências, 

recolhimentos e acesso aos documentos e, “centralização normativa dos aspectos que 

envolvem a produção documental e o acesso a documentos e informações do órgão”. O 

alcance da eficiência e eficácia na gestão dos documentos, de acordo com o Arquivo 

Nacional, é percebido quando os documentos são localizados rapidamente e sem transtornos, 

e “são conservados a um custo mínimo de espaço e manutenção e enquanto sejam 

indispensáveis às atividades correntes; e nenhum documento é preservado por tempo maior 

que o necessário ao cumprimento de sua finalidade, a menos que tenha valor para pesquisa e 

outros fins” (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 20). 

Atualmente, para a obtenção da eficácia e eficiência na gestão de documentos é 

preciso, além de atender às demandas dos arquivos tradicionais, observar as especificidades 

que envolvem os documentos arquivísticos digitais. Estes documentos são armazenados em 

ambientes onde não se vê o aspecto físico destes, mas de suas estruturas e representações em 

forma eletrônica. Essa realidade, de produção de documentos digitais, que trouxe ganhos para 

as instituições em eficiência, eficácia e economia, traz também questões e desafios para a 

preservação, tais como a obsolescência tecnologia e a maior facilidade com que o ambiente 

eletrônico possibilita a adulteração e perda de documentos. Neste contexto, é indispensável a 

implantação de um programa de gestão de documentos (CONARQ, 2011, p. 16).  
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A implantação do programa de gestão arquivística de documentos envolve a 

execução e o acompanhamento de ações e projetos, efetuados simultaneamente. 

Deve atender aos objetivos definidos no planejamento do programa no que se refere 

à capacitação de pessoal, implantação de sistemas de gestão arquivística, integração 

com os sistemas de informação existentes e os processos administrativos do órgão 

ou entidade. Essa etapa pode incluir a suspensão de atividades e procedimentos 

vigentes que forem considerados inadequados (CONARQ, 2011, pág. 20). 

 

O planejamento estratégico do programa de gestão de documentos (PGD) deve ser 

feito pelo arquivista responsável, em acordo com os objetivos e fins da instituição. Para 

Llansó Sanjuan (1993, p. 51-52), o método do planejamento estratégico do PGD envolve 

estudos internos e externos acerca da instituição (organização interna, leis, fatores sociais), a 

verificação dos sistemas de informação atuais em uso, formas de verificação de satisfação e 

sucesso do programa, alcance dos objetivos e a implantação em si, com ações definidas em 

curto, médio e longo prazos. Assim sendo, o autor recomenda observar os pontos abaixo 

mencionados.   

Os elementos que compõem o processo de planejamento são: a) estabelecimento de 

objetivos: b) orçamento anual; c) programa anual; d) avaliação do custo provável 

das atividades do programa; e) estabelecimento programa em fases durante um 

longo período de tempo, para medir o progresso através de indicadores de 

qualidade; tenha um plano estratégico completo por um certo número de anos. 

(LLANSÓ SANJUAN, 1993, p. 51) 

 

O planejamento para o programa de gestão de documentos no serviço público 

brasileiro, de acordo com o CONARQ (2011, pág. 20), envolve algumas ações. Cabe ressaltar 

que as propostas nesses pontos visam ambientes de produção de documentos arquivísticos 

híbridos (em papel e eletrônicos) e nato-digitais.  

A metodologia para o planejamento e implantação de um programa de gestão de 

documentos apresentado no e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) é descrita em oito etapas, que 

podem ser desenvolvidas em diferentes estágios: levantamento preliminar; análise das 

funções, das atividades desenvolvidas e dos documentos produzidos; identificação das 

exigências a serem cumpridas para a produção de documentos; avaliação dos sistemas 

existentes; identificação das estratégias para satisfazer as exigências a serem cumpridas para a 

produção de documentos arquivísticos; projeto do sistema de gestão arquivística de 

documentos; implementação do sistema de gestão arquivística de documentos; 

monitoramento e ajuste. 

O primeiro ponto é o “levantamento preliminar”. Nesta etapa, é necessário “identificar 

e registrar atos normativos, legislação, regimento e regulamento” com objetivo de “gerar o 

conhecimento necessário sobre a missão, a estrutura organizacional e o contexto jurídico-
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administrativo no qual o órgão ou entidade opera, de forma que se possam identificar as 

exigências para produzir e manter documentos” (CONARQ, 2011, p. 22). 

A segunda etapa é a “análise das funções, das atividades desenvolvidas e dos 

documentos produzidos” que consiste em “identificar, documentar e classificar cada função e 

atividade, bem como em identificar e documentar os fluxos de trabalho e os documentos 

produzidos”. Com esta atividade, é possível “desenvolver um modelo conceitual sobre o que o 

órgão ou entidade faz e como faz, demonstrando como os documentos se relacionam com sua 

missão e suas atividades”. Desta maneira, este modelo “subsidiará a definição dos 

procedimentos de produção, captura, controle, armazenamento, acesso e destinação dos 

documentos. Essa definição é particularmente importante em ambientes eletrônicos, onde os 

documentos adequados não são capturados e mantidos se o sistema não for projetado para 

isso” (CONARQ, 2011, p. 23). 

O terceiro momento envolve a “identificação das exigências a serem cumpridas para a 

produção de documentos”. Esta etapa se propõe a “identificar que documentos devem ser 

produzidos, determinar a forma documental que melhor satisfaça cada função ou atividade 

desempenhada e definir quem está autorizado a produzir cada documento”. Todo o trabalho 

nesta etapa deve “tomar por base a legislação vigente, as normas internas e os riscos 

decorrentes da falta de registro de uma atividade em documento arquivístico”, com fins de 

“assegurar que somente os documentos de fato necessários sejam produzidos, que sua 

produção seja obrigatória e que sejam feitos de forma completa e correta” (CONARQ, 2011, 

p. 23). 

A quarta etapa é a “avaliação dos sistemas existentes” que “consiste em identificar e 

avaliar o sistema de gestão arquivística de documentos e outros sistemas de informação e 

comunicação existentes no órgão ou entidade”. Esta avaliação tem por objetivo “identificar as 

lacunas entre as exigências para a produção e manutenção de documentos e o desempenho do 

sistema de gestão arquivística de documentos e dos sistemas de informação e comunicação 

existentes”, de modo a fornecer embasamento “para o desenvolvimento de novos sistemas ou 

para alterações nos sistemas vigentes de forma a atender às exigências identificadas e 

acordadas nos passos anteriores” (CONARQ, 2011, p. 23). 

O quinto ponto é o de “identificação das estratégias para satisfazer as exigências a 

serem cumpridas para a produção de documentos arquivísticos”. Este trabalho tem por função 

“determinar as estratégias (padrões, procedimentos, práticas e ferramentas) que levem ao 

cumprimento das exigências para a produção de documentos arquivísticos. O objetivo deste 
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passo é avaliar o potencial de cada estratégia em alcançar o resultado desejado e o risco em 

caso de falha” (CONARQ, 2011, p. 24). 

A sexta etapa da metodologia de implantação do programa de gestão de documentos 

do e-ARQ Brasil é o “projeto do sistema de gestão arquivística de documentos”. Este ponto 

consiste em “projetar um sistema de gestão arquivística de documentos que incorpore as 

estratégias selecionadas [...]”. Este projeto tem por objetivo: planejar mudanças ou adaptações 

para sistemas informatizados, processos e práticas correntes; determinar como incorporar 

essas mudanças ou adaptações para melhorar a gestão dos documentos arquivísticos no órgão 

ou entidade; adaptar ou adotar soluções tecnológicas, considerando, na medida do possível, 

um plano estratégico de evolução que vise minimizar os efeitos da obsolescência tecnológica.  

Para alcançar esses objetivos, o projeto de um sistema de gestão arquivística de 

documentos deve incluir: definição de tarefas, responsabilidades e cronograma; diagramas 

representando a arquitetura e os componentes do sistema; modelos representando visões 

diferentes do sistema, tais como processos, fluxos de dados e entidades de dados; 

especificações detalhadas para construir ou adquirir componentes tecnológicos como software 

e hardware, considerando que o sistema deve ser modular, evolutivo e expansível; plano de 

segurança da informação (física e lógica) e de contingência; metodologia e procedimentos de 

auditoria; planos mostrando como o projeto integrará os sistemas e os processos existentes; 

previsão de treinamento de pessoal; planos de teste; plano de implementação do sistema; e 

detalhamento das revisões periódicas do projeto, em conformidade com o plano estratégico de 

evolução e com as mudanças na tecnologia e no mercado (CONARQ, 2011, p. 24). 

A sétima etapa é a “implementação do sistema de gestão arquivística de documentos”, 

que consiste “na execução do projeto por meio de: treinamento de pessoa, introdução do 

sistema de gestão arquivística de documentos ou adaptação do já existente e a integração do 

sistema de gestão arquivística de documentos com os procedimentos e os sistemas de 

informação e comunicação existentes”. A implementação do sistema de gestão arquivística de 

documentos deve resultar nos seguintes produtos: “regulamentação das políticas, diretrizes e 

procedimentos, por meio de normas e manuais; material de treinamento; documentação dos 

processos de conversão e migração dos sistemas; relatórios sobre avaliação de desempenho do 

sistema de gestão arquivística de documentos” (CONARQ, 2011, p. 25). 

A oitava e última etapa diz respeito ao “monitoramento e ajuste” que objetiva 

“recolher, de forma sistemática, informação sobre o desempenho do sistema de gestão 

arquivística de documentos”. É a fase de avaliação do desempenho do sistema, correção de 
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deficiências e ajustes necessários, com a verificação se “os documentos estão sendo 

produzidos e organizados de acordo com as necessidades do órgão ou entidade e se estão 

relacionados, apropriadamente, aos processos dos quais fazem parte”. Esta verificação se dá 

por meio de entrevistas com a administração, equipe e outros parceiros; aplicação de 

questionários para medir o desempenho do sistema de gestão arquivística de documentos; 

exame da documentação (manuais de procedimentos, material de treinamento) desenvolvida 

durante a implementação do sistema de gestão arquivística de documentos; observação, 

análise e auditoria das informações e dos procedimentos implementados (CONARQ, 2011, p. 

25). 

Além das ações acima relacionadas, o programa de gestão de documentos proposto 

pelo CONARQ (2011) coloca algumas exigências a serem cumpridas com relação aos 

documentos produzidos e ao programa, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 18: Exigências a serem cumpridas pelo programa de gestão arquivística de 

documentos 

Documento de arquivo deve: Programa de gestão arquivística deve: 

• refletir corretamente o que foi comunicado, 

decidido ou a ação implementada; 

• conter os metadados necessários para 

documentar a ação; 

• ser capaz de apoiar as atividades; 

• prestar contas das atividades realizadas. 

• contemplar o ciclo de vida dos documentos; 

• garantir a acessibilidade dos documentos; 

• manter os documentos em ambiente seguro; 

• reter os documentos somente pelo período 

estabelecido na tabela de temporalidade e 

destinação; 

• implementar estratégias de preservação dos 

documentos desde sua produção e pelo tempo que 
for necessário; 

• garantir as seguintes qualidades do documento 

arquivístico: organicidade, unicidade, 

confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de CONARQ (2011, pág. 21) 

 

Todas essas ações, segundo o CONARQ, têm por objetivo garantir as qualidades dos 

documentos de arquivo, que são a organicidade, a unicidade, a confiabilidade, a autenticidade 

e a acessibilidade (CONARQ, 2011, pág. 21). Para isso, são colocadas exigências para que 

essas qualidades sejam alcançadas na produção do documento de arquivo nas instituições.   
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Quadro 19: Qualidades do Documento de Arquivo e exigências em Programas de Gestão de 

Documentos 

Qualidades do Documento de Arquivo e exigências em Programas de Gestão de 

Documentos 

Organicidade 

 

O documento arquivístico se caracteriza pela organicidade, ou seja, pelas relações que 

mantém com os demais documentos do órgão ou entidade e que refletem suas funções e 

atividades. Os documentos arquivísticos não são coletados artificialmente, mas estão 

ligados uns aos outros por um elo que se materializa no plano de classificação, que os 

contextualiza no conjunto ao qual pertencem. Os documentos arquivísticos apresentam 

um conjunto de relações que devem ser mantidas. 

Exigência no programa de gestão de documentos: Os procedimentos de gestão 

arquivística devem registrar e manter as relações entre os documentos e a sequência das 

atividades realizadas, por meio da aplicação de um plano de classificação. 

Unicidade 

O documento arquivístico é único no conjunto documental ao qual pertence. Podem 

existir cópias em um ou mais grupos de documentos, mas cada cópia é única em seu 

lugar, porque o conjunto de suas relações com os demais documentos do grupo é sempre 
único. 

Exigência no programa de gestão de documentos: O programa de gestão arquivística 

deve prever a identificação de cada documento individualmente, sem perder de vista o 

conjunto de relações que o envolve. 

Confiabilidade20 

Um documento arquivístico confiável é aquele que tem a capacidade de sustentar os 

fatos que atesta. A confiabilidade está relacionada ao momento em que o documento é 

produzido e à veracidade do seu conteúdo. Para tanto, há que ser dotado de completeza21 

e ter seus procedimentos de produção bem controlados. Dificilmente pode-se assegurar a 

veracidade do conteúdo de um documento; ela é inferida da completeza e dos 

procedimentos de produção. A confiabilidade é uma questão de grau, ou seja, um 

documento pode ser mais ou menos confiável.  

Exigência no programa de gestão de documentos: Para garantir a confiabilidade, o 

programa de gestão arquivística dos órgãos e entidades deve assegurar que os 
documentos arquivísticos sejam produzidos no momento em que ocorre a ação, ou 

imediatamente após, por pessoas diretamente envolvidas na condução das atividades e 

devidamente autorizadas; e com o grau de completeza requerido tanto pelo próprio órgão 

ou entidade como pelo sistema jurídico. 

Autenticidade 

 

Um documento arquivístico autêntico é aquele que é o que diz ser, independentemente 

de se tratar de minuta, original ou cópia, e que é livre de adulterações ou qualquer outro 

tipo de corrupção. Enquanto a confiabilidade está relacionada ao momento da produção, 

a autenticidade está ligada à transmissão do documento e à sua preservação e custódia. 

Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma como foi produzido 

e, portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento de sua 

produção. Assim, um documento não completamente confiável, mas transmitido e 

preservado sem adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção, é autêntico. 
Exigência no programa de gestão de documentos: Para assegurar a autenticidade dos 

documentos arquivísticos, o programa de gestão arquivística tem que garantir sua 

identidade22 e integridade23. Para tanto, deve implementar e documentar políticas e 

                                                   
20 “Confiabilidade é sinônimo de fidedignidade, tradução do termo em inglês reliability. “Reliability is conferred 

to records by the controls exercised on the creation and by the completeness of their form.” DURANTI, Luciana. 

The InterPARES Project. In: Authentic records in the electronic age. Vancouver: University of British Columbia, 

2000, p. 12, nota 2” (CONARQ, 2011, pág. 21). 

 
21 “Completeza se refere à presença, no documento arquivístico, de todos os elementos intrínsecos e extrínsecos 

exigidos pela organização produtora e pelo sistema jurídico-administrativo ao qual pertence, de maneira que esse 

mesmo documento possa ser capaz de gerar consequências (ver Glossário)” (CONARQ, 2011, pág. 21). 

 

22 “Identidade refere-se a atributos que caracterizam o documento arquivístico e o distinguem dos demais. Esses 

atributos se constituem nos elementos intrínsecos da forma documental e nas anotações” (CONARQ, 2011, pág. 

22). 

23  “Integridade refere-se ao estado dos documentos que se encontram completos e não sofreram nenhum tipo de 

corrupção ou alteração não autorizada nem documentada” (CONARQ, 2011, pág. 22). 
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procedimentos que controlem a transmissão, manutenção, avaliação, destinação e 

preservação dos documentos, garantindo que eles estejam protegidos contra acréscimo, 

supressão, alteração, uso e ocultação indevidos. 

Acessibilidade 

Um documento arquivístico acessível é aquele que pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado. 

Exigência no programa de gestão de documentos: para assegurar a acessibilidade, o 

programa de gestão arquivística deve garantir a transmissão de documentos para outros 

sistemas sem perda de informação e de funcionalidade. O sistema deve ser capaz de 

recuperar qualquer documento, a qualquer tempo, e de apresentá-lo com a mesma forma 

que tinha no momento de sua produção. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de CONARQ (2011, pág. 21-22). 

 

Por fim, é necessário um manual que regulamente as funções em um programa de 

gestão de documentos que, de acordo com Rodrigues (2015, p. 77), auxiliam no 

funcionamento e aplicabilidade cotidiana deste.  

A condição para que o manual possa ser aplicado e os resultados obtidos com o 

sucesso esperado é que o órgão apresente como requisitos prévios a existência de 

um programa estruturado, no qual possam ser explicitadas e avaliadas as metas, o 

que confere seriedade à proposta do grupo de trabalho; autorização  oficial e 

estrutura legislativa, inserindo o projeto no calendário político da administração 

para que seja aprovado e apoiado pelas autoridades competentes e, 

consequentemente, legitimado o compromisso com o seu desenvolvimento e 

continuidade (RODRIGUES, 2015, p. 77). 

 

Diante da grande complexidade da Administração Pública, da necessidade de 

transparência administrativa e do atendimento aos cidadãos, são necessárias "políticas 

públicas voltadas para a gestão de documentos, que asseguram racionalidade, eficiência e 

transparência administrativa” (RODRIGUES, 2015, p. 65). A implantação de uma política 

pública de gestão de documentos, de acordo com a autora, implica "dotar os órgãos públicos 

de instrumentos de gestão e o arquivo de condições técnicas e legais para seu funcionamento", 

para que assim o arquivo público possa cumprir o papel de lugar de preservação de direitos 

dos cidadãos e da instituição e proporcionar o acesso a esses documentos, direito garantido 

pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. 

Com a vigência da Lei de Acesso à Informação, a demanda social por documentos e 

informações que caracteriza o Estado brasileiro se amplia cada vez mais. A LAI 

vem fortalecer os instrumentos de controle da gestão pública, o combate à 
corrupção e a transparência dos atos administrativos, colocando o Brasil no cenário  

dos 91 países, entre eles 15 da América Latina, que reconhecem o acesso amplo à 

informação. Todo cidadão passa agora a ter direito de solicitar cópia de qualquer 

informação contida em documentos produzidos ou acumulados pelos órgãos 

públicos (RODRIGUES, 2015, p. 65). 

 

No serviço público brasileiro, de acordo com o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 

19), o programa de gestão arquivística de documentos deve ser elaborado em concordância 
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com a política arquivística, que abrange: a definição da política arquivística, designação de 

responsabilidades, planejamento do programa de gestão e sua posterior implantação. Esta tem 

por objetivo “produzir, manter e preservar documentos confiáveis, autênticos, acessíveis e 

compreensíveis, de maneira a apoiar suas funções e atividades” (CONARQ, 2011, p. 19). 

O conceito de política não está definido neste instrumento ou no DIBRATE. No 

Multilingual Archival Terminology, do CIA, tal conceito também não é encontrado em língua 

portuguesa, mas em inglês policy, que significa: 1. “um plano geral da alta administração, 

contendo um conjunto de princípios, abrangendo as metas gerais da organização e usado para 

embasar decisões”; 2. “uma expressão oficial de princípios que direcionam as operações de 

uma organização”; 3. “uma declaração formal de orientação ou orientação sobre como uma 

organização cumprirá seu mandato, funções ou atividades motivadas por determinados 

interesses ou programas” (CIA, tradução da autora). 

Apesar de não conceituar a política, no e-ARQ (CONARQ, 2011, pág. 19) estão 

descritos os pontos necessários para sua preparação e implementação. O primeiro passo para a 

política de gestão arquivística de documentos é uma declaração oficial de intenções 

especificando como será a gestão no órgão, de modo a obter a produção e preservação de 

documentos confiáveis, autênticos e acessíveis. Esta deve ser concebida com base no perfil 

institucional do órgão, sua estrutura, missão, competências, funções e atividades e deve ser 

articulada com as políticas informacionais já existentes. Além disso, esta política deve ser 

incluída das linhas gerais do programa de gestão e seus respectivos procedimentos, com fins 

de alcançar os objetivos propostos. É descrito como fundamental o apoio da direção do órgão 

e envolvimento de todos os funcionários, e desta maneira obter recursos e equipes de trabalho, 

de modo que ocorra a implementação com sucesso da política. 

Outro ponto a ser observado na concepção da política de gestão de documentos são as 

designações de responsabilidades, feitas de maneira formal. Este é um dos fatores de sucesso 

e deve envolver a direção superior, os profissionais de arquivo, os gerentes de unidades ou 

grupos de trabalho, os usuários finais e os gestores dos sistemas de informação e de 

tecnologia da informação com suas respectivas atribuições (CONARQ, 2011, pág. 19). 

Um exemplo de política de gestão documental na Administração Pública Federal do 

Brasil é a do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Instituída através da Portaria 

MCTI n. 293 de 1 de abril de 2013, esta visa "à racionalização da produção, à classificação, 

ao fluxo, à avaliação, à guarda e à recuperação da documentação e da informação, 

fundamentais no processo de decisão administrativa, bem como à melhoria da qualidade na 
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prestação dos serviços à Administração Pública Federal e aos cidadãos". 

Nesta política estão descritas as definições, previsão de criação da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), com designção de componentes; as 

responsabilidades determinadas para gestão de documentos no órgão, distribuídas entre a 

administração geral, gestores e chefias de unidades administrativas e servidores públicos. 

Além disso, estabelece os instrumentos arquivísticos da gestão de documentos no âmbito do 

MCTI: o Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio 

da Administração Pública e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública, aprovados pela 

Resolução nº 14, de 2001, do CONARQ; o Código de Classificação de Documentos e a 

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-fim; o Manual 

de Gestão de Documentos; e o Programa de Gestão de Documentos. 

O programa de gestão de documentos do MCTI tem por objetivo “a definição do 

planejamento estratégico, ou plano de trabalho, com cronograma de implementação em ações 

de curto, médio e longo prazos e período de execução de 5 anos”. Além disso, prevê a criação 

de Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos Sigilosos – CPAD-S, para a 

regulação da classificação de sigilo dos documentos produzidos no ministério. A política 

institui ainda um protocolo, os arquivos central e setoriais e recomenda a implantação de um 

SIGAD, de acordo com o e-ARQ Brasil. Verifica-se neste exemplo de política de gestão de 

documentos uma aderência ao estabelecido pelo CONARQ no e-ARQ Brasil.  

Observadas as práticas atuais, contextos históricos e tradições arquivísticas na 

Administração Pública Brasileira que estão refletidos nos arquivos públicos pelo país, cabe 

um olhar direcionado sobre o contexto político dos arquivos na Administração Pública 

Federal no país.   

 

 

4.3. A Política de Gestão de Documentos e de Arquivos no Brasil e nas Instituições 

Federais de Ensino Superior 

 

A organização da política nacional relativa aos arquivos da Administração Pública 

Federal no Brasil está ancorada no Arquivo Nacional. A lei n. 8159 de 8 de janeiro de 1991, 

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

conferiu legalmente à instituição, em seu art. 18º, a competência sobre “a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem 
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como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e 

implementar a política nacional de arquivos” (BRASIL, 1991).  

As políticas públicas envolvem a verificação do que o governo se propõe a fazer 

daquilo que realmente faz; os atores e níveis de decisão formais (governo) e informais no 

processo; não se limita a promulgação de leis e regras, mas é abrangente; é uma "ação 

intencional, com objetivos a serem alcançados"; e apesar de obter resultados a curto prazo, 

são de longo prazo (SOUZA24, 2006, p.17 apud JARDIM, 2013, p. 36).  Neste sentido, as 

políticas públicas de arquivo para José Maria Jardim (2013, p. 37) significam 

 [...] o conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e inseridas 

nas agendas governamentais, em nome do interesse social - que contemplam os 

diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico etc.) 

relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza 

pública e privada (JARDIM, 2003, p 38-39 apud JARDIM, 2013, p. 37). 

 

As políticas públicas de arquivo, de acordo com a lei n. 8159/1991, é de 

responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). Com vinculação ao 

Arquivo Nacional e presidido por seu diretor-geral, este conselho tem por função definir a 

política nacional de arquivos que, numa organização sistêmica, vincula os todos arquivos 

públicos ao Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) (BRASIL, 1991).  

O Conselho Nacional de Arquivos, criado pela lei n. 8.159, de 1991, tem por 

finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, e exercer 

orientação normativa, visando a gestão documental e a proteção especial aos 

documentos de arquivo. É um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, 

composto por plenário, câmaras técnicas, câmaras setoriais e comissões especiais. 

Do plenário participam o diretor-geral do Arquivo Nacional, representantes dos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais, do Arquivo Nacional, dos 
arquivos públicos estaduais e do Distrito Federal, dos arquivos municipais, das 

instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia, das associações de 

arquivistas e das instituições profissionais que atuam nas áreas de ensino, pesquisa, 

preservação ou acesso a fontes documentais (CONARQ, 2011, p. 17). 

 

Após a promulgação da lei n. 8159/1991, sua regulamentação se consolidou por meio 

do Decreto n. 4.073 de 03 de janeiro de 200225. Neste instrumento regulatório estão descritas 

as competências do CONARQ e do SINAR, além das questões relativas ao documento 

público e à gestão de documentos, com a descrição acerca da constituição das Comissões 

Permanentes de Avaliação de Documentos (CPADs) e a transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Nacional, além de capítulo dedicado aos arquivos privados.  

Ao CONARQ compete, além do já descrito, o estabelecimento de “diretrizes para o 

                                                   
24 SOUZA, C. Políticas públicas: uma revisão de literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 16, jul/dez, 2006, p. 20-45. 
25 Este decreto revoga outros que regulamentaram anteriormente o CONARQ e o SINAR e alguns aspectos da 

lei.  
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funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e 

ao acesso aos documentos de arquivos” (BRASIL, 2002, Decreto n. 4.073).   

O Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) tem o CONARQ como órgão central e é 

composto pelo Arquivo Nacional, pelos arquivos dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário federais, e pelos arquivos estaduais, do Distrito Federal e 

municipais. Podem ainda integrar o SINAR as pessoas físicas e jurídicas de direito 

privado, detentoras de arquivos, mediante acordo com o CONARQ. O SINAR tem 

por finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, em 

conformidade com as diretrizes e normas emanadas pelo CONARQ, promovendo a 

gestão, a preservação e o acesso às informações e aos documentos na esfera de 

competência dos integrantes do SINAR (CONARQ, 2011, p. 17).  

 

No ano seguinte a regulamentação da lei n. 8159/1991, por meio do Decreto n. 4.915 

de 12 de dezembro de 2003, organizam-se as atividades de gestão de documentos dos órgãos 

da administração pública federal por meio de outro sistema, o SIGA, Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo. Dentre as finalidades deste, estão a integração e coordenação das 

“atividades de gestão de documentos de arquivo desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o integram; disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 

preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública federal”. Integram o 

SIGA o Arquivo Nacional, como órgão central, além de órgãos setoriais (unidades 

responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos de arquivo nos 

Ministérios e órgãos equivalentes) e órgãos seccionais (as unidades vinculadas aos 

Ministérios e órgãos equivalentes). 

O SIGA, ao organizar sob a forma de sistema as atividades de gestão de 

documentos, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal, 
representa uma etapa importante e indispensável para a promoção da articulação dos 

arquivos federais nos moldes legais e tecnicamente corretos, garantindo o 

desenvolvimento integrado das atividades arquivísticas nas fases corrente, 

intermediária e permanente. A implementação do SIGA garante a economia de 

recursos, evitando-se gastos e esforços desnecessários, permitindo maior agilidade 

na recuperação e no acesso à informação pública, com a redução de custos de 

produção e armazenagem de documentos (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 5). 

 

Na publicação técnica n. 55 sobre gestão de documentos, que consiste numa apostila 

em um curso direcionado a capacitação de servidores de órgãos públicos integrantes do SIGA 

(Sistema de gestão de documentos de arquivo), o Arquivo Nacional explica sua missão de 

"acompanhar e implementar a política nacional de arquivos, que tem como um dos pilares as 

atividades de gestão de documentos". Segundo a publicação, os servidores atuantes em 

atividades de gestão de documentos devem estar "conscientes da importância do 

desenvolvimento de programas de gestão de documentos em seus órgãos e entidades, bem 

como sejam capazes tecnicamente de conduzir esses programas" (ARQUIVO NACIONAL, 
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2011, p. 5). 

Neste sentido, de modo que as ações que envolvam a gestão de documentos sejam 

aplicadas em todos os arquivos contidos no SIGA, os ministérios ou órgãos equivalentes 

constituíram as Subcomissões de Coordenação do SIGA, cujos representantes dos órgãos 

seccionais tenham por objetivo “identificar necessidades e harmonizar as proposições a serem 

apresentadas à Comissão de Coordenação do SIGA26”. Nesta estrutura, as IFES estão 

atreladas à Subcomissão do SIGA do Ministério da Educação, o subSIGA/MEC.  

As Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil são classificadas, de acordo com a 

Divisão de Assuntos Educacionais do site do Itamaraty27, como públicas ou privadas. As 

públicas são “aquelas mantidas pelo Poder Público, na forma Federal, Estadual ou  Municipal. 

Essas instituições são financiadas pelo Estado, e não cobram matrícula ou mensalidade”. As 

instituições privadas são “administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, 

com ou sem finalidade de lucro”. Dentre as instituições privadas sem finalidade de lucro 

temos as comunitárias (que incluem em sua entidade mantenedora representantes da 

comunidade); as confessionais (que atendem a determinada orientação confessional e 

ideológica); e as filantrópicas (que prestam serviços à população, em caráter complementar às 

atividades do Estado). Na classificação das denominações, segundo o mesmo site, as IES 

podem ser: 

• Universidade: “Trata-se de instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com produção 

intelectual institucionalizada, além de apresentar requisitos mínimos de titulação 

acadêmica (um terço de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um 

terço em regime integral). É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e 

administrativas, expedir diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, 

acordos e convênios, entre outras ações, respeitadas as legislações vigentes e a norma 

constitucional”. 

• Centro Universitário: “é instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais áreas do 

conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de estrutura, mas não está 

definido na Lei de Diretrizes e Bases e não apresenta o requisito da pesquisa 

institucionalizada”. 

• Faculdade: “tem duas conotações. A primeira é a de uma Instituição de Ensino Superior 

que não apresenta autonomia para conferir títulos e diplomas, os quais devem ser 

                                                   
26 Informações obtidas na página do SIGA, disponível em 

http://www.siga.arquivonacional.gov.br/index.php/subcomissoes-de-coordenacao-do-siga. Acesso em 

27/02/2018. 
27 Disponível em http://www.dce.mre.gov.br/nomenclatura_cursos.html. Acessado em 10/01/2018. 

http://www.siga.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=21
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/index.php/subcomissoes-de-coordenacao-do-siga
http://www.dce.mre.gov.br/nomenclatura_cursos.html
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registrados por uma Universidade. Além disso, não tem a função de promover a pós-

graduação. O segundo sentido é aplicado para se referir a unidades orgânicas de uma 

Universidade. Ex.: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco”. 

• Institutos Federais: “são unidades voltadas à formação técnica, com capacitação 

profissional em áreas diversas. Oferecem ensino médio integrado ao ensino técnico, 

cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-graduação. A 

denominação remonta à Lei 11.892/08, que renomeou os Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Cefets) e as Escolas Técnicas” (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, ITAMARATY, 2018). 

Em âmbito federal, são chamadas de Instituição Federal de Ensino Superior – IFES. A 

exemplo de uma IFES na estrutura do SubSIGA/MEC, temos a Universidade Federal 

Fluminense que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC. 

Atentando-se a toda legislação já descrita, a universidade e seus arquivos fazem parte do 

SINAR e, dentro do SIGA possui integrantes designados junto à Subcomissão de 

Coordenação do Ministério da Educação28. Desta forma, temos o exemplo de uma IFES, 

dentro da estrutura que envolve política nacional de arquivos, conforme exposto no mapa 

mental a seguir.   

                                                   
28 Oficialmente designados através do ato publicado na Portaria UFF nº 51.946, de 28 de julho de 2014.  
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Figura 2: O IFES no contexto estrutural da Política Nacional de Arquivos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No âmbito de atuação do Ministério da Educação – MEC, ao qual as IFES estão 

vinculadas, os instrumentos de gestão de documentos instituídos estão descritos em duas 

normativas. A primeira, Portaria MEC nº 1.224, de 18 de dezembro de 2013, institui normas 

sobre a manutenção e guarda dos acervos acadêmicos das Instituições de Ensino Superior - 

IES pertencentes ao sistema federal de ensino. Esta portaria determina a aplicação das normas 

constantes no Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-

fim das Instituições Federais de Ensino Superior e na Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino 

Superior. Além disso, determina que as instituições mantenham “permanentemente 

organizado e em condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o 

Acervo Acadêmico sob sua guarda”, de modo que possam ser consultados “a qualquer tempo 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)”. Caso ocorra o não cumprimento do 

determinado, as instituições poderão ser responsabilizadas por irregularidade administrativa. 

A manutenção e guarda de Acervo Acadêmico não condizente com os prazos de 

guarda, destinações finais e observações conforme definidas no art. 1º desta Portaria 

poderá ser caracterizada como irregularidade administrativa, sem prejuízo dos 

efeitos da legislação civil e penal. Parágrafo Único. O representante legal da IES, a 
Mantenedora, o Depositário do Acervo Acadêmico e os Depositários do Acervo 

Acadêmico precedentes são solidariamente responsáveis pela manutenção e guarda 

do Acervo Acadêmico (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PORTARIA N. 

1.224/2013). 

 

Já a Portaria MEC n. 1.261 de 23 de dezembro de 2013 torna obrigatório o uso do Código 

de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos 

às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Sobre a aplicação do Código de Classificação do CONARQ é preciso fazer algumas 

considerações. Segundo pesquisa de Silvia Lhamas de Mello (2013, p. 67), é possível verificar no 

Brasil que existem duas práticas distintas no processo de concepção da atividade de classificação 

dos documentos. 

uma tradicionalmente difundida pelo Arquivo Nacional através do CONARQ e, 

outra defendida pela análise da tipologia documental. A tradição do Arquivo 

Nacional é amplamente difundida através de seus manuais e das resoluções do 

CONARQ e é na Resolução n° 14 que se encontra publicado os instrumentos de 

gestão: o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela básica de 
Temporalidade e destinação de documentos relativos às atividades-meio da 

administração pública. As bases teórico-metodológicas não estão expressas no 

referido instrumento, o que se pode constatar é a mistura da classificação funcional 

e a classificação por assunto com base decimal (MELLO, 2013, p. 67).  
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O Código de Classificação de Documentos de Arquivo do CONARQ, segundo o trabalho 

de Mello (2013, p. 68), é “um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer 

documento produzido ou recebido pelos órgãos públicos da administração pública federal” que foi 

concebido por meio da “classificação por assunto, critério adotado pela equipe técnica, é utilizada 

com o objetivo de agrupar os documentos sob o mesmo tema”. Nesse sentido, a pesquisa da 

autora produziu um plano de classificação funcional para a UFRJ, com amostragem da PR4. 

Uma das motivações para a realização da pesquisa em pauta é a obrigatoriedade 

legal de utilização dos instrumentos de gestão propostos pelo CONARQ. Assim, 

poder utilizá-lo de forma mais eficaz e produtiva, constituiu-se numa das 

expectativas deste estudo. Com a aplicação deste instrumento no dia-a-dia da 

DGDI, percebia-se que alguns tipos documentais não estavam contemplados nos 
assuntos e, em muitos casos, a solução era a adaptação da classificação. [...] Quando 

os instrumentos de gestão, neste caso o plano de classificação, são elaborados a 

partir de uma perspectiva científica, com parâmetros estabelecidos, os resultados 

alcançados são eficientes e eficazes para os programas de gestão documental 

(MELLO, 2013, p. 149) 

  

A autora constatou em sua pesquisa que “a classificação do CONARQ não estabelece o 

vínculo do documento com o seu produtor”. Nesse sentido, fez uma equivalência entre o plano de 

classificação funcional produzido com o instrumento do CONARQ, por meio do “conhecimento 

do vínculo do documento, pois esta condição nos permite conhecer melhor o funcionamento do 

órgão e então tentar minimizar os possíveis erros de classificação utilizando o instrumento legal 

para a classificação dos documentos da atividade-meio para os órgãos da Administração Pública 

Federal (MELLO, 2013, p. 151-152). 

 

A classificação na Arquivística é feita pela razão de ser do documento, ou seja, a 

finalidade pela qual o documento foi produzido, o que nele contém é assunto, 

aspecto considerado no instrumento de classificação do CONARQ, portanto quanto 

à utilização desse instrumento, verifica-se que no modelo construído com base na 

Tipologia Documental e na identificação arquivística constitui-se num instrumento 

mais eficaz, pois reflete a realidade funcional do órgão, recupera o vínculo 

arquivístico do documento, permite avaliações mais consistentes evitando o risco de 
perdas importantes no acervo, além de possibilitar a organização física dos 

documentos arquivados na DGDI, o que não foi possível com a utilização do 

instrumento do CONARQ. Propôs-se então, uma equivalência de classificação de 

documentos da atividade-meio, compatibilizando os tipos documentais produzidos 

nas atividades e tarefas das áreas administrativas da PR4, com os códigos e os 

assuntos do código de classificação do CONARQ. O objetivo desta equivalência é 

apenas possibilitar a utilização do instrumento do CONARQ através do 

conhecimento do vínculo do documento com o órgão que o produziu, para então, 

tentar minimizar os possíveis erros de classificação decorrentes da aplicação deste 

instrumento, constituindo-se em um complemento para a realização das atividades 

diárias da DGDI (MELLO, 2013, p. 156) 
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Embora o tema da classificação não seja objeto de estudo, essa observação sobre a 

aplicação compulsória dos instrumentos do CONARQ tem por objetivo alertar para a 

necessidade de produção, no âmbito das IFES, de planos de classificação próprios, de modo a 

obter efetividade na gestão de documentos e minimizar erros na aplicação da classificação por 

assuntos. Além do mais, a aplicabilidade do Código de Classificação do CONARQ nos 

SIGADs não chegará ao nível do documento produzido, por não retratar a totalidade dos tipos 

documentais que serão objeto das CPADs e CPADs-S, resultando em opacidade na 

transparência ativa proposta pela LAI. 

Observadas a organização que envolve a política nacional de arquivos no Brasil e no 

arquivo de uma universidade, cabe o entendimento sobre os arquivos universitários. Em uma 

palestra proferida por Heloisa Bellotto em 2014 na Universidade Federal de Minas Gerais, a 

autora externou que para se refletir acerca dos arquivos institucionais, tais como os arquivos 

universitários, é preciso se partir do sentido dos arquivos como um todo.  

Por definição, os arquivos têm como funções básicas a gestão da organização e do 

uso, a guarda e a difusão das informações contidas nos documentos produzidos/ 

recebidos/ acumulados pelas diferentes entidades públicas ou privadas no decorrer 

do seu funcionamento, encarregando-se também de assessorar a sua produção e 

administrar o seu uso, considerando-se as distintas possibilidades para tal, 

relativamente à primeira, segunda e terceira idades dos documentos. Ao cumprir 
adequadamente estas funções, os arquivos respondem aos seus objetivos básicos: o 

de servir à administração, à cidadania e à historiografia (BELLOTTO, 2014c, p. 3). 

 

Os arquivos públicos, inseridos nesse contexto os arquivos das IFES, "tem sua posição 

no contexto administrativo e asseguram seu papel no contexto social que integram", sendo 

"arsenal da administração e celeiro da história" (BELLOTTO, 2014c. p. 8).  

As universidades, segundo a autora, necessitam de informações corretas para o 

cumprimento das funções de ensino, pesquisa e extensão, devidamente organizadas, 

atualizadas e pertinentes em um sistema de arquivos interno, sob responsabilidade dos 

profissionais de arquivo. Embora lentamente, Bellotto acredita que existe um processo de 

valorização dos arquivos pelas universidades brasileiras, enquanto organismo centralizador de 

um sistema interno de informações (BELLOTTO, 2014c, p. 10-11).  Os sistemas de arquivo 

das universidades devem 

[...] reunir, processar, divulgar, conservar todos os documentos relativos à 

administração, ao funcionamento, ao desenvolvimento e à memória sejam os 

produzidos/recebidos/acumulados pelas unidades de ensino, como as faculdades e 

os institutos; sejam os produzidos/recebidos/acumulados pelos laboratórios, centros 

de estudos, bibliotecas e museus; sejam os produzidos/recebidos/acumulados pelas 

creches, hospitais e ambulatórios, centros esportivos e centros de referência 

destinados à população em geral. Todas as informações advindas de todas essas 
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atividades, se uniformizadas em sua produção e se sistematizadas em sua guarda, 

classificação, avaliação e disponibilidade para consulta e divulgação, irão 

proporcionar maior transparência administrativa, maior visibilidade e desempenho 

social, assim como maior eficiência no ensino e no desenvolvimento da pesquisa 

científica (BELLOTTO, 2014c, p. 10).  

 

As funções de ensino, pesquisa e extensão da universidade, de acordo com Fantinel e 

Flores (2016, p. 742), possuem posição de importância na sociedade, pois fomentam "a 

construção de conhecimentos, na inovação de processos científicos e tecnológicos, na 

formação de profissionais qualificados, no desenvolvimento da economia, na prestação de 

serviços sustentáveis e na coesão social das comunidades". O documento arquivístico 

enquanto produto do processo administrativo da universidade, no desempenho de todas as 

suas funções, constitui o arquivo universitário que é entendido como 

[...] conjunto de documentos, tanto institucionais quanto privados, produzidos, 

recebidos e acumulados por estabelecimento de ensino superior no curso da gestão 

jurídica-acadêmica-administrativa que servem de suporte informacional e prova de 

evidência no exercício de suas funções, constituindo a memória institucional 
(BOTTINO29, 1995, p. 67 apud FANTINEL e FLORES, 2016, p. 742). 

 

O desenvolvimento das atividades acadêmicas envolve também os chamados arquivos 

científicos, inseridos dentro das ideias expostas por Bellotto e Bottino sobre os arquivos 

universitários. As atividades desempenhadas nos laboratórios, centros e unidades acadêmicas 

produzem informações que embasam e documentam a atividade científica.   

O arquivo científico quase se autodefine, principalmente na constituição de 

seminários, congressos e suas atas. Há o entendimento tácito de que são aqueles 

resultantes das atividades científicas. Podemos dizer que são os estudos, resultados 

de experiências, dissertações, teses, que normalmente são comunicados em 
publicações cientificas, livros, e que ficam guardados em arquivos das suas 

instituições, em arquivos particulares dos cientistas, ou em bibliotecas, como temos 

visto normalmente na maioria das universidades (CARVALHO, 2012, p. 73). 

 

Assim sendo, o arquivo universitário presta serviços a um público abrangente. É fonte 

de informação para a tomada de decisões da administração, local onde estão depositados os 

documentos arquivísticos que servem de prova, informação e testemunho dos direitos dos 

alunos, técnicos-administrativos e docentes, além de toda população atendida no decorrer de 

suas funções. Isso vai desde um paciente do hospital universitário até um pesquisador acerca 

de fatos que envolvem a universidade e seus atores. É local de preservação da memória. É, 

repetindo as palavras de Heloísa Bellotto (2014c), “arsenal da administração e celeiro da 

história”.  

                                                   
29 BOTTINO, Marisa. Os arquivos universitários no Brasil. In: A Informação: questões e problemas. Niterói: 

EDUFF, 1995, p. 61-67. 
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Dada a pertinência dos arquivos universitários, estes tem sido objeto de estudos que 

envolvem as políticas públicas de arquivo. Em pesquisa nas universidades do Rio Grande do 

Sul, Carpes e Castanho (2011, p. 202) verificaram a divergência sobre a existência ou não de 

tal política, além dos possíveis responsáveis pelo desenvolvimento e efetivação desta. Nesta 

pesquisa, foi aplicado um questionário nas áreas responsáveis pelo arquivo em três 

universidades, identificadas no estudo como U1, U2 e U3. De acordo com as autoras,  

[...] a construção e a efetivação das políticas públicas arquivísticas é tarefa de todos: 

CONARQ, Arquivo Nacional, Universidades, os arquivistas e sociedade em geral. 

Para que as políticas instituídas pelo Estado se convertam em ações eficientes, que 

seja um diferencial nas instituições, é preciso que todos estejam conscientes do seu 

papel (CARPES; CASTANHO, 2011, p. 202). 

 

Outro ponto verificado pelas autoras foi sobre a afirmação das universidades 

pesquisadas sobre as ações do SIGA. Segundo as respostas obtidas, “o SIGA não tem 

contribuído de forma preponderante para estabelecimento das políticas arquivísticas. Dessa 

forma, [...] o sistema do qual fazem parte os arquivos das Universidades Federais, não tem 

alcançado seus objetivos satisfatoriamente” (CARPES; CASTANHO, 2011, p. 202).  

De forma mais abrangente e recente, o Observatório de Documentos Digitais30 

realizou também uma grande pesquisa sobre a situação relativa à gestão e preservação dos 

documentos arquivísticos digitais nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

durante o período de 01/03/2017 a 30/06/17, com coleta de dados realizada por meio dos 

Sistemas Eletrônicos de Informação ao Cidadão (e-SIC), em 104 instituições. A temática 

abordada na pesquisa envolveu:  

• a Política/programa de gestão de documentos arquivísticos; 

• a Instituição formal de unidades de arquivo nas IFES; 

• o Quadro profissional: arquivistas e técnicos de arquivo nas IFES;  

• a Aplicação do Código de Classificação para as atividades-meio e fim nas 

IFES; 

• a Produção de documentos arquivísticos digitais; 

• a Implantação ou uso de sistema informatizado para a produção e tramitação 

                                                   

30 O Observatório de Documentos Digitais é idealização do Grupo de Pesquisa do CNPq-UFSM: Gestão 

Eletrônica de Documentos Arquivísticos – GED/A, com objetivo de “analisar o cenário nacional quanto à 

criação, gestão, acesso e preservação de documentos arquivísticos públicos digitais”. A equipe de 

monitoramento do observatório é formada pelo Prof. Dr. Daniel Flores (coordenador), e pelos integrantes do 

Grupo GED/A Claudineli Carin Seiffert, Eliseu dos Santos Lima e Murilo Billig Schäfer. Disponível em 

https://observatoriodedocumentosdigitais.wordpress.com/apresentacao/.  
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de documentos arquivísticos digitais; e, 

• a Preservação de documentos arquivísticos digitais e Repositório Arquivístico 

de Documentos Digitais Confiável (RDC-Arq). 

 

De acordo com os dados da metodologia da pesquisa, 03 (três) instituições não 

responderam aos questionamentos: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN); e, Instituto Federal de Roraima (IFRR). Um 

ponto salientado na descrição da metodologia da pesquisa foram as respostas subjetivas 

obtidas.  

O recebimento de respostas subjetivas dificulta a tabulação dos dados. Mesmo 

utilizando a plataforma e-SIC, que em tese visa propiciar informações objetivas (ou 

até mesmo documentos na íntegra), ressalta-se que determinadas respostas não 
foram precisas quanto à respectiva pergunta. Identificou-se dois motivos para tal 

situação: a) necessidade da IFES descrever/explicar o contexto da instituição para 

justificar a resposta envolvendo os elementos de gestão documental, e sendo assim, 

apresentando respostas imprecisas; e, b) falta de compreensão/entendimento sobre 

alguns elementos abordados nas perguntas, como, por exemplo: Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), política de gestão 

de documentos, Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq), entre outros 

(OBSERVATÓRIO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, 2017). 

 

O primeiro ponto questionado foi sobre a existência de uma política/programa de 

gestão de documentos arquivísticos. Neste item as possibilidades de resposta eram: “se 

possuem (Sim), não possuem (Não), ou se estão com a política/programa em desenvolvimento 

(Em construção). Ainda, foram tabulados como "Não respondeu" os dados de IFES que não 

se manifestaram frente a esse questionamento”. O resultado demonstra que  

prevalece entre as IFES brasileiras a falta de oficialização de uma política/programa 

que norteie a gestão dos documentos arquivísticos, uma vez que 72% das 

instituições não possuem uma política implantada, 15% dessas instituições estão 

construindo a política, e apenas 10% já possuem um programa implantado para 

subsidiar a gestão dos documentos arquivísticos. Ainda, 3% das instituições não se 

manifestaram a esse respeito (OBSERVATÓRIO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, 

2017). 

 

Além disso, segundo a pesquisa, o resultado deste ponto alerta para o fato que de 

muitas IFES consideram que a constituição de uma Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD) é fator determinante para a implantação de uma política de gestão de 

documentos, pois afirmaram que “não existe política de gestão de documentos na instituição 

por não ter sido criada a CPAD” (OBSERVATÓRIO, 2017). Os dados sobre a existência de 

uma política/programa de gestão de documentos arquivísticos foram compilados no gráfico 

abaixo.  
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Gráfico 1: Política ou programa de gestão de documentos nas IFES 

 

Fonte: OBSERVATÓRIO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, 2017 

 

Outra questão da pesquisa envolveu a informação sobre as áreas de arquivo das IFES. 

Foi perguntado se possuíam uma unidade (de arquivo) instituída formalmente. Das 101 

instituições que responderam, 66% possuem área de arquivo formalmente constituída, embora 

seja preocupante que 30% destas não instituíram seus arquivos na estrutura formal do órgão.  

 Este questionamento da pesquisa apresentou que, embora as unidades ou os setores de 

arquivo sejam orientadas “predominantemente por arquivistas, há outros profissionais à frente 

[...]: assistente ou auxiliar em administração, docente, técnico em arquivo, copeira, 

bibliotecário, administrador, lancheiro, vigilante, técnico em contabilidade, e analista de TI”.  

A pesquisa sobre o quadro profissional verificou a existência de servidores arquivistas 

e técnicos de arquivo nas IFES. O resultado mostrou um cenário positivo, pois 82% das 

instituições informaram possuir estes profissionais atuando em suas administrações. Das 

respostas restantes, 15% ainda não possuem profissionais técnicos de arquivo e 3% não 

responderam. Um ponto ressaltado nos resultados da pesquisa é que, embora a maioria possua 

arquivistas em seus quadros, “em contrapartida não possuem uma política de gestão de 

documentos arquivísticos oficializada. Existe, portanto, um descompasso da aplicação das 

tarefas e atividades de gestão de documentos frente ao seu registro num instrumento 

normativo” (OBSERVATÓRIO, 2017). Outro ponto observado é a quantidade de IFES que 

possuem apenas técnicos de arquivo.  

Fato que chama atenção é o expressivo número de instituições que possuem apenas 

o cargo de técnico em arquivo, sem ter a atuação do arquivista. Este é o profissional 

que de acordo com a Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978 (regulamentação das 
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profissões de arquivista e técnico de arquivo), é o indicado no Art. 2º como sendo o 

responsável pelo planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo e pelo 

planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e informativo 

(OBSERVATÓRIO, 2017). 

 

O uso do instrumento de classificação e avaliação de documentos também foi 

questionado. A intenção era verificar se as IFES aplicam o Código de Classificação de 

Documentos relativo às atividades-meio da Administração Pública e o Código de 

Classificação de Documentos relativo às atividades-fim das Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES. Mais da metade, 53% das instituições adotam o instrumento aprovado pelo 

CONARQ e instituído a partir da Resolução nº 14 de 24 de outubro de 2001, relativa às 

atividades-meio da Administração Pública, e pela Portaria nº 1.261, de 23 de dezembro de 

2013, tornando “de uso obrigatório nas IFES, ficando a cargo destas dar publicidade aos 

referidos instrumentos técnicos”.  

É preocupante que, 16 (dezesseis anos) após a publicação da resolução n. 14 e 4 (anos) 

anos depois da Portaria que instituiu o Código de Classificação das atividades-fim das IFES, 

“26% das instituições ainda não fazem uso desses instrumentos, 17% disseram utilizá-los 

parcialmente, e 4% não responderam ao questionamento” (OBSERVATÓRIO, 2017).  

Cabe acrescentar a esse cenário os dados anteriores, onde 66% das instituições dizem 

possuir unidade institucional responsável pela gestão de documentos e arquivos, e 82% das 

instituições pesquisadas possuem em seus quadros profissionais arquivistas ou técnico de 

arquivo.  

Acerca do uso na instituição através de normatização interna, verifica-se que as 

instituições “não têm registrado a utilização desses instrumentos, uma vez que 39% afirmaram 

não ter registrado [...], 25% disseram que o questionamento não se aplicava à instituição, 2% 

responderam que a adoção está registrada parcialmente, e 21% não responderam ao 

questionamento” (OBSERVATÓRIO, 2017). 

A produção de documentos arquivísticos digitais foi objeto de duas questões nas IFES: 

se há produção e os documentos digitais estão incluídos na política de gestão de documentos, 

dentro do instituído pela Resolução CONARQ n. 20 de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre 

a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Após esta resolução, o 

CONARQ apresenta o e-ARQ Brasil, em sua primeira parte e versão, e recomenda a todos os 

integrantes do SINAR seu o uso, por meio da Resolução n. 25 de 27 de abril de 2007.  
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Gráfico 2: A produção de documentos arquivísticos digitais nas IFES 

 

Fonte: OBSERVATÓRIO DE DOCUMENTOS DIGITAIS, 2017 

 

Na primeira questão, 57% das instituições afirmaram produzir no decorrer de suas 

atividades documentos arquivísticos digitais, contra 39% que não os produzem. Parcialmente, 

apenas 1% e 3% não respondeu.  

Sobre a produção dos documentos arquivísticos digitais estarem incluídos na política 

de gestão de documentos arquivísticos da instituição, em observância a Resolução CONARQ 

nº 20 de 2004, as negativas foram as maiores respostas: 36% responderam que não se aplica, 

29% disseram que não estão, e 26 % não responderam a questão. Apenas 6% das instituições 

consideram que os documentos arquivísticos digitais produzidos por suas instituições estão 

incluídos na política de gestão de documentos.  

O alto quantitativo de IFES que não responderam a esse questionamento (26%), ou 

disseram não se aplicar à instituição (36%), demonstra um cenário crítico para a 

manutenção dos documentos arquivísticos digitais, pois estes, embora produzidos 

por 57% das instituições, na maioria dos casos não estão incluídos na política de 

gestão de documentos (OBSERVATÓRIO, 2017) 

 

Novamente vale retornar a dados anteriores, onde 72% das instituições dizem não 

possuir uma política de gestão de documentos instituída, está em construção em 15% dessas e 

apenas 10% possuem uma política de gestão de documentos.  

Essa realidade demonstra que há uma sucessão de lacunas na oficialização de 

instrumentos voltados aos documentos arquivísticos digitais, partindo da 

inexistência de políticas/programas de gestão de documentos oficialmente 

instituídas, passando pelas lacunas na aplicação do código de classificação de 

documentos, até alcançar a não consideração dos documentos digitais nas políticas 

de gestão documental (quando instituídas) (OBSERVATÓRIO, 2017). 
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Sobre a implantação ou uso de sistema informatizado para a produção e tramitação de 

documentos arquivísticos digitais, foi verificado se a IFES possuía tal sistema ou pretendia 

implantar, e os dados foram: “70% das instituições afirmaram possuir um sistema 

informatizado para a produção e tramitação de documentos digitais, 25% das IFES 

informaram não possuir nenhum sistema, 3% não responderam ao questionamento, e 2% 

afirmaram que o questionamento não se aplicava à instituição”.  

Das instituições que informaram possuir um sistema informatizado, 20 instituições 

relataram estar com o sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações) em uso ou em 

processo de implantação ou migração do sistema em uso. Nos resultados desta pesquisa, à 

época (março-junho/2017), a UFF informou utilizar o sistema SIGADOC. Hoje já implantou 

o SEI. Sobre este sistema, o Observatório (2017) fez a seguinte observação. 

O SEI é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), que foi escolhido como solução para o Processo Eletrônico Nacional – 

PEN. No Poder Executivo, por meio do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG) diversas IFES aderiram, ou estão em processo 

de adesão, ao SEI. De acordo com as “Considerações do Arquivo Nacional, órgão 

central do sistema de gestão de documentos de arquivo – SIGA, da Administração 

Pública Federal acerca do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – 2015”, o SEI 

ainda não pode ser considerado um SIGAD, pois é necessário que sejam 

implementadas novas funcionalidades e alterações na base. Um aspecto 

fundamental é que o SEI ainda não atende a todos os requisitos obrigatórios do E-

Arq Brasil, incorrendo em riscos para a autenticidade, confiabilidade e acesso dos 

documentos (OBSERVATÓRIO, 2017) 

 

Ainda sobre o uso de sistemas informatizados, a pesquisa abordou se “o sistema 

adotado na IFES atendia ao Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil)” (OBSERVATÓRIO, 2017). Desta forma, 

verificou-se que apenas 27% dos sistemas atendiam ao e-ARQ Brasil, 31% atendia 

parcialmente e 30% não atende. Não responderam a questão 10% das instituições e 2% 

considerou não aplicável.  

Os dados apresentados, de acordo com a pesquisa, demonstram um problema quanto a 

produção de documentos arquivísticos digitais nas IFES ao não observar as resoluções do 

CONARQ que recomendam a adoção de sistemas informatizados conforme preconizado pelo 

e-ARQ Brasil, o que resulta em fragilidade em garantias de autenticidade, confiabilidade e 

acesso a esses documentos. 

[...] O cenário encontrado, entretanto, demonstra até mesmo desconhecimento de 

algumas instituições quanto aos elementos abordados, confundindo o Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-

ARQ Brasil) com o Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq), ou 

considerando o e-ARQ Brasil como um SIGAD em vez de considerá-lo um modelo 

para construção de SIGADs (OBSERVATÓRIO, 2017). 
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A preservação a longo prazo dos documentos arquivísticos digitais também foi ponto 

de questionamento da pesquisa nas IFES. Nesta parte, foi perguntado às IFES se  possuíam 

um Repositório Arquivístico de Documentos Digitais Confiável (RDC-Arq) para o 

armazenamento de longo prazo dos documentos, tal como preconizado pela Resolução 

CONARQ nº 43 de 04 de setembro de 2015. Este instrumento muda a redação da resolução 

anterior (n. 39/2014) e estabelece diretrizes para a implementação de repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis para o arquivamento e manutenção de documentos 

arquivísticos digitais em suas fases corrente, intermediária e permanente, dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR. 

De acordo com os dados obtidos sobre o RDC-Arq, observa-se que este não está no 

escopo dos processos de implantação de sistemas informatizados, pois 89% não possuem e 

apenas 2% está em implantação. O estudo demonstra então que  

Isso reflete na inexistência de uma cadeia de custódia digital ininterrupta, uma vez 

que os documentos arquivísticos digitais deveriam ser mantidos no ambiente de 

gestão (SIGAD) durante sua tramitação, sendo posteriormente transferidos 

(documentos de longas temporalidades) e recolhidos (documentos permanentes) 
para um RDC-Arq, que é a plataforma indicada para a preservação dos documentos 

arquivísticos digitais (OBSERVATÓRIO, 2017) 

 

Outro ponto questionado foi acerca de as IFES contarem com um plano de 

preservação digital de longo prazo. O estudo mostrou a inexistência de tal plano, tendo em 

vista que 91% das instituições informaram não possuir. Apenas 1% destas informou estar em 

implantação. O restante não respondeu, informou não ser aplicável ou possui parcialmente.  

Para os pesquisadores envolvidos, “embora 57% das IFES afirmaram produzir documentos 

arquivísticos digitais, não transparece o desenvolvimento de ações formais voltadas à 

preservação desses registros, pois a formalização de planos de preservação digital é 

praticamente inexistente” (OBSERVATÓRIO, 2017). 

Por fim, questionou-se se as IFES possuíam um plano de 

trabalho/relatório/planejamento com as estimativas para médio e/ou longo prazo sobre os 

investimentos necessários à criação, manutenção e acesso a esses documentos (incluindo 

aspectos como: aquisição e manutenção de plataformas tecnológicas, recursos humanos e 

respectiva qualificação, migração de formatos, suportes e plataformas, obsolescência 

tecnológica, etc.).  Neste cenário, o Observatório (2017) concluiu: 

Demonstra-se que no cenário das IFES, o planejamento de investimentos 

necessários à criação, manutenção e acesso aos documentos arquivísticos digitais 
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não vem sendo considerado uma prioridade, pois apenas 1% das instituições 

afirmou possuir esse tipo de planejamento, 1% informou estar em processo de 

construção dessas estimativas, 89% afirmou não ter realizado um plano de trabalho 

voltado aos documentos digitais, 5% das instituições não responderam ao 

questionamento, e 2% consideraram que o questionamento não se aplicava à 

instituição (OBSERVATÓRIO, 2017). 

 

A partir desses dados e da visualização dos atores, da estrutura e resultados de 

pesquisa que envolve o desenho político relativo aos arquivos nas Instituições Federais de 

Ensino Superior, é possível avançar para as percepções e constatações de autores sobre a 

política nacional de gestão de documentos e arquivos no Brasil. 

O assunto das políticas públicas de arquivo ou políticas arquivísticas foi objeto de 

pesquisa e discussão por autores da área. Desta forma, verifica-se que o cenário que envolve a 

política nacional de arquivos e suas regulamentações possui questões a serem atentadas. A lei 

n. 8.159/1991, de acordo com Jardim (2013, p.  37), conferiu ao Arquivo Nacional um 

"empoderamento" que não "incluiu os serviços públicos arquivísticos". Para o autor, tais 

“serviços são, em geral, unidades técnico-administrativas periféricas às estruturas estratégicas 

da maior parte dos ministérios e órgãos equivalentes. Esse quadro é, sem dúvida, um dos 

obstáculos à construção e implementação de políticas arquivísticas” (JARDIM, 2013, p. 38). 

Em outra análise acerca das políticas públicas, segundo Rodrigues (2015, p. 70), a I 

Conferência Nacional de Arquivos que aconteceu em 2012 constatou que os arquivos 

públicos brasileiros "permanecem periféricos no Estado e pouco visíveis à sociedade. 

Carecem de institucionalidade no âmbito da administração e consequentemente encontram-se 

ausentes das políticas públicas” (CONARQ31, 2012 apud RODRIGUES, 2015, p. 70).   

O Arquivo Nacional, de acordo com Jardim (2013, p. 48), possui uma “escassa 

capacidade política [...] em promover a adoção compulsória de normas arquivísticas no 

Executivo federal”, além de não existir uma política direcionada a esse âmbito do poder 

executivo. A execução das atribuições do Arquivo Nacional, descritas na lei. 8159/91, 

segundo o autor, se deu pela adoção de sistemas, cujas bases na Administração Pública 

encontram-se no Decreto-Lei 200 de 1967.  

A arquitetura sistêmica resultante do Decreto-Lei 200 parece buscar mais a 

homogeneidade do que os diálogos entre as diversas partes que constituem um 

sistema. O modelo que norteia esses sistemas estruturados em órgãos central, 

setorial e seccional, aponta para uma relação verticalizante – e muito pouco circular 

                                                   
31 CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). Projeto da Conferencia Nacional de Arquivos. Ministério da 
Justiça. 2012. Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional. gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm. Acesso em: 13 nov. 

2013. 
 

http://www.conarq.arquivonacional/
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– das relações entre as partes do sistema. Conforme Jardim (1995, p. 155), “o acento 

autoritário do Estado brasileiro encontra na abordagem sistêmica, legitimada pelo 

fascínio pela modernidade, a promessa de uniformidade em grande escala” 

(JARDIM, 2013, p. 38). 

 

O SINAR, segundo Jardim (2013, p. 38), foi concebido dentro desse modelo 

sistêmico, entretanto “jamais foi implementado”. Dentro da mesma ideia nasceu também o 

SIGA que, instituído doze anos após a lei 8.159/1991, “parece sinalizar as dificuldades 

encontradas pelo Arquivo Nacional para consolidar sua autoridade arquivística no Poder 

Executivo federal”. Desta forma, o autor constata que 

O Siga, tal como o Sinar, foi configurado sem ter sido precedido de uma política 

arquivística. Não há evidências de que exista uma política arquivística para o Poder 

Executivo federal estabelecida pelo Arquivo Nacional seja em função da sua 

autoridade arquivística, conferida pela Lei 8.159, seja na condição de órgão central 

do Siga. Cabe observar que ser órgão central de um sistema não é um requisito para 

o exercício da autoridade arquivística do Arquivo Nacional no Poder Executivo 

federal (JARDIM, 2013, p. 38-39). 

 

O SIGA, para Jardim (2013, p. 39), é denominado executor de forma errada. No 

sistema, são as partes e componentes que são responsáveis pelas ações de gestão de 

documentos, que envolvem a finalidade do sistema, em uma cadeia de comando. De acordo 

com o autor, isso está “mais próxima da estrutura de organizações verticais do que da 

circularidade inerente à interação sistêmica”. A proposta de sistema que possui um órgão 

central, como o Arquivo Nacional “colide com as próprias morfologias sistêmicas: um 

sistema, a princípio, não conta com órgãos centrais nem periféricos porque a interação das 

partes produz dinâmicas variadas e, em geral, multilineares” (JARDIM, 2013, p. 40). 

Assim como verificado nas pesquisas de Carpes e Castanho (2011) e do Observatório 

de Documentos Digitais (2017), Jardim (2013, p. 40) afirma que mesmo após dez anos de 

criação do SIGA “não é evidente a disseminação de ‘normas relativas à gestão de documentos 

de arquivo’, finalidade prevista no inciso III, do artigo 2º do Decreto 4.915”. 

Um dos aspectos fundamentais é o caráter de adoção compulsória da norma 

arquivística pelo conjunto da administração pública. As únicas diretrizes 

compulsórias para os arquivos federais foram estabelecidas antes da instituição do 
Siga, em dezembro de 2003, doze anos após a aprovação da Lei 8.159. [...] Até o 

momento, as normas arquivísticas previstas no decreto que institui o Siga não foram 

emitidas pelo Arquivo Nacional. Várias Resoluções do Conselho Nacional de 

Arquivos podem contribuir para a gestão dos arquivos federais, porém não se 

constituem em normas a serem compulsoriamente adotadas pelo conjunto do Poder 

Executivo federal (JARDIM, 2013, p. 40-41). 

 

Apesar das críticas quanto ao funcionamento e estrutura do SIGA, Jardim (2013, p. 

42) salienta sobre os avanços em relação “à gestão dos serviços arquivísticos governamentais, 
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especialmente a avaliação e classificação de documentos”, proporcionados pelas reuniões de 

Coordenação do sistema. 

A ausência de uma política arquivística, segundo Jardim (2013, p. 48), não inviabiliza 

ou desqualifica uma gestão arquivística, porém a torna menos eficiente e eficaz. A formulação 

da política arquivística pode "legitimar e empoderar significativamente um serviço e uma 

instituição arquivística" e envolve “a mobilização de recursos políticos em vários níveis: na 

condução dos serviços arquivísticos, nos diálogos com o processo decisório da organização, 

na interface com outras unidades informacionais internas e externas, na relação com os 

usuários, etc” (JARDIM, 2013, p. 48). 

A efetivação da política pública de arquivos, para Jardim (2013, p. 48) envolve uma 

série de pontos e articulações, desde a concepção até a implementação e monitoramento, no 

campo político-gerencial em que está inserida. 

Quando falamos em política arquivística, falamos, no mínimo, em uma opção 
político-gerencial a envolver recursos legais, técnico-científicos, pessoas, 

tecnologia, etc. Tais recursos, articulados num conjunto de princípios e diretrizes 

formulados por diversos atores de uma organização, configurados num dado 

consenso, se plasmam num ato político-administrativo formal que designa e 

legitima a política arquivística. Num segundo momento, a política arquivística é 

implementada mediante a adoção de ferramentas gerenciais consideradas as mais 

oportunas para a organização, desde sistemas e redes de arquivos a programas 

diversos. O processo de avaliação dessa política é permanente e, ao envolver seus 

diversos atores, tende a ampliar o conhecimento e a cultura arquivística 

organizacional. Deriva dessa dinâmica a atualização da política arquivística sem a 

qual ela perde sua função como importante elemento na gestão dos arquivos 

(JARDIM, 2013, p. 48). 

 

A superação das dificuldades enfrentadas na implantação de políticas públicas nos 

arquivos, conforme sugere Rodrigues (2015, p. 70), abrange a cooperação das partes 

integrantes e interessadas na política. Esta afirmação converge com o exposto anteriormente 

por Jardim (2013). 

O desafio de implantar políticas públicas para a gestão de documentos e arquivos 

pode ser superado, se pautado em estratégias de cooperação, sobretudo 

institucionais. Nesta perspectiva, a universidade deve unir-se à sociedade para 

debater questões novas, que exigem esforços interdisciplinares entre os profissionais 
envolvidos com a produção e tratamento de documentos e informações, gerando 

conhecimentos que contribuam para o aperfeiçoamento da administração pública 

(RODRIGUES, 2015, p. 78). 

 

Diante de todo o exposto, pode-se inferir que embora a maioria de Instituições 

Federais de Ensino Superior tenham em seu quadro técnico profissionais com perfil técnico 

para o trabalho com documentos arquivísticos digitais e todas as questões envolvidas, desde a 

produção, gestão até a implantação de sistemas, isso não tem sido suficiente para que, ao 
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menos, as normativas que impactam em tais atividades sejam observadas e executadas. O 

panorama de implantação de sistemas nas instituições é tratado no capitulo a seguir.   
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5. OS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA A GESTÃO, PRESERVAÇÃO E 

ACESSO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS NO GOVERNO FEDERAL E 

O SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI  

 

A Tecnologia da Informação revolucionou a execução das atividades administrativas 

nas instituições ao redor do mundo. Com a possibilidade de maior competitividade na oferta 

de produtos e serviços e eficiência de recursos humanos e materiais, as instituições investiram 

em sistemas informatizados de informação para atingir esses objetivos e criar soluções para 

problemas internos. 

Um sistema de informação (SI) coleta, processa, armazena, analisa e dissemina 

informações com um propósito específico. Como qualquer outro sistema, um 

sistema de informação abrange entradas (dados) e saídas (relatórios, cálculos), 

processa essas entradas e gera saídas que são enviadas para o usuário ou outros 

sistemas. [...] E como qualquer outro sistema, um sistema de informação opera 

dentro de um ambiente (TURBAN et al., 2003, p. 17). 

 

O sistema de informação baseado em computador (SIBC) é “um sistema que usa o 

computador e a tecnologia de telecomunicações para executar suas tarefas” (TURBAN et al., 

2003, p. 17). De acordo com os autores, a tecnologia de informação é “um componente 

particular de um sistema (por exemplo, um computador pessoal, uma impressora ou uma 

rede)”, sendo que geralmente não são utilizados isoladamente, pois quando combinadas pode-

se atingir uma maior eficiência. Os componentes de um sistema de informação estão descritos 

abaixo. 

• “Hardware: um conjunto de dispositivos, como processador, monitor, teclado e 

impressora que aceita dados e informações, processa-os e os exibe; 

• Software: um grupo de programas de computador, que permite o processamento de dados 

e as associações entre eles; 

• Banco de dados: um conjunto organizado de arquivos e registros relacionados, que 

armazena dados e as associações entre eles; 

• Rede: um sistema de conectividade que viabiliza o compartilhamento de recursos entre 

computadores diferentes; 

• Procedimentos: estratégias, políticas, métodos e regras para utilizar o sistema de 

informação; 

• Pessoas: o componente mais importante nos sistemas de informação; inclui aquelas que 

trabalham com o próprio sistema ou usam sua saída” (TURBAN et al., 2003, p. 18).  
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O sistema de informação, conforme conceituado no e-ARQ Brasil, é um “conjunto 

organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais 

que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação proveniente de fontes 

internas e externas para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade” 

(CONARQ, 2011, p. 10). Os sistemas relacionados a produção de informações e documentos 

nas organizações envolvem, por exemplo, as soluções de tecnologias de Gerenciamento 

Eletrônico de Documentos - GED32, sistemas de Workflow (automação de fluxos de trabalho) 

e SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos). Um SIGAD é um 

conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão 

arquivística de documentos, processado por computador. Pode compreender um 

software particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou 

desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. O sucesso do SIGAD 

dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão 
arquivística de documentos (CONARQ, 2011, p. 10). 

 

A ideia do SIGAD foi apresentada no e-ARQ Brasil, documento que foi elaborado no 

âmbito da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de 

Arquivos do Brasil, com vistas a especificar e padronizar um modelo de requisitos mínimos 

para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, os SIGADs. Dentro da 

proposta do e-ARQ Brasil, um SIGAD deve permitir o gerenciamento de documentos 

arquivísticos digitais33, assim como dos documentos convencionais.  

[O e-ARQ Brasil] é uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela 

organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão 
arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e 

autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil pode ser 

usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais (CONARQ, 

2011, p. 9). 

 

O SIGAD deve compreender os mesmos procedimentos e operações técnicas da 

gestão de documentos desenvolvidas para o cuidado com os documentos de arquivo em papel, 

com a especificidade de ser processado em ambientes operados por computador. De acordo 

com o e-ARQ Brasil, o sucesso de um SIGAD depende de um sistema de gestão arquivística 

                                                   
32 GED é um “conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada de um órgão 

ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e 

distribuição. Entende-se por informação não estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, 

como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc” (CONARQ, 2011, p. 10) 

 
33 O documento digital, dentro da conceituação do e-ARQ Brasil (2011, p. 9) é entendido como “a informação 

registrada, codificada em dígitos binários e acessível por meio de sistema computacional”. Já o documento 

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

seja, incorporado ao sistema de arquivos”. 
 



125 

 

de documentos34 previamente implementado, ou seja, já desenvolvido no âmbito da produção 

dos documentos e gerenciamento dos acervos analógicos da instituição. Essas medidas visam 

a produção e preservação de documentos arquivísticos digitais confiáveis e autênticos 

(CONARQ, 2011, p. 10). 

Na comparação das tecnologias, enquanto o GED tem por funcionalidades a “captura 

(ou entrada), armazenamento, apresentação (ou saída) e gerenciamento, [...] as tecnologias de 

digitalização, automação de fluxos de trabalho (workflow) etc. como possibilidades, não 

como componentes obrigatórios”, um SIGAD inclui as seguintes operações: “captura de 

documentos, aplicação do plano de classificação, controle de versões, [...] sobre os prazos de 

guarda e destinação, armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e a 

preservação a médio e longo prazo de documentos arquivísticos digitais e não digitais 

confiáveis e autênticos” (CONARQ, 2011, p. 10). 

Quadro 20: Características e diferenças entre as tecnologias dos sistemas de informação 

Características e diferenças entre as tecnologias dos sistemas de informação 

Sistema de informação 

Abarca todas as fontes de informação existentes no órgão ou 

entidade, incluindo o sistema de gestão arquivística de documentos, 
biblioteca, centro de documentação, serviço de comunicação, entre 

outros. 

Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED) 

O GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto 

o SIGAD parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que os 

documentos possuem uma inter-relação que reflete as atividades da 

instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o 

GED nem sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida 

dos documentos. 

Sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos 

(SIGAD) 

Sua concepção tem que se dar a partir da implementação de uma 

política arquivística no órgão ou entidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com CONARQ (2011, p. 11). 

Considerando as características do SIGAD, inserido na política arquivística da 

instituição, que deve abranger todas as relações e complexidades que possui um documento 

arquivístico digital, verifica-se a necessidade dos requisitos abaixo relacionados, preconizados 

pelo CONARQ no e-ARQ Brasil (2011, p. 11-12):  

• captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos; 

• captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os componentes 

digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa; 

                                                   
34 Neste contexto, sinônimo de gestão de documentos, entendido como “conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e 

intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” (CONARQ, 2011, p. 10).  
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• gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a relação 

orgânica entre os documentos; 

• implementação de metadados associados aos documentos para descrever os 

contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de  

proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico); 

• integração entre documentos digitais e convencionais; 

• foco na manutenção da autenticidade dos documentos; 

• avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação daqueles 

considerados de valor permanente; 

• aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos; 

• transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de 

exportação; 

• gestão de preservação dos documentos. 

Observa-se nos requisitos acima a preocupação e cuidado, desde a fase de produção 

até a preservação digital35 dos documentos arquivísticos em um SIGAD. A preservação dos 

documentos tornou-se um desafio com o advento do uso de tecnologias da informação nas 

instituições e trouxe dúvidas quanto “à integridade e à identidade dos documentos que são 

produzidos e armazenados em meio digital, acarretando a necessidade de um referencial de 

uma linha ininterrupta digital entre todos os ambientes interoperáveis dos documentos 

arquivísticos, desde a gênese até sua preservação e acesso” (FLORES et al., 2016, p. 118). 

Isso ocorre devido às vulnerabilidades e facilidade em se adulterar um documento arquivístico 

digital, que impacta na sua integralidade, ou seja, um documento “inalterado e completo”.   

Já no tocante à especificidade, o documento digital apresenta características que 

podem comprometer sua autenticidade, uma vez que é suscetível à degradação física 

dos seus suportes, à obsolescência tecnológica de hardware, software e de formatos, 

e a intervenções não autorizadas, que podem ocasionar adulteração e destruição. 

Somente com procedimentos de gestão arquivística, é possível assegurar a 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais (FLORES et al, 2016, p. 118) 

  

Neste contexto encontra-se a discussão sobre a cadeia de custódia confiável e 

ininterrupta para documentos arquivísticos digitais, numa referência à custodia confiável dos 

documentos tradicionais na abordagem de Jenkinson (1922)36, onde os documentos são 

                                                   
35 A preservação digital é um “conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas para superar as mudanças 

tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo acesso e interpretação dos documentos digitais pelo tempo 

que for necessário” (CONARQ, 2015). 
36 JENKINSON, H. A manual of archive administration including the problems of war archives and archive 

making. Oxford: Clarendon Press, 1922. 
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mantidos “através de uma linha ininterrupta, a qual compreende as três idades do arquivo: 

fases corrente, intermediária e permanente. [...] a confiabilidade ocorre por intermédio da 

própria instituição, que faz a própria produção, gestão, preservação e provê acesso aos seus 

documentos”. Assim sendo, a “cadeia de custódia documental pode ser entendida como o 

ambiente no qual perpassa o ciclo de vida dos documentos. Em outras palavras, ela define 

quem é o responsável por aplicar os princípios e as funções arquivísticas à documentação” 

(FLORES et al, 2016, p. 118). Na figura abaixo, os autores apresentam uma adaptação atual à 

abordagem de Jenkinson, sob a ótica de produção de documentos arquivísticos digitais em 

três momentos ou etapas: gestão, preservação e acesso.  

 

Figura 3: Ambientes informatizados para a gestão, preservação e acesso 

 
Fonte: FLORES et al., 2016, p. 120. 

 

O fluxo acima, segundo os autores, representa que “a gestão e a preservação estão 

unidas pela função de avaliação de documentos, que será a responsável por otimizar a 

administração”. Os documentos são avaliados e podem ser eliminados quando não possuírem 

valor permanente, recolhidos os demais para o repositório digital, em um processo que “vem a 

ser executado por uma instituição arquivística que mantém uma linha de custódia ininterrupta 

e, assim, garante a confiabilidade dos materiais custodiados” (FLORES et al., 2016, p. 119). 

A adaptação da abordagem de Jenkinson, de acordo com Flores et al. (2016, p. 120), é 

necessária pois a ideia original não abarca a questão acerca da interoperabilidade dos 

documentos em ambientes digitais, por meio dos sistemas de manutenção dos requisitos 

arquivísticos, com vistas a verificação da autenticidade destes.  

No caso desses documentos, os que forem considerados de guarda permanente, após 
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o fim das fases corrente e intermediária, necessitam ser exportados para um 

ambiente confiável e idôneo. Além disso, é preciso manter a cadeia de custódia 

ininterrupta, mesmo que haja mudança de custodiadores. Nesse ponto, observa-se 

que essas possíveis mudanças não devem representar uma ruptura, pois os 

documentos de caráter permanente seriam apenas transferidos para outro 

custodiador, o qual terá a responsabilidade legal de preservar a documentação 

(FLORES et al, 2016, p. 120) 

 

Esse processo é possível por meio de um SIGAD, nas fases corrente e intermediária. 

Flores et al. (2016, p. 121) consideram que a proposta dos requisitos dispostos no e-ARQ 

Brasil atende a manutenção das cadeias de custodia ininterrupta de documentos arquivísticos 

pois “as fases corrente e intermediária serão contempladas pelo SIGAD e, após o 

cumprimento dos prazos estabelecidos, este deverá exportar os documentos de valor 

permanente para um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq)”. Todas as ações da 

função de avaliação de documentos devem ser possibilitadas pelo sistema, conforme 

determinação legal cabível à instituição. Os documentos de valor secundário serão 

preservados na cadeia de custódia confiável e ininterrupta.  

A interoperabilidade entre o Sigad e o RDC-Arq deve ser feita de forma 

automatizada, de modo que não existam manipulações não autorizadas, e não se 

permitam inserções ou importações de documentos ou de pacotes de documentos 

que não estejam contemplados pela cadeia de custódia digital, que documenta todas 

as atividades, rotinas, recepções, conversões, normalizações etc., em metadados que 

ficam encapsulados nos pacotes de interoperabilidade de documentos. É importante 

destacar que esta interoperabilidade consiste basicamente em um empacotamento de 

acordo com os padrões da área e da adoção dos metadados, também de acordo com 

os padrões da área (FLORES et al, 2016, p. 120-121) 

 

O RDC-Arq é “um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. 

Esse ambiente constitui-se de uma solução informatizada em que os materiais são capturados, 

armazenados, preservados e acessados” (CONARQ, 2015, p. 9). A gestão e preservação de 

documentos digitais por meio do repositório digital envolve componentes de hardware, 

software e metadados, além da “infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e 

técnicos”. Segundo o CONARQ (2015), o ambiente do RDC-Arq abrange as seguintes 

situações: “arquivo corrente e intermediário (em associação com um SIGAD); arquivo 

permanente; biblioteca digital; acervo de obras de arte digitais; depósito legal de material 

digital; e curadoria de dados digitais de pesquisa”. Os cenários de implementação do RDC-

ARQ são apresentados abaixo. 

Há cenários distintos para se implementar o RDC-Arq (Conarq, 2015). Dentre eles 
podem se destacar: o ciclo de vida completo, no qual haverá um RDC-Arq para as 

fases corrente e intermediária e outro para a fase permanente. Esse cenário poderá 

envolver a mudança da cadeia de custódia para o RDC-Arq da fase permanente; as 

idades corrente e intermediária, associadas a um Sigad. Dessa maneira, o repositório 

irá auxiliar na preservação de documentos que ficam por longos períodos em fase 

corrente/intermediária. Isso se justifica pelos acelerados ciclos de obsolescência 
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tecnológica. Logo, haverá uma preocupação com a preservação dos documentos 

arquivísticos digitais; a idade permanente, para que assim os documentos 

arquivísticos digitais sejam preservados permanentemente. Portanto, o RDC-Arq irá 

atuar na manutenção da autenticidade e da relação orgânica, além de auxiliar no 

arranjo e na descrição, visando ao acesso (FLORES et al, 2016, p. 123). 

 

Os repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq) estão previstos no 

contexto da Administração Pública Federal, por meio da Resolução do CONARQ nº 39, de 29 

de abril de 2014, e correções dispostas na Resolução nº 43, de 04 de setembro de 2015, na 

qual estabelece diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais 

confiáveis para o arquivamento e manutenção de documentos arquivísticos digitais em suas 

fases corrente, intermediária e permanente, dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos – SINAR. Nesta resolução, o CONARQ apresenta o documento 

“Diretrizes para a Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-

Arq” (2015), cujo objetivo é estabelecer os parâmetros para a implantação de um RDC-Arq, 

de modo a “garantir a autenticidade (identidade e integridade), a confidencialidade, a 

disponibilidade, o acesso e a preservação, tendo em vista a perspectiva da necessidade de 

manutenção dos acervos documentais por longos períodos de tempo ou, até mesmo, 

permanentemente”. Assim sendo, o documento esclarece o contexto internacional de 

discussões sobre o tema. 

Desde a década de 1990, a comunidade internacional tem desenvolvido iniciativas 

no sentido de orientar a modelagem e implementação de repositórios digitais, e de 

apontar os requisitos para atribuir confiabilidade a esses repositórios. A implantação 
de um repositório digital confiável é fundamental para assegurar a preservação, o 

acesso e a autenticidade de longo prazo dos materiais digitais. A norma mais 

importante da área é o Open Archival Information System – OAIS, um modelo  

conceitual desenvolvido pelo Consultive Committee for Space Data Systems – 

CCSDS, que resultou na norma ISO 14721:2003. O OAIS descreve as funções de 

um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos 

materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional 

e um modelo de informação (CONARQ, 2015, p. 8). 

 

Além da norma internacional ISO 14721:2003 acima mencionada, a norma ISO 

16.363:2012 trata de “um conjunto de critérios para mensurar a confiabilidade do repositório 

digital” (FLORES et al., 2016, p. 122). A possibilidade de mensuração, segundo os autores, 

está prevista na resolução n. 43 do CONARQ e convergente com a adoção da ISO 

16.363:2012, pois ao se auditar e certificar os repositórios, isso denota  

que a autenticidade dos documentos arquivísticos recebe mais uma camada para 
reforçar a cadeia de custódia digital, ou seja, da abordagem de Jenkinson (1922), da 

custódia focada do produtor à instituição arquivística, agora temos, além dos 

ambientes Sigad e RDC-Arq e da instituição arquivística, a instituição certificadora 

que vai garantir que a autenticidade se manteve de acordo com os requisitos 

estabelecidos, indo então além da instituição arquivística e reforçando esta linha 

ininterrupta digital (FLORES et al, 2016, p. 122) 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/281-resolucao-n-39-de-29-de-abril-de-2014.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/281-resolucao-n-39-de-29-de-abril-de-2014.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/335-resolucao-n-43-de-04-de-setembro-de-2015.html
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O modelo Open Archival Information System – OAIS foi “traduzido pela ABNT e 

publicado sob a forma da norma ABNT NBR 15472: 2007, com o título “Sistema Aberto de 

Arquivamento de Informação – SAAI” (CONARQ, 2015, p. 8). Neste modelo, são 

observados três agentes: produtor (producer), administrador (management) e consumidor 

(consumer). Os documentos, no modelo OAIS, são armazenados e transferidos pelo ciclo de 

vida, nas plataformas interoperáveis, por meio dos chamados pacotes de informação: SIP 

(submission information package; gestão nos SIGADs), AIP (archival information package; 

armazenamento e preservação nos RDC-Arq) e DIP (dissemination information package; 

difusão e acesso nos softwares para esse fim). 

O produtor realiza a submissão de um pacote de informação, o qual contém 

documentos e informações de descrição relacionada (SIP), que é enviado para a 

entidade de ingestão ou submissão (ingest). Após aceitar o pacote SIP na etapa da 

ingestão, bem como inserir a informação de descrição (descriptive info), o SIP 

transforma-se em um pacote de informação para armazenamento (AIP), e aqui 

temos o pacote de armazenamento dos documentos de valor permanente. Em 

seguida, o pacote AIP tem seus metadados extraídos e armazenados na entidade 
gestão de metadados (data management). Desse modo, os objetos digitais presentes 

no pacote AIP são armazenados na entidade repositório de arquivos (archival 

storage), para que as estratégias de preservação digital definidas na entidade do 

plano de preservação (preservation planning) sejam implementadas. Após o AIP ser 

armazenado nas entidades de gestão de metadados e repositório de arquivos, é 

possível gerar o pacote de informação de disseminação (DIP) (FLORES et al, 2016, 

p. 123-124). 

 

A interoperabilidade dos sistemas de gestão, preservação e acesso deve ser mantida, de 

modo que “as atividades realizadas sobre os documentos custodiados não serão perdidas, visto 

que há necessidade de manter informações na forma de metadados, as quais são essenciais 

para se mensurar a sua autenticidade” (FLORES et al., 2016, p. 130). Segundo os autores, a 

manutenção dos metadados “são fundamentais para identificar a sua organicidade e conhecer 

o seu ‘histórico’ de alterações”. 

Os padrões de metadados podem identificar um documento e seus componentes 

digitais de forma única em um sistema informatizado, bem como fornecer referência 

ao seu código de classificação. Portanto, os metadados são capazes de registrar o 

histórico de migrações de formato e versão, assim como os emuladores que foram 

utilizados para se acessar um documento e seus respectivos componentes digitais. 

Além disso, os metadados são essenciais para se realizar o encapsulamento do 

documento junto com seus componentes.  Dessa forma, a interoperabilidade entre 

sistemas torna-se um componente-chave para uma custódia confiável, evitando a 
perda de informação referente à manutenção da integridade e da autenticidade dos 

documentos (FLORES et al., 2016, p. 130). 

 

Metadados são “dados estruturados que descrevem e permitem encontrar, gerenciar, 

compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo” (CONARQ, 2015). 
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Na Administração Pública, o conjunto de metadados especificados para as fases correntes e 

intermediárias estão dispostos no e-ARQ Brasil. Os da fase permanente, estão na Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE (CONARQ, 2015, p. 14). No âmbito deste 

trabalho, de implantação de sistemas, o foco está nos metadados do e-ARQ.  Esses metadados 

podem, segundo suas funções ou características, ser classificados como: 

Metadados administrativos: são metadados usados no gerenciamento e 

administração dos fundos documentais. Esse tipo de metadado fornece informações 

como: data de criação do documento tipos de arquivos, formas de acesso, controle 

de direitos e reproduções, informação sobre registros legais, informação sobre 

localização etc. (GILLILAND- SWETLAND, 1999; ROSETTO, 2003; SENSO, 

ROSA PIÑERO, 2003); 

Metadados descritivos: metadados que descrevem e identificam os documentos. 

Por exemplo: tipo documental, nome do criador; 

Metadados de preservação: conjunto especializado de informações requeridas 

para preservar e dar acesso aos documentos eletrônicos. Exemplos: o formato do 
arquivo usado para codificá-lo, o software necessário para ver esse arquivo; 

Metadados Técnicos: são metadados relacionados com o funcionamento dos 

sistemas e o comportamento dos metadados. Esse tipo fornece informações sobre 

hardware e software, digitalização, controle do tempo de resposta dos sistemas, 

autenticidade e segurança dos dados etc. (GILLILAND-SWETLAND, 1999; 

ROSETTO, 2003; SENSO, ROSA PIÑERO, 2003); 

Metadados de uso: informações que descrevem como os documentos podem ser 

acessados. Exemplos: informações sobre copyright, ou classificação de segurança 

(TOGNOLI, 2016, grifo da autora). 

 

Nesta discussão, cabe relembrar que para um documento digital configurar como 

arquivístico, deve possuir as seguintes características diplomáticas: forma fixa, conteúdo 

estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e cinco pessoas (autor, redator, 

destinatário, originador e produtor), ou pelo menos as três primeiras pessoas (RONDINELLI, 

2013, p. 265). Assim sendo, os metadados que possibilitam a verificação e garantia das 

características diplomáticas do documento devem estar presentes no sistema. De acordo com 

Rondinelli (2013, p. 259), “a credibilidade dos documentos arquivísticos digitais implica em 

metadados cuja implementação deve se dar no âmbito de programas de gestão e preservação 

de documentos”.  

Os metadados obrigatórios de um SIGAD, de acordo com o e-ARQ Brasil (CONARQ, 

2011, p. 50) são: 

• nome do arquivo digital; 

• número identificador atribuído pelo sistema; 

• data de produção; 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 
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• título ou descrição abreviada: palavra, frase ou grupo de caracteres que nomeiam 

um documento arquivístico; 

• classificação de acordo com o plano ou código de classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica): nome da pessoa física com autoridade e 

capacidade para emitir o documento ou em nome da qual ou sob cujo comando o 

documento é emitido; 

• redator (se diferente do autor): nome da pessoa física responsável pela redação do 

documento; 

• originador: identificação da pessoa física ou jurídica designada no endereço 

eletrônico ou login em que o documento é gerado ou enviado; 

• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução da ação contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que ocorreram. 

 

Além desses, o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 16) prevê os metadados que 

possibilitam informações descritivas mais detalhadas sobre o registro do documento, tais 

como:  espécie/tipo/gênero documental; associações a documentos diferentes que podem estar 

relacionados pelo fato de registrarem a mesma atividade ou se referirem à mesma pessoa ou 

situação; formato e software (nome e versão) em que o documento foi produzido ou 

capturado; máscaras de formatação (templates) necessárias para interpretar a estrutura do 

documento;  assunto/descritor (diferentes do já estabelecido no código de classificação); 

localização física; e outros que se julgarem necessários. 

Os metadados no e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 91) foram definidos para os 

seguintes entidades: documento, evento de gestão, classe, agente, componente digital e evento 

de preservação. 
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Quadro 21: Metadados do e-ARQ Brasil para um SIGAD 

METADADOS PREVISTOS NO e-ARQ BRASIL PARA UM SIGAD 

Entidade Descrição 
Elementos de Metadados 

relacionados 

1. Documento  
Refere-se aos documentos 

arquivísticos que são gerenciados 
pelo SIGAD. 

1.1 Identificador do documento 

1.2 Número do documento 

1.3 Número do protocolo 

1.4 Identificador do processo/dossiê 

1.5 Número do processo/dossiê 

1.6 Identificador do volume 
1.7 Número do volume 

1.8 Tipo de meio 

1.9 Status 

1.10 Identificador de versão 

1.11 Título 

1.12 Descrição 

1.13 Assunto 

1.14 Autor 

1.15 Destinatário 

1.16 Originador 

1.17 Redator 
1.18 Interessado 

1.19 Procedência 

1.20 Identificador do componente digital 

1.21 Gênero 

1.22 Espécie 

1.23 Tipo 

1.24 Idioma 

1.25 Quantidade de folhas/página 

1.26 Numeração sequencial dos documentos 

1.27 Indicação de anexos 

1.28 Relação com outros documentos 

1.29 Níveis de acesso 
1.30 Data de produção 

1.31 Classe 

1.32 Destinação prevista 

1.33 Prazo de guarda 

1.34 Localização 

2. Evento de 

gestão  

 

Refere-se às ações de gestão que 

ocorrem com os documentos 

arquivísticos ao longo de seu ciclo de 
vida, como captura, tramitação, 

abertura e encerramento de 

processo/dossiê, classificação, 

desclassificação, eliminação, 

transferência, recolhimento, entre 

outros. 

2.1 Captura 

2.2 Tramitação 

2.3 Transferência 

2.4 Recolhimento 

2.5 Eliminação 

2.6 Abertura_processo/dossiê 

2.7 Encerramento_processo/dossiê 
2.8 Reabertura_processo/dossiê 

2.9 Abertura_volume 

2.10 Encerramento_volume 

2.11 Juntada_anexação 

2.12 Juntada_apensação 

2.13 Desapensação 

2.14 Desentranhamento 

2.15 Desmembramento 

2.16 Classificação_sigilo 

2.17 Desclassificação_sigilo 

2.18 Reclassificação_sigilo 

3. Classe  
Refere-se aos diversos níveis de 

agregação do plano de classificação: 

3.1 Descrição de classe 

3.1.1 Classe_nome 
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 classes, subclasses, grupos e 

subgrupos, que são organizados de 

forma hierárquica. Em cada classe 

estão associadas informações a 

respeito da temporalidade e da 

destinação prevista para os 

documentos nela classificados. Todas 

as alterações ocorridas no plano de 

classificação devem ficar registradas 
nos metadados da classe. 

3.1.2 Classe_código 

3.1.3 Classe_subordinação 

3.1.4 Registro de abertura 

3.1.5 Registro de desativação 

3.1.6 Reativação de classe 

3.1.7 Registro de mudança de nome de classe 

3.1.8 Registro de deslocamento de classe 

3.1.9 Registro de extinção 

3.1.10 Indicador de classe ativa/inativa 
3.2 Temporalidade associada à classe 

3.2.1 Classe_código 

3.2.2 Prazo de guarda na fase corrente 

3.2.3 Evento que determina a contagem do 

prazo de guarda na fase corrente 

3.2.4 Prazo de guarda na fase intermediária 

3.2.5 Evento que determina a contagem do 

prazo de guarda na fase intermediária 

3.2.6 Destinação final 

3.2.7 Registro de alteração 

3.2.8 Observações 

4. Agente  

 

Refere-se aos usuários que acessam o 
SIGAD. O agente pode se apresentar 

como usuário, como papel 

desempenhado e como grupo a que 

pertence. Grupos são conjuntos de 

usuários reunidos para realização de 

uma atividade em comum, por tempo 

determinado. Papéis são funções ou 

cargos com responsabilidades e 

autoridades bem definidas. Um 

usuário pode estar associado a um ou 

mais papéis. 

4.1 Nome 

4.2 Identificador 

4.3 Autorização de acesso 

4.4 Credenciais de autenticação 

4.5 Relação 

4.6 Status do agente 

5. Componente 

digital  

 

Refere-se aos objetos digitais que 

compõem o documento arquivístico 
digital. De modo geral, pode-se dizer 

que componentes digitais são os 

arquivos de computador que contêm 

as informações de conteúdo, forma e 

composição necessárias à 

apresentação do documento 

arquivístico. As ações de preservação 

são realizadas nos componentes 

digitais. 

5.1 Identificador do componente digital 
5.2 Nome original 

5.3 Características técnicas 

5.4 Formato de arquivo 

5.5 Armazenamento 

5.6 Ambiente de software 

5.7 Ambiente de hardware 

5.8 Dependências 

5.9 Relação com outros componentes digitais 

5.10 Fixidade 

6. Evento de 

preservação  

 

Refere-se às ações de preservação 
realizadas nos documentos 

arquivísticos digitais, tais como 

migração (atualização, conversão), 

compressão, validação, decifração. 

6.1 Compressão 

6.2 Decifração 

6.3 Validação de assinatura digital 
6.4 Verificação de fixidade 

6.5 Cálculo hash 

6.6 Migração 

6.7 Replicação 

6.8 Verificação de vírus 

6.9 Validação 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de CONARQ (2011, p. 90-95) 

 

Esse panorama sobre as questões envolvidas na implementação de um sistema que se 

propõe a ser um ambiente digital de produção, gestão, preservação e acesso a documentos 

arquivísticos é complexo, entretanto possível, se observados todos os requisitos. A 



135 

 

manutenção da cadeia de custódia ininterrupta dos documentos possibilita que estes sejam 

armazenados com integridade, autenticidade e confiabilidade, por meio do controle, 

certificações, auditorias e todo aparato tecnológico. 

A interdisciplinaridade da Arquivologia, Diplomática, Administração e Tecnologia da 

Informação é fundamental em momentos de implantação dos sistemas nas instituições. 

Geralmente, esse processo se inicia com o estudo dos processos de trabalho, fazendo-se o 

chamado mapeamento de processos, conforme item a seguir.  

 

5.1.  O mapeamento de processos na implantação de sistemas informatizados 

 

Uma solução tecnológica que ampara um sistema de informação demanda estudos 

institucionais para que possa atingir os objetivos propostos, sendo esse um ponto 

indispensável sua elaboração.   

A aplicação bem-sucedida de um SIBC requer o conhecimento da empresa e do 

ambiente empresarial, assim como o problema da empresa ao qual o SIBC deve ser 

aplicado. [...] Os SIBCs também devem ser desenvolvidos para refletir seu contexto 

social – valores e crenças que determinam o que é admissível e possível dentro da 

cultura das pessoas e dos grupos em questão (TURBAN et al., 2003, p. 19). 

 

Os estudos que embasam a confecção de sistemas informatizados de informação são 

elaborados, de modo geral, a partir do mapeamento do processo de negócio, que dão suporte 

ao “gerenciamento de processos de negócio” ou a “gestão por processos” nas instituições. 

Uma dessas abordagens é o Business Process Management (BPM), o gerenciamento de 

processos de negócio, estruturado na publicação “Guia para o Gerenciamento de Processos de 

Negócio – Corpo Comum de Conhecimento” – (BPM CMBOK) pela Association of Business 

Process Management Professionals - ABPM.  

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) 

representa uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das 

estruturas funcionais tradicionais. Essa visão compreende todo o trabalho executado 

para entregar o produto ou serviço do processo, independente de quais áreas 

funcionais ou localizações estejam envolvidas. Começa em um nível mais alto do 
que o nível que realmente executa o trabalho e, então, subdivide-se em subprocessos 

que devem ser realizados por uma ou mais atividades (fluxos de trabalho) dentro de 

funções de negócio (áreas funcionais). As atividades, por sua vez, podem ser 

decompostas em tarefas e, adiante, em cenários de realização da tarefa e respectivos 

passos (ABPM, 2013, p. 33).  

 

 

O mapeamento de processo, também conhecido como BPMN (Business Process 

Management Notation), no contexto do trabalho de Pavani Junior e Scucuglia (2011, p. 47), é 

sinônimo de modelagem de processos e entendido como a “representação gráfica do 
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sequenciamento de atividades que representará, de maneira clara e objetiva, a estrutura e o 

funcionamento básico do que chamaremos de processos”. O mapeamento ou modelagem de 

processos é visto como uma atividade-meio, uma ferramenta que viabiliza a Gestão por 

Processos nas instituições e envolve algumas etapas até se chegar a representação gráfica final 

do processo: entrevistas com os profissionais da empresa; o desenho dos fluxos; validação dos 

fluxos; desenho final e impressão dos fluxos. Dentre as notações mais utilizadas para o 

mapeamento de processos estão o BPMN (Business Process Management Notation), os 

Fluxogramas37 e as Raias38.  

O objetivo da modelagem é representar graficamente (por meio de mapas, fluxos ou 

diagramas) um processo a ponto de ser compreensível a quem de direito (às partes 

interessadas), que podem ser desde o alto escalão da companhia até o pessoal de 

programação de sistemas, passando pelos donos de processo e pelos próprios 

analistas. Cabe alertar que um modelo nunca será uma representação integral e 

completa do processo real, mas se concentrará em focalizar atributos que suportem 

uma análise continuada (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 49). 

 

No contexto do trabalho de Danilo Bueno (2013), o mapeamento verifica o fluxo do 

tramite do documento de arquivo. Em sua pesquisa, o autor destaca que as ferramentas da 

gestão por processos são interessantes para identificação dos documentos que são 

materializados das mais diversas atividades institucionais, “pois proporciona uma ampliação 

mais segura do campo de tramitação proposto para a identificação dos tipos documentais que 

tramitam na organização” (BUENO, 2013, p. 66). Assim sendo, o autor acrescenta 

Ressalta-se aqui a importância do mapeamento da tramitação do documento, que por  
definição, é o caminho que o documento administrativo deverá percorrer em uma 

organização de forma programada e estruturada para cumprir certo objetivo para o 

qual foi criado. O trâmite documental é o que determina o fluxo documental, ou 

seja, o caminho que o documento deve percorrer passo a passo, registrando dados e 

informações sobre as ações, decisões e as pessoas envolvidas, como surge e qual a 

sua tramitação para cumprir o seu objetivo, bem como a sua destinação após esse 

uso (BUENO, 2013, p. 68).  

 

O conceito de processo, dentro da perspectiva BPM/ABPM é “uma agregação de 

atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados” (ABPM, 2013, p. 33). Um processo de negócio, de acordo com Bueno (2013, p. 

65), é considerado um sinônimo de processo administrativo, pois “congrega um conjunto de 

atos administrativos que visam à tomada de decisão em uma organização sobre um negócio 

                                                   
37 Fluxogramas são “um conjunto simples de simbologia para elementos primários do processo. Embora não 

permita a representação de todas as características e singularidades do BPMN, geralmente trata-se de uma 

notação mais facilmente interpretada e compreendida pelos colaboradores da organização, em todos os níveis” 

(PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 52). 
38 “Esta notação representa como o fluxo de trabalho cruza unidades organizacionais. Entende-se por unidades 

organizações os departamentos, as áreas ou, em última instância, os cargos da organização. A notação possui 

esse nome porque as unidades organizacionais são similares às raias de uma piscina” (PAVANI JÚNIOR; 

SCUCUGLIA, 2011, p. 53). 
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específico coordenado por meio de um procedimento administrativo”. 

O processo de negócio, portanto, consiste em uma ordenação específica de 

atividades dentro de uma ou mais funções na organização com as quais se relaciona 

o processo, com um começo e um fim, denominado também de processo ponta-a-

ponta, que representa uma relação lógica entre si. Podemos concluir que um 

processo é um conjunto sequenciado de atividades estruturadas por um 

procedimento administrativo elaborado para alcançar um objetivo específico, seja no 

processo de produção de um bem, seja no processo da prestação de um serviço. Na 

essência, verifica-se que o processo de negócio dita ‘o que fazer’ e o procedimento 

administrativo ‘o como fazer’ (BUENO, 2013, p. 65). 

 

Apresentados os principais conceitos, é possível avançar para a realidade pratica em 

ambientes com implantação de sistemas. Um erro cometido por muitas instituições na 

implantação de softwares, segundo Pavani Junior e Scucuglia (2011, p. 20) é “fazer primeiro 

as automações dos processos [...] com base no estudo cientifico dos processos 

organizacionais, focando apenas nas tarefas[...]”39. Deste modo, os autores comentam sobre 

esse equívoco na implementação dos softwares. 

Um software, por mais espetacular e integrado que possa ser, será apenas capaz de 
automatizar as rotinas dos processos organizacionais de forma integrada com as 

mais diversas áreas da empresa. Se isso acontecer sem absolutamente nenhuma falha 

(o que será quase impossível, uma vez que o foco normalmente e restrito nas tarefas 

e não nas atividades e suas decorrências), ainda assim estará muito distante do que 

seria conveniente (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 18). 

 

De acordo com os autores, como muitas vezes a aquisição do software pelas 

instituições não são precedidos de “um mapeamento cuidadoso dos processos (com foco nas 

atividades e suas decorrências), o que acaba acontecendo é a automatização do erro”. Além 

disso, muitas empresas fornecedoras desses softwares oferecem, em forma de venda casada, 

as chamadas “horas de consultoria para customização” (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 

2011, p. 21). 

Customizar um software nada mais é do que adaptá-lo, em algum grau, a realidade 

da empresa (que significa a forma atual dos processos funcionarem com foco nas 

tarefas, via de regra imperfeitos e sujeitos a ações de melhoria). Normalmente, os 

vendedores destas “soluções” insistem em dizer que a necessidade de customização 

será pequena uma vez que o software já fora testado em uma grande quantidade de 

clientes em diversas partes do território nacional (e até internacional). Com o passar 

do tempo, a empresa (ou o empresário) percebe que já se gastou mais em horas de 

customizações do que nas licenças do software propriamente dito. Muitas rotinas 

antigas (foco nas tarefas) ainda serão conduzidas sem a integração prometida, ou 

seja, os aplicativos (Excel, Access e outros softwares isolados e não integrados) 

serão utilizados em separado e, infelizmente, sem alternativas de curto prazo para 

                                                   
39 Cabe aqui uma ressalva, antes de prosseguir. O conceito de tarefa e de atividade, de acordo com Pavani e 

Scucuglia (2011), não possui consenso entre os autores que estudam a gestão por processos. Neste sentido, eles 

estabeleceram um entendimento próprio, no âmbito de sua metodologia, onde a atividade “representa um título 

de algo que tenha conexão com ‘o que fazer’ no ambiente organizacional mais amplo” e tarefa “representará um 

título de algo que seja capaz de detalhar ‘o que fazer’ em diversos itens por meio de explicações mais minuciosas 

acerca de ‘como fazer’. Em essência, ‘o que fazer’ (atividade) será composto por diversos ‘como fazer’ 

(tarefas)” (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 18).  
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“rodarem” dentro da então “solução integrada” (PAVANI JÚNIOR e SCUCUGLIA, 

2011, p. 21). 
 

A realidade descrita por Pavani Junior e Scucuglia (2011, p. 21-22) é o que acontece 

nas instituições que decidem a “virada de chave” na execução de suas atividades e tarefas em 

ambientes digitais. Os autores mencionam que os tomadores de decisão da alta administração 

normalmente acabam “interferindo pela compra destes softwares”. Após verificação do 

problema envolvido, esses não tem “a coragem necessária [...] para assumir que comprara, na 

realidade, uma solução errada (ou seria melhor dizer precipitada)”. As equipes de consultoria 

contratadas para estudar os processos da instituição, dentro de uma “venda casada”, segundo 

os autores, muitas vezes “tendem a ridicularizar os processos antigos (na verdade atuais) 

como forma de forçar a adaptação pela rotina imposta pelo software”. Os autores mencionam 

que uma adaptação dos processos pode sim ser necessária e justificável, entretanto o que 

frequentemente ocorre é uma “automatização da estupidez”.  

O estudo preliminar à aquisição do software é um risco para as empresas de TI que o 

vende e para suas consultorias de estudo organizacional. Desta maneira, as instituições 

verificariam antes da aquisição que tal solução tecnológica oferecida não atenderia as suas 

necessidades. 

Uma fase anterior (mapeamento dos processos com foco nas atividades e suas 

decorrências) deveria ter sido realizada preliminarmente. Em virtude dessa omissão, 

os softwares de gestão são mantidos funcionando como podem, até porque nessa 

altura dos acontecimentos retira-los seria uma alternativa pior ainda do que mantê-

los (ruim com eles, pior sem eles), e, por decorrência desta falha, os processos 

organizacionais são mantidos de forma imperfeita e com muitas oportunidades de 

otimizações (PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 22). 
 

Deste modo, para a obtenção da qualidade em um sistema de gestão, segundo Pavani 

Júnior e Scucuglia (2011, p. 23), deve ser feito primeiramente a um “mapeamento dos 

processos organizacionais como foco nas atividades e suas decorrências”. Isso identifica as 

imperfeições e permite melhorias dos processos antes da sua automatização. 

Outra questão abordada pela metodologia de Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 26), é 

baseada na experiencia prática que demonstra problemas em se fazer o mapeamento “de cima 

para baixo”, na visão dos macroprocessos, processos e subprocessos. Esse momento, muitas 

vezes, envolve pessoas indicadas ou integrantes da alta administração, onde são coletadas 

informações que são aceitas e consolidadas sem questionamento. Nisso reside, segundo os 

autores, a inconsistência metodológica do mapeamento. Os autores recomendam o 

mapeamento “de baixo para cima”, com processos ponta-a-ponta40, pois muitos perpassam 

                                                   
40 Processos ponta-a-ponta no contexto da metodologia de Pavani e Scucuglia (2011, p. 115) envolvem a 

“transversalidade a diversas áreas e cargos de chefias distintas da estrutura organizacional (handoffs)” 
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mais de um departamento. Nesse sentido, defendem o foco nos cargos/funções da instituição. 

Outra forma de trabalho defendida é o “de dentro para fora” (efeito piscina), onde se parte dos 

cargos/funções com interações ao ambiente externo da instituição (cliente, fornecedor, 

sociedade, órgãos governamentais, acionistas, etc.) até se chegar às funções de apoio e suporte 

internos.  

Depois de fazer como fazemos hoje é que descobrimos que os títulos dados 

preliminarmente, pelos poderosos da alta direção, tinham pouca conexão com a 

realidade organizacional. Os títulos dados preliminarmente eram subordinados à 

visão até então existente da organização por parte das pessoas presentes e, portanto, 

submissos a uma intenção e não a uma realidade organizacional efetiva.  Por 

descobrirmos isto, mesmo depois de muito relutar e discutir, defendemos hoje que a 

primeira coisa a ser feita numa empreitada para mapear os processos organizacionais 

de uma organização é desenhar 100% dos fluxos de trabalho de cada cargo/função, 

sem qualquer definição preliminar do que seriam Processos, Subprocessos e 

Macroprocessos, e ainda considerando o escopo global da empresa, ou seja, sem 
fazer qualquer tipo de fragmentação ou departamentalização organizacional 

(PAVANI JÚNIOR; SCUCUGLIA, 2011, p. 27). 


O entendimento sobre o mapeamento de processos fez-se necessário, no âmbito deste 

trabalho de pesquisa sobre a implantação do SEI, pois no item referente as boas práticas do 

manual de usuário do sistema, é instruído “respeitar as etapas do processo e o fluxo de 

informações”. Além disso, é assunto que consta na previsão orçamentária da Metodologia de 

Implantação do SEI, item 2.541, e dos estudos dos processos que envolvem a delimitação do 

escopo da implantação, diagnóstico e mapeamento dos processos de negócio, assim como sua 

otimização, revisão e controle. 

A partir do redesenho otimizado dos processos de trabalho da organização 

envolvidos na implantação do SEI, deve-se buscar revisão dos procedimentos 

relacionados a cada processo, de forma a adequá-los à nova rotina de trabalho, que 

estará em vigor após a implantação do SEI. Os procedimentos revisados irão gerar 

impactos nas atividades de gestão documental da organização, que necessitarão de 

adaptações para adequação à nova forma de trabalho. A gestão documental na 

organização deve se preocupar tanto com os documentos digitais quanto com os não 

digitais e buscar estratégias de trabalho que permitam o tratamento da informação 

independente do seu suporte (METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DO SEI, 
s/d)42. 

 

Abordada a temática de mapeamento de processos, cabe salientar que a intenção deste 

item não é ensinar a fazer o mapeamento de processos. Isso pode ser verificado nas fontes 

apresentadas acima. Procurou-se o entendimento dessa forma de estudo institucional para a 

                                                                                                                                                               
 
41 Sobre o Mapeamento de processos, a Metodologia de Implantação do SEI recomenta: “caso a instituição não 

possua profissional especializado para dedicar a este trabalho, será necessário contratar consultor para realização 

deste serviço”. Disponível em https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/metodologia-de-

implantacao/diretrizes/#05. Acesso em 18 fev 2018. 

  
42 Disponível em https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/metodologia-de-implantacao/4.-processos. 

Acessado em 18 fev 2018. 

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/metodologia-de-implantacao/diretrizes/#05
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/metodologia-de-implantacao/diretrizes/#05
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/metodologia-de-implantacao/4.-processos
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implantação de sistemas informatizados, muito utilizado pelas instituições e em uso dentro da 

presente pesquisa, com a implantação do Sistema SEI na Universidade Federal Fluminense. 

É necessário ainda, antes de avançar para o estudo sobre o SEI, o entendimento do 

contexto de ações no Governo Federal do Brasil que levaram a utilização do meio eletrônico 

para a produção do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, por meio do Decreto n. 

8.539/2015. 

 

 

 

5.2. Do governo eletrônico ao governo digital: o cenário de ações do Governo Federal do 

Brasil para a implementação do Processo Eletrônico Nacional (PEN) 

 

Para contextualizar a implantação de sistemas informatizados no governo federal do 

Brasil em prática hoje, é preciso recuar a um movimento que teve início no país no ano 2000, 

com o Programa de Governo Eletrônico43. Fruto de um grupo de trabalho interministerial, o 

Governo Eletrônico (e-GOV) contemplava “a ampliação da interatividade e a participação 

política nos processos do Estado e a facilitação de navegação e acesso a portais e serviços de 

governo em prol da integração, da transparência e do atendimento às demandas da sociedade”.  

Alinhado aos objetivos de comunicação de governo, o Programa de Governo 

Eletrônico previa “fortalecimento da democracia, prestação de contas à sociedade, 

comunicação aos cidadãos, geração de mensagem no lugar e na hora certa e interação com a 

sociedade” (BRASIL, 2016, p. 8). Como exemplo das realizações de governo eletrônico no 

Brasil, desde o ano de 2000, temos:  

 

• Identidade Digital do Governo (IDG): modelo padrão de portal, que facilita a busca por 

informações e a navegação, além de melhorar a experiência do usuário, com normas e 

diretrizes que ampliam a acessibilidade. Inclui a Barra de Governo, que identifica os sítios 

“.gov,” com links de acesso direto aos principais canais governamentais; 

• Portal de Serviços: plataforma centralizada que facilita cidadãos e empresas a acessarem 

                                                   
43 O conceito de Governo Eletrônico “surge a partir de aspectos oriundos da evolução da TIC, especialmente a 

Internet, constituindo novas formas de relacionamento da Administração Pública com a sociedade e vice-versa, 

evidenciando a prestação de serviços sem a necessidade da presença física”. Disponível em 

https://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/historico. 

https://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/historico
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os serviços públicos federais, tais como seguro-desemprego, a farmácia popular, o 

financiamento estudantil, dentre outros; 

• Novo Portal Brasil: plataforma moderna, interativa, acessível e portável que agrega 

conteúdo dos ministérios e secretarias do governo federal, com notícias diárias e serviços 

para o cidadão; 

• Portal Brasileiro de Dados Abertos: plataforma centralizada para acesso a dados abertos 

governamentais; 

• Guia de Aplicativos: catálogo de aplicativos para dispositivos móveis criados por órgãos 

do Poder Executivo Federal, no qual o cidadão obtém informações e conhece os 

aplicativos que o governo oferece gratuitamente à população; 

• Portal do Servidor: oferece informações e notícias importantes para os servidores 

públicos; 

• Redes Sociais: perfis nas principais redes sociais, bem como a reformulação do Portal e do 

Blog do Planalto; 

• Participa.br: ambiente de discussão organizado em comunidades temáticas para que a 

sociedade debata e colabore com as políticas públicas. 

• Dialoga Brasil: plataforma de participação digital para o cidadão elaborar e apoiar 

propostas para ajudar a melhorar as principais políticas e programas do governo 

(BRASIL, 2016, p. 8). 

  

Cronologicamente distribuídas, as ações do governo federal no âmbito do Programa de 

Governo Eletrônico podem ser observadas nas linhas do tempo a seguir. 
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Figura 4: Linha do tempo 2000-2007 das realizações de Governo Eletrônico 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 9. 

 

Figura 5: Linha do tempo 2008-2014 das realizações de Governo Eletrônico 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 9. 
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Conforme é possível verificar, nos 15 anos retratados acima temos iniciativas que vão 

desde o incentivo a inclusão digital, a definição de padrão de interoperabilidade de governo 

eletrônico (e-PING), a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil), o Programa Nacional 

de Banda Larga, a Lei de Acesso à Informação (LAI) e o Portal Brasileiro de Dados Abertos, 

o Marco Civil da Internet, o Modelo de Software Público, o Programa Bem Mais Simples 

Brasil, até o momento do Processo Eletrônico Nacional, com o uso do Sistema Eletrônico de 

Informação (SEI) e a Estratégia de Governança Digital (EGD). Embora não mencionado na 

linha do tempo, temos ainda o chamado Decreto Cidadão44, que determina simplificação do 

atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, sob n. 9097/2017 (que substituiu o 

de n. 6.932/2009) e o Decreto n. 8.777 de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados 

Abertos do Poder Executivo Federal. 

Decorridos 15 anos, o estágio do governo eletrônico no Brasil requer um 

reposicionamento das ações alinhado aos avanços da tecnologia e das demandas da 

sociedade. Assim, o conceito de governo eletrônico, que se refere à ideia de 

informatizar os serviços prestados pelo governo para a sociedade, é expandido para 
o de governança digital, segundo o qual o cidadão deixa de ser passivo e se torna 

partícipe da construção de políticas públicas que já nascem em plataformas digitais, 

abrangendo não só a internet, mas também outros canais como a TV Digital. Diante 

disso, o propósito da EGD é orientar e integrar as iniciativas relativas à governança 

digital na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a 

sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às informações 

governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da 

participação social (BRASIL, 2016, p. 10). 

 

Ao colocar o cidadão como ator ativo na construção das políticas públicas, o governo 

eletrônico cede lugar ao governo digital. O governo digital “refere-se ao uso de tecnologias 

digitais, como parte integrada das estratégias de modernização governamentais, para gerar 

benefícios para a sociedade”. Tais tecnológicas digitais são baseadas em “um ecossistema 

governamental digital composto de atores de governo, empresas, organizações da sociedade 

civil e indivíduos que apoiam a produção e o acesso a dados, serviços e conteúdos mediante 

interações com o governo” (OECD, 201445 apud BRASIL, 2016). 

A governança digital na Administração Pública Federal é baseada em nove princípios, 

que “são valores e assunções fundamentais adotados por uma organização. São as convicções 

que orientam e impõem limites à tomada de decisão, à comunicação dentro e fora da 

                                                   
44 Conforme chamado no documento Estratégia de Governança Digital (EGD) (BRASIL, 2016, p. 13). 
45 OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. Organisation for Economic 

Cooperation and Development, 2014. Disponível em: <http://www.oecd.org/gov/public-

innovation/Recommendation-digital-governmentstrategies. pdf>. Acesso em: 11 jun. 2015 
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organização, bem como à sua administração [...]” (ISACA46, 2012 apud BRASIL, 2016, p. 

14). Estes princípios envolvem: 

1. Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de pessoas 

físicas quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a entrega de serviços 

públicos digitais; 

2. Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados e 

informações são ativos públicos que devem estar disponíveis para a sociedade, de modo a 

dar transparência e publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e 

serviços, gerando benefícios sociais e econômicos; 

3. Compartilhamento da capacidade de serviço: órgãos e entidades deverão compartilhar 

infraestrutura, sistemas, serviços e dados, de forma a evitar duplicação de esforços, 

eliminar desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da informação em silos; 

4. Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das informações e 

dos serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da 

prestação de serviços à sociedade; 

5. Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital: sempre que possível, os 

serviços públicos serão oferecidos em meios digitais, sendo disponibilizados para o maior 

número possível de dispositivos e plataformas; 

6. Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações, além de proteger 

o sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação; 

7. Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas as fases do 

ciclo das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e 

entidades públicas devem ser transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos 

públicos nos programas e serviços do Governo Federal, fornecendo informação de forma 

tempestiva, confiável e acurada para que o cidadão possa supervisionar a atuação do 

governo; 

8. Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma aberta, 

sobre a qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações tecnológicas para 

a prestação de serviços e o desenvolvimento social e econômico do país, permitindo a 

                                                   
46 ISACA. CobitT 5: A business framework for the governance and management of enterprise IT. Rolling 

Meadows. IL: Information Systems Audit and Control Association, 2012. 
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expansão e a inovação; 

9. Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços 

públicos (BRASIL, 2016, p. 14). 

O documento intitulado “Estratégia de Governança Digital da Administração Pública 

Federal 2016-19” - EGD define os “objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de 

Governança Digital”, segundo o Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui tal 

política para os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, alinhado ao Plano Plurianual (PPA 2016-2019). De acordo com este documento, 

a vida das pessoas não pode mais ser dissociadas da tecnologia e, assim sendo, “o governo 

federal precisa acompanhar este movimento”. Embasado em iniciativas constantes no cenário 

internacional, a elaboração da EGD observou publicação do “Conselho da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2014), que recomendou aos governos 

desenvolver e implementar estratégias de governo digital” (BRASIL, 2016). 

No âmbito governamental, o setor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

(TIC) sempre produziu estratégias voltadas para a sua área de atuação. Queremos 

mudar este enfoque, precisamos que a tecnologia promova serviços públicos 

digitais, viabilize o acesso à informação e amplie a participação social na construção 

de políticas públicas. O Estado deve ser uma presença na vida das pessoas e não 

mais um lugar, um endereço de repartição pública. Nosso principal desafio é 
cultural. Este não é documento somente para os servidores que atuam com TIC, é 

uma publicação voltada para todos que atuam no serviço público, porque a 

tecnologia deixou de ser uma atividade-meio há anos. Sua utilização está mudando a 

forma como o governo se relaciona com o cidadão (BRASIL, 2016). 

 

Neste sentido, segundo a EGD, o Governo Federal do Brasil “inicia a implementação 

de um novo paradigma na gestão pública [...], explorando, potencializando e orquestrando 

sinergias que promovam maior eficácia, eficiência, efetividade e economicidade do Estado 

Brasileiro” (BRASIL, 2016). A Política de Governança Digital proporciona, assim, maior 

participação social e de construção de políticas, de modo “que possam ser oferecidos 

melhores serviços que respondam às exigências de transparência e prestação de contas para a 

sociedade”. A relevância deste tema para esta pesquisa ampara-se na proposta do EGD: 

“promover um movimento de simplificação e agilização na prestação dos serviços públicos e 

de melhora do ambiente de negócios e da eficiência da gestão pública, conforme explicita o 

Decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015, que instituiu o Programa Bem Mais Simples 

Brasil”. 

O Programa Bem Mais Simples Brasil foi estabelecido com a finalidade “de 

simplificar e agilizar a prestação dos serviços públicos e de melhorar o ambiente de negócios 

e a eficiência da gestão pública”. Dentre os objetivos deste programa, estão: simplificar e 
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agilizar o acesso do cidadão, das empresas e das entidades sem fins lucrativos aos serviços e 

informações públicos; promover a prestação de informações e serviços públicos por meio 

eletrônico; reduzir formalidades e exigências na prestação de serviços públicos; promover a 

integração dos sistemas de informação pelos órgãos públicos para oferta de serviços públicos; 

celebrar o “Pacto Bem Mais Simples Brasil” com os demais Poderes da União e com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e modernizar a gestão interna da administração 

pública. 

§ 1º O Programa Bem Mais Simples Brasil deverá contemplar a atuação integrada e 

sistêmica na prestação de serviços públicos, com a aplicação de soluções 

tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao 

cidadão, às empresas e às entidades sem fins lucrativos, mediante a utilização de 

linguagem simples e compreensível. 
§ 2º O Programa observará as diretrizes previstas no art. 1º do Decreto nº 6.932, de 

11 de agosto de 2009. 

§ 3º O Programa será implementado de forma a garantir a integração com outras 

ações e programas desenvolvidos no âmbito do Poder Executivo federal (BRASIL, 

Decreto nº 8.414, de 26 de fevereiro de 2015). 

 

A EGD possui objetivos estratégicos, categorizados em três eixos. O primeiro é o 

acesso à informação, que implica em “fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos; 

ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos 

recursos públicos; e garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo 

das informações do cidadão”.  O segundo eixo é o da prestação de serviços, que envolve 

“expandir e inovar a prestação de serviços digitais; melhorar a governança e a gestão por meio 

do uso da tecnologia; facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais e 

compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura”. O terceiro e 

último eixo do objetivo estratégico é a participação social, que pretende “fomentar a 

colaboração no ciclo de políticas públicas; ampliar e incentivar a participação social na 

criação e melhoria dos serviços públicos; e aprimorar a interação direta entre governo e 

sociedade” (BRASIL, 2016, p. 15). Desta maneira, a EGD ilustra “as relações entre os 

princípios da governança digital, os eixos estratégicos e os benefícios para a sociedade 

brasileira”, conforme figura a seguir. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6932.htm
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Figura 6: Diagrama estratégico da Governança Digital do Governo Federal do Brasil 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 16. 

De pertinência para essa pesquisa, temos o objetivo estratégico “melhoria da 

governança e a gestão por meio do uso da tecnologia (OE.05)”, que tem por objetivo 

“melhorar a governança e a gestão dos processos de trabalho que dão suporte aos serviços e às 

políticas públicas mediante a utilização de recursos tecnológicos, contribuindo para o alcance 

de modernização da gestão da APF”. Esse objetivo estratégico é subdividido em iniciativas e 

suas respectivas metas. Uma iniciativa desse item é a “proporção de órgãos que possuem 

processo administrativo digital” (I05.01). De acordo com o EDG, a meta a ser atingida nesta 

iniciativa é de 50% em 2016, 75% em 2017 e de 100% em 2018 (BRASIL, 2016, p. 21).  

Ainda dentro do mesmo objetivo estratégico (OE.05), outro ponto de interesse neste 

estudo é a iniciativa de “proporção de processos de trabalho mapeados e aprimorados por 

meio da Tecnologia da Informação” (I05.02). A meta prevista para se atingir neste ponto é de 

20% em 2016, 30% em 2017, 40% em 2018 e 50% em 2019 (BRASIL, 2016, p. 21). Neste 

ponto, cabe verificar uma inconsistência, pois embora a EGD preveja um cenário em 2018 

onde 100% dos órgãos tenham implantado um sistema para o “processo administrativo 

digital”, prevê que no mesmo ano apenas 40% destes processos de trabalho estejam 

mapeados. Desta forma, seriam produzidos processos administrativos digitais em 100% dos 

órgãos da APF, sem que estes tenham sido objeto de estudos e otimização prévias, 
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proporcionado e obtidos por meio do mapeamento de processos.  

Os atores responsáveis pelo objetivo estratégico em questão estão no quadro a seguir. 

Quadro 22: Responsáveis pelo Objetivo Estratégico OE.05 da EGD 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 31. 

 

Outro objetivo estratégico da EGD que merece observação é o “compartilhar e integrar 

dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura” (OE.07), que objetiva que “os dados, os 

processos, os sistemas de informação, os serviços e a infraestrutura tecnológica devem ser 

compartilhados entre os órgãos e entidades de forma a reduzir custos e desperdícios e evitar 

esforços desnecessários e perda de dados e informações”. A iniciativa I07.1, denominada 

“proporção de órgãos que compartilham sistemas ou infraestruturas com outros órgãos”, tem 

como meta a ser atingida na Administração Pública Federal o compartilhamento de dados, 

serviços e tecnologia entres os órgãos de: “2016: 15%; 2017: 25%; 2018: 35%; e 2019: 45%”. 
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Quadro 23: Responsáveis pelo Objetivo Estratégico OE.07 da EGD 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 32. 

 

Os quadros acima, que envolvem os atores responsáveis pelos objetivos estratégicos 

de interesse a este estudo, demonstram o não envolvimento, enquanto agente político, do 

Arquivo Nacional neste cenário. Pertencente a estrutura do Ministério da Justiça desde 

201147, o Arquivo Nacional ou o Ministério da Justiça não estão descritos como participantes 

ou responsáveis das ações e objetivos da Estratégia de Governança Digital, documento 

publicado em 2016 e com metas que impactam na produção e gestão dos documentos 

arquivísticos na Administração Pública Federal até o ano de 2019.  

O Ministério da Justiça é ator responsável na EGD, de maneira conjunta com a Casa 

Militar da Presidência da República, em apenas em duas iniciativas: definir e implantar 

mecanismos mais efetivos de responsabilização de agentes públicos por eventos relacionados 

à Segurança da Informação e Comunicação (IE.03.09) e melhorar a taxonomia da área de 

Segurança da Informação e Comunicação, inclusive com definições de limites relacionados ao 

uso de dados da sociedade por parte do Estado, a privacidade e sigilo das informações do 

cidadão (IE.03.12). O fato de o Arquivo Nacional não estar inserido como executor ou 

                                                   
47 Transferido da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Justiça, por meio do Decreto n. 

7.430 de 17 de janeiro de 2011. 
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fomentador de políticas no contexto que envolve a Política de Governo Digital do Brasil 

justifica algumas questões sobre o uso do SEI no que concerne aos documentos de arquivo. 

Por fim, a mais recente iniciativa que envolve a Política de Governo Digital está 

estabelecida no Decreto n. 9.318 de 21 de março de 2018, que institui o Sistema Nacional 

para a Transformação Digital (SinDigital) e estabelece a estrutura de governança para a 

implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. O SinDigital é composto 

pela Estratégia Brasileira para a Transformação Digital - E-Digital, seus eixos temáticos e sua 

estrutura de governança. A E-Digital, de acordo com este decreto, tem por finalidade 

harmonizar as “iniciativas do Poder Executivo federal ligadas ao ambiente digital, com o 

objetivo de aproveitar o potencial das tecnologias digitais para promover o desenvolvimento 

econômico e social sustentável e inclusivo, com inovação, aumento de competitividade, de 

produtividade e dos níveis de emprego e renda no País” (BRASIL, 2018).  

A regulamentação do E-Digital, segundo o decreto acima, se dará a partir de ato do 

“Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e servirá de 

referência para o SinDigital”. O SinDigital terá a coordenação da Casa Civil da Presidência da 

República, com a seguinte composição: Comitê Interministerial para a Transformação Digital 

- CITDigital, composto por representantes do Poder Público federal; instância técnica 

multissetorial para a transformação digital, composta por especialistas e pessoas de notório 

saber representantes da comunidade científica, da sociedade civil e do setor produtivo; e 

demais órgãos, entidades e instâncias vinculados às políticas de transformação digital 

(BRASIL, 2018). Os eixos temáticos da E-Digital são divididos em dois: habilitadores e de 

transformação digital.  

O eixo habilitadores abrange: a) infraestrutura e acesso às tecnologias de informação e 

comunicação: objetiva promover a ampliação do acesso da população à internet e às 

tecnologias digitais, com qualidade de serviço e economicidade; b) pesquisa, 

desenvolvimento e inovação: objetiva estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, com 

a ampliação da produção científica e tecnológica, e buscar soluções para desafios nacionais; 

c) confiança no ambiente digital: objetiva assegurar que o ambiente digital seja seguro, 

confiável, propício aos serviços e ao consumo, com respeito aos direitos dos cidadãos; d) 

educação e capacitação profissional: objetiva promover a formação da sociedade para o 

mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas, e prepará-la para o 

trabalho do futuro; e e) dimensão internacional: objetiva fortalecer a liderança brasileira nos 

fóruns globais relativos a temas digitais, estimular a competitividade e a presença das 
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empresas brasileiras no exterior, e promover a integração regional em economia digital 

(BRASIL, 2018) 

O eixo transformação digital visa: a) transformação digital da economia: objetiva 

estimular a informatização, o dinamismo, a produtividade e a competitividade da economia 

brasileira, de forma a acompanhar a economia mundial; e b) cidadania e transformação digital 

do Governo: tornar o Governo federal mais acessível à população e mais eficiente em prover 

serviços ao cidadão, em consonância com a Estratégia de Governança Digital - EGD, 

instituída pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2018). 

A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital – E-Digital (BRASIL, 2018), 

documento elaborado com a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, é apresentada pela frase: “uma agenda para a sociedade digital do futuro”. De 

acordo com o E-Digital, esta estratégia é um resultado que “reflete também o amplo 

engajamento do setor produtivo, da comunidade científica e acadêmica e da sociedade civil, 

em diversas etapas do trabalho. Houve expressiva participação nos seminários e workshops 

durante o processo de formulação da Estratégia”, além de ter sido objeto de consulta pública  

“que recebeu milhares de acessos e contribuições. Isso ensejou a revisão e o aperfeiçoamento 

da E-Digital, que se consolida como política pública a ser implementada” (BRASIL, 2018, E-

Digital). 

A E-Digital oferece um amplo diagnóstico dos desafios a serem enfrentados, uma 

visão de futuro, um conjunto de ações estratégicas que nos aproximam dessa visão, e 

indicadores para monitorarmos o progresso no atingimento de nossos objetivos. É 

importante destacar que a Estratégia deve ser uma política pública “viva”, 

constantemente acompanhada, avaliada e ajustada, pois o ritmo global da 

transformação digital tende a se acelerar. No entanto, talvez o aspecto mais 

importante seja o país encarar a transformação digital como uma oportunidade ao 

País para dar um salto qualitativo. As tecnologias digitais proporcionam as 
ferramentas para uma profunda transformação na atuação do próprio governo, na 

competitividade e produtividade das empresas, assim como na capacitação e 

inclusão na sociedade, para que todos possam se desenvolver e prosperar (BRASIL, 

2018, E-Digital). 

 

A “revolução digital” está em curso, segundo descrição do E-Digital (2018, p. 6), com 

o uso constante e presente das tecnologias digitais “em casa, no trabalho, nas escolas, nos 

meios de comunicação e nas relações sociais”. Desta maneira, o documento afirma que para o 

país consiga “tirar pleno proveito da revolução digital, colhendo todos os benefícios que a 

sociedade da informação e do conhecimento tem a oferecer, a economia nacional deve se 

transformar, com dinamismo, competitividade e inclusão, absorvendo a digitalização em seus 

processos, valores e conhecimento”. A partir disso, afirma que “a economia do futuro será 

digital e deverá alcançar todos os brasileiros. Não é possível conceber uma economia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Decreto/D8638.htm
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moderna e dinâmica que não proporcione igualdade de oportunidades em todas as regiões do 

País”. Esta visão parte da mesma concepção de quebra do paradigma tradicional em curso nas 

práticas administrativas do Governo Federal no Brasil, como mencionada na EGD. Assim 

como descrito sobre o cenário internacional, o documento afirma que o Brasil tem vantagens 

que “deverão ser aproveitadas para superar desafios e avançar na digitalização da economia”. 

A área digital tem se mostrado como um novo centro vital das modernas economias 

e os países líderes têm se posicionado de forma estratégica em relação ao tema. No 

cenário internacional, diversos países buscam alavancar suas principais 

competências e vantagens, ao mesmo tempo preenchendo lacunas importantes para 

maximizar os benefícios da economia digital. A depender do dinamismo econômico 

e das principais forças produtivas, alguns países procuram ser líderes em setores 

específicos e promissores, como a robótica, a inteligência artificial, a manufatura de 

alta precisão ou as inovações financeiras digitais, enquanto outros gerenciam seus 

marcos regulatórios de forma a aproveitar o potencial das tecnologias digitais. Entre 

as prioridades das iniciativas de digitalização pelo mundo, estão a busca de 
competitividade em negócios digitais, digitalização de serviços públicos, criação de 

empregos qualificados na nova economia e políticas para uma educação melhor e 

mais avançada (BRASIL, 2018, E-Digital, p. 6). 

 

Para a concepção do E-Digital, foram levadas em consideração “as ações estratégicas 

nas grandes agendas internacionais para o desenvolvimento”, com destaque para Fórum 

Econômico Mundial (World Economic Forum) e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas (ONU) que, “dentre os 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas associadas, uma é específica e possui 

indicadores relativos às Tecnologias da Informação e Comunicação”. Segundo o E-Digital 

(2018, p. 6), a “transformação digital pode influenciar direta ou indiretamente vários dos 

demais objetivos e metas dos ODS”, dentre os quais prevê:  

• Objetivo 1 - Erradicação da Pobreza: inclusão financeira dos mais pobres, pela 

combinação terminais móveis com acesso à Internet, pagamentos móveis e novos 

instrumentos financeiros no ambiente digital. 

• Objetivo 2 - Fome Zero: Internet das Coisas48, aumentando a produtividade na 

agropecuária, reduzindo perdas no campo e na logística de transporte e distribuição. 
• Objetivo 3 - Saúde e Bem-Estar: uso de terminais móveis com acesso a bases de 

dados médicas e viabilizando prontuários eletrônicos; e a Internet das Coisas, com 

monitoração e diagnóstico remoto. 

                                                   
48 Segundo a página do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Internet das 

Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) é “a rede de todos os objetos que se comunicam e interagem de forma 

autônoma, via internet. Isso permite o monitoramento e o gerenciamento desses dispositivos via software para 

aumentar a eficiência de sistemas e processos, habilitar novos serviços e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. As aplicações são diversas e incluem desde o monitoramento de saúde, a automação industrial até o uso 

de dispositivos pessoais conectados. Estima-se que já existam mais de 15 bilhões de aparelhos conectados em 

todo o mundo, incluindo smartphones e computadores. A previsão é que, em 2025, esse número possa atingir 35 

bilhões de equipamentos”. O Brasil está em fase de elaboração de um Plano Nacional de Internet das Coisas, 

com iniciativa conjunta do MCTIC e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Disponível em 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/10/MCTIC_e_BNDES_apresenta

m_estudo_do_Plano_Nacional_de_IoT_com_76_acoes_para_o_setor.html. Acesso em 16/04/2018. 

 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/10/MCTIC_e_BNDES_apresentam_estudo_do_Plano_Nacional_de_IoT_com_76_acoes_para_o_setor.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2017/10/MCTIC_e_BNDES_apresentam_estudo_do_Plano_Nacional_de_IoT_com_76_acoes_para_o_setor.html
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• Objetivo 4 - Educação de Qualidade: computadores com acesso a conteúdos 

digitais, ensino à distância, treinamento de professores e capacitação profissional. 

• Objetivo 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura: ampliação da infraestrutura de 

acesso à Internet, empreendedorismo digital, e Internet das Coisas. 

• Objetivo 13 - Combate às Alterações Climáticas: redes de sensores combinadas 

com terminais de aceso à Internet, possibilitam ação rápida na prevenção e 

mitigação de desastres naturais (BRASIL, 2018, E-Digital, p. 7). 

 

O papel do E-Digital na melhoria da sociedade, segundo o documento, é o de 

“coordenar diversas políticas públicas para que a apropriação das tecnologias digitais ocorra 

de maneira ampla, sem graves prejuízos sociais ou a setores inteiros da economia, em favor da 

construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária e próspera economicamente”, assim 

como coordenar também “as diversas iniciativas governamentais ligadas ao tema em torno de 

uma visão única, sinérgica e coerente, de modo a apoiar a digitalização dos processos 

produtivos e a capacitação para o ambiente digital, promovendo a geração de valor e o 

crescimento econômico”. Desta maneira, leva em consideração a criação e revisão de marcos 

regulatórios, amparados em “uma estrutura de apoio à governança da estratégia digital, que 

coordene os mecanismos institucionais existentes e assegure prioridade na execução, 

monitoramento e avaliação de resultados das iniciativas” (BRASIL, 2018, E-Digital, p. 8). 

A digitalização abre novas oportunidades em inúmeras frentes. Hoje já é possível 

imaginar o acesso aos recursos educacionais de forma igual, não mais afetado pela 

localização geográfica, renda, raça, gênero e outros fatores. Há cada vez mais 

vantagens econômicas por meio da automação, da análise de dados e da tomada de 

melhores decisões baseadas no uso de algoritmos e de dados. Novos temas de 

proteção de privacidade e de direitos da pessoa humana surgem com a rápida 
disseminação de dados e com o crescente valor econômico de sua utilização. Uma 

assistência à saúde mais acessível, mais barata e de maior qualidade para todos é 

também uma oportunidade promissora das tecnologias digitais (BRASIL, 2018, E-

Digital, p. 8). 

 

 Essa discussão ampla, importante e não esgotada nesse item, tem por objetivo o 

posicionamento da presente pesquisa neste “ecossistema digital49” dentro do conceito do E-

Digital e seus eixos habilitadores e de transformação digital. Desta forma, temos o PEN e o 

SEI posicionado no E-Digital no eixo de “Transformação Digital - Cidadania e Governo”, que 

objetiva “tornar o governo mais dinâmico, mais próximo da população e mais eficiente para 

resolver problemas e facilitar a vida do cidadão” (BRASIL, 2018, E-Digital, p. 93). 

A aplicação das TICs no setor público deve incorporar um novo paradigma. Não 

basta mais a introdução de tecnologias para o aperfeiçoamento pontual de processos 

                                                   
49 Segundo artigo publicado no site da Rede de Inovação do Setor Público – InovaGov, de autoria de Thiago 

Ávila, “a partir da E-Digital o Brasil institucionaliza oficialmente que o ecossistema digital consiste de um 

elemento estruturante e fundamental para a transformação da sua socioeconomia. [...] busca-se uma 

“Digitalização da economia” brasileira, na prática, uma economia baseada em dados. E como grande e relevante 

insumo para esta economia baseada em dados estão os Dados Abertos de Governo”. Disponível em 

http://inova.gov.br/dados-abertos-insumos-da-estrategia-brasileira-para-a-transformacao-digital-e-digital/. 

Acesso em 10/04/2018  

http://inova.gov.br/dados-abertos-insumos-da-estrategia-brasileira-para-a-transformacao-digital-e-digital/
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e serviços: é necessária a estruturação de um ecossistema digital que simplifique e 

facilite as interações entre Estado e os demais atores sociais. O fundamento central 

do Governo Digital é a geração de valor público para a sociedade por meio da 

utilização das tecnologias da informação e da comunicação. Em outras palavras, 

trata-se aplicar o potencial transformador das TICs para gerar benefícios à 

sociedade, tais como: bens ou serviços mais adequados às necessidades dos 

cidadãos; simplificação do acesso a serviços prestados à sociedade; oferta de 

serviços públicos que atendam aos anseios dos cidadãos por justiça, equidade, 
eficiência e efetividade; distribuição dos benefícios públicos de forma eficiente e 

justa; geração de valor a partir dos dados abertos de governo. O Estado deve ser 

concebido como uma entidade inserida no ambiente digital, no qual as políticas 

públicas são desenhadas como soluções digitais. É necessário sair do mero consumo 

de tecnologias para a imersão no meio digital como um modo de gerir, prestar 

serviços e aprimorar o exercício da cidadania. Deve-se dar o salto do “governo 

eletrônico” para o Governo Digital (BRASIL, 2018, E-Digital, p. 93-94). 

 

A temática “Cidadania e governo digital” do E-Digital (BRASIL, 2018, p. 103-104) 

estabelece os objetivos relacionados no quadro abaixo, pelos próximos cinco anos, com 

aferição por indicadores como o Índice de Governo Digital – EGDI, da Organização das 

Nações Unidas, Indicadores da Pesquisa TIC Domicílios e TIC Governo Eletrônico, medidos 

pelo Cetic.br, Índice de Dados Abertos (Open Data Index), sob responsabilidade da Open 

Knowledge International e Indicadores da Plataforma de Cidadania Digital, a serem definidos 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Quadro 24: Objetivos da temática “Cidadania e governo digital” do E-Digital 

Objetivos da temática “Cidadania e governo digital” do E-Digital 

Governança 

Digital 

• estabelecimento de políticas de governança digital com plena integração entre governo 

federal, estados e municípios; 

• estabelecer um sistema de governança com processos transversais e contínuos, com 
uniformidade metodológica, visando a transformação do Estado brasileiro. 

Serviços 

Públicos Digitais 

• consolidação da Plataforma de Cidadania Digital50;  

• todos os serviços acessíveis por meio de canal centralizado;  

• todos os serviços públicos federais disponibilizando, pelo menos, solicitação de serviço 

ou agendamento online;  

• avaliação da prestação de serviços;  

• painel de monitoramento dos serviços públicos totalmente operacional;  

• sistema de autenticação única (BrasilCidadão51) disponível para pessoa física e 

                                                   
50 A Plataforma de Cidadania Digital, de acordo com o Site Brasil Eficiente, “chega para ampliar e simplificar o 

acesso dos cidadãos brasileiros aos serviços públicos digitais, inclusive por meio de dispositivos móveis. 

O Portal de Serviços do Governo federal (servicos.gov.br) se tornará o canal único e integrado para a 

disponibilização de informações, solicitação eletrônica e acompanhamento de serviços públicos. Além de 
praticidade e agilidade para cidadãos e empresários, os serviços digitais reduzirão em até 97% o custo para o 

governo e eliminarão os deslocamentos desnecessários, o tempo de espera nas filas, a impressão de certidões e a 

autenticação de documentos, algumas das dificuldades enfrentadas atualmente no atendimento presencial. As 

ações da plataforma também estão alinhadas com a Estratégia de Governança Digital (EGD), que orientará as 

ações de Tecnologia da Informação até 2019”. Disponível em 

http://editor.planejamento.gov.br/planejamento/brasil-eficiente-cidadania-digital/a-plataforma. Acesso em 

16/04/2018 

 
51 O Brasil Cidadão, segundo o Portal Serviços.gov.br, permitirá ao cidadão, “com apenas um cadastro, [...] ter 

acesso, no Portal de Serviços do Governo Federal, aos diversos serviços públicos digitais, sem precisar se 

deslocar, permanecer em filas, imprimir ou autenticar documentos. A Plataforma de Autenticação Digital do 

http://www.servicos.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/EGD%E2%80%8B
http://editor.planejamento.gov.br/planejamento/brasil-eficiente-cidadania-digital/a-plataforma
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jurídica, agregando os principais níveis de segurança em uma ferramenta e em uso pela 

maioria dos serviços digitais;  

• integração entre serviços das diversas esferas de governo (federal, estadual e 

municipal) com vistas à resolução unificada de problemas dos cidadãos; 

Digitalização dos 

Documentos e 

Processos 

Administrativos 

• Sistema de Processo Eletrônico implantado em todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, compondo o Processo Eletrônico Nacional – PEN;  

• sistemas de processo eletrônico integrados à solução de autenticação BrasilCidadão; 

Acesso à 

Informação 

• Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) cumprida tempestivamente;  

• implementação da Política de Dados Abertos do Governo Federal (Decreto 8.777/16), 

em cooperação com demais órgãos e entidades da administração pública, consolidando 
a cultura da transparência, controle social e accountability, pesquisa e 

empreendedorismo, mediante a oferta de dados públicos sustentada e confiável, em 

formatos abertos, de uso livre, com acesso facilitado por meio do Portal Brasileiro de 

Dados Abertos (http://dados.gov.br/);  

• existência de um ecossistema de dados públicos visando simplificar a prestação de 

serviços à sociedade e aprimorar a gestão e eficiência do gasto. Este ecossistema deve 

promover o cruzamento de dados, o aprimoramento da análise e inteligência de dados 

dentro do governo, e o uso de dados de governo como um ativo importante na 

economia digital, estimulando o empreendedorismo e novos modelos de negócio que 

gerem valor na cadeia digital e beneficiem os cidadãos;  

• participação de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal na 
Política de Dados Abertos, conforme compromissos apresentados nos respectivos 

Planos de Dados Abertos, alinhando oferta de dados às demandas de uso da sociedade;  

• existência de uma plataforma digital de participação social, como espaço privilegiado 

para participação social no Brasil, e diálogo entre administração pública federal e 

sociedade civil, com o objetivo de promover a interação, a divulgação de conteúdos 

relacionados às políticas públicas do governo federal, por meio do amplo acesso dos 

usuários a ferramentas de comunicação e interação, fóruns de debate, salas de bate 

papo, vídeos, mapas, trilhas de participação com diversos mecanismos de consulta, 

dentre outros; 

Integração 

• implementação das iniciativas de interoperabilidade de dados do governo e 

consequente conexão entre os principais sistemas governamentais, via solução 

tecnológica Conectagov;  

• dispensa total de certidões e documentos para serviços públicos digitais que já constem 
das bases de dados do governo;  

• ampliação da inteligência e cruzamento de bases de dados, com maior eficiência na 

detecção e combate a fraudes;  

• harmonização e saneamento de dados do cidadão nas principais bases cadastrais, com 

identificação eficiente, centralização de atualização de dados em canal único, e 

alinhamento com a legislação vigente;  

• aprimoramento da infraestrutura de redes e bancos de dados da Administração Pública 

Federal por meio de sinergia e integração das contratações de TIC;  

• estímulo aos órgãos e entidades da administração pública federal, bem como aos 

Estados e municípios, para implementar e monitorar as políticas de governança digital 

concernentes a suas respectivas áreas, concatenando iniciativas, eliminando gargalos e 
retrabalho, e harmonizando práticas e ferramentas. 

Segurança e 

Infraestrutura 

• armazenamento de dados em nuvem, com respeito a normas de segurança;  

• assinatura eletrônica segura, disponível para cidadãos e empresas, em seu 

relacionamento com o Poder Público;  

• disponibilizar pelo menos dois mil diferentes serviços de governo no Portal de 

Serviços do Governo Federal;  

                                                                                                                                                               
Cidadão - Brasil Cidadão faz parte do contexto da Cidadania Digital, instituída pelo Decreto 8.936/2016 [...]. 

Além de praticidade e agilidade para cidadãos e empresários, os serviços digitais reduzirão em até 97% o custo 

para o governo e eliminarão muitas das dificuldades enfrentadas atualmente no atendimento presencial. Adesão 

dos órgãos: o órgão que tem o seu serviço público digital deverá solicitar sua adesão à plataforma Brasil 

Cidadão. Após o cadastro do serviço público digital no Portal de Serviços, inicia-se o processo de integração 

para que o serviço possa ser acessado pelo cidadão usando a sua autenticação do Brasil Cidadão”. Disponível em 

https://www.servicos.gov.br/pagina-tematica/brasil-cidadao. Acesso em 16/04/2018 

 

http://dados.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital
https://www.servicos.gov.br/pagina-tematica/brasil-cidadao
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• atualizar a Estratégia de Governança Digital, tornando mais simples seu 

acompanhamento e avaliação pelas Instituições governamentais e pelos próprios 

cidadãos; estimular órgãos e entidades da administração pública federal, bem como 

Estados e municípios, a adotar programas de implementação e monitoramento de 

políticas de governança digital;  

• implementar a dispensa de certidões e documentos para serviços públicos digitais que 

já constem nas bases de dados do governo, conforme Decreto 9.094/17;  

• implementar um sistema de autenticação única ao cidadão, agregando os principais 

níveis de segurança em uma única ferramenta;  
• promover o Sistema de Processo Eletrônico em todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, compondo o Processo Eletrônico Nacional – PEN;  

• consolidar a Política de Dados Abertos do Governo Federal, fortalecendo a cultura da 

transparência, controle social e inovação, e promovendo um ecossistema que estimule 

novos modelos de negócio para a prestação de serviços;  

• aprimorar a infraestrutura de redes e bancos de dados da Administração Pública 

Federal, promovendo a migração do modelo de armazenamento para dados em nuvem, 

e ampliando a inteligência e cruzamento de bases de dados; 

• integrar os cadastros existentes no Governo, via ferramenta tecnológica Predic – 

Plataforma de Reconhecimento Digital do Cidadão, de forma a melhorar a qualidade 

dos dados e permitir a identificação unívoca do cidadão e o fornecimento de uma 
referência comum, íntegra e interoperável com as principais bases de dados 

governamentais; consolidação das Plataformas de Governo Digital do Governo 

Federal, a exemplo do GovData, Conectagov, Predic e Brasil Cidadão;  

• manter e aprimorar uma plataforma digital de participação social, como espaço 

privilegiado para o diálogo entre a administração pública federal e a sociedade civil. 

Fonte: Elaborado pela autora, a com base em Brasil, E-Digital, 2018, p. 101-103 

 

Apresentados os instrumentos e ações do Governo Federal para a transformação 

digital, é necessário acrescentar que, de acordo com palestra de Daniel Flores (2018), as 

inovações tecnológicas são de dois tipos: sustentada e disruptiva, com diferentes caminhos e 

resultados. A sustentada é baseada em inovações que buscam melhores produtos ou serviços 

em acordo com o definido pelo mercado como bom. Já as tecnologias disruptivas, embora 

frequentemente apresentadas como boas e vitais, simplificam os processos e redefinem o 

entendimento do que é bom, “assumindo normalmente a forma de produtos mais simples, 

mais convenientes e mais baratos que atraem clientes novos ou menos exigentes” (FLORES, 

2018).  

Como exemplo de tecnologias disruptivas Flores apresentou o Uber, a Netflix e o 

AirBnb. Segundo o autor, são inovações que vieram para ficar. No entanto, modificou o 

paradigma de todo um sistema de serviços em táxis, locadoras e hotéis, desconsiderando toda 

a organização legal e estrutural dessas cadeias. Dentro do contexto desse item, segundo o 

autor, o SEI é considerado uma tecnologia disruptiva. 

Arquivar um documento arquivístico, denota um imperativo jurídico e 

procedimentos arquivísticos sistemáticos, não é somente atribuir um metadado ao 

documento, não é “taguear”, nada disso, é um procedimento jurídico e arquivístico, 
de arquivamento. Se estamos falando de Documentos Digitais, o mesmo tem que 

passar a ter “Forma Documental Diplomática Manifestada” (ou armazenada, mas 

com o seu Manifestador de Dataset encapsulado), tem que receber seus Metadados 

de Gestão (e-ARQ Brasil ou Moreq-JUS) e Metadados de Representação (Descrição 
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Arquivística), ou seja, a equivalência aos Metadados ISAD (G)/NOBRADE e ser 

Transferido ou Recolhido (via REST API) em um Pacote OAIS SIP para que no 

RDC-Arq (conforme Res. 43/Conarq, ISO OAIS 14721 e 16363) seja transformado 

em um Pacote OAIS AIP de Preservação Permanente (em uma Cadeia de Custódia 

Digital Arquivística Ininterrupta, como forma de garantir sua Autenticidade) e seja 

dado acesso através de Pacotes OAIS DIP em Plataformas Arquivísticas de 

Descrição, Acesso, Difusão e Transparência Ativa (FLORES, 2018). 

 

Flores propõe uma reflexão sobre a questão para a academia, pois “a sociedade, não 

somente o mercado está nos demandando (academia) que criemos, adaptemos e 

implementemos modelos novos - mudanças, sejam sustentados ou disruptivos” (FLORES, 

2018). Por fim, conclui que  

a falta de cenários prospectivos no tocante aos arquivos no futuro, talvez, tenha dado 

mais força a alternativas equivocadas como o SEI, a PL 146/7920, a falta de 

Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, e a tentativa de incumbir a TI de 

custodiar os Documentos Arquivísticos mesmo que sem expertise e sem dever e 

competência institucional e mandato para tal (FLORES, 2018). 

 

Cabe ressaltar que existem ainda outros aspectos sobre a transformação digital que não 

foram aprofundados nessa pesquisa, tais como os políticos e econômicos em curso no Brasil. 

Esse item teve por objetivo apresentar o contexto por trás da implementação do Processo 

Eletrônico Nacional (PEN). 

A produção na Administração Pública, do “processo administrativo digital”, está 

inserida no Processo Eletrônico Nacional (PEN). Instituído no âmbito do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 12 de novembro de 2014, através da Portaria n. 

396, esta iniciativa deriva de ações conjuntas de diversos órgãos e entidades de distintas 

esferas da Administração Pública, com fins de criação de uma “infraestrutura pública de 

processos e documentos administrativos eletrônicos, objetivando a melhoria no desempenho 

dos processos do setor público, com ganhos em agilidade, produtividade, transparência, 

satisfação do usuário e redução de custos”. O PEN tem como escopo a implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que é um software de governo que foi desenvolvido 

pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), conforme veremos a seguir. 

 

5.3.  O Sistema Eletrônico de Informações (SEI): um sistema de negócio para a gestão 

de processos 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi concebido dentro de uma série de 

medidas para a melhoria de serviços públicos, apoiados na aplicação de soluções 

tecnológicas, que modifica o modelo em curso das práticas administrativas e 

consequentemente da produção de documentos arquivísticos nas instituições públicas. Esse 
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cenário contextualiza o momento atual para o uso de tecnologias, com o Processo Eletrônico 

Nacional (PEN).  

Dentro do escopo do PEN, estão três grandes ações: o uso do SEI, Sistema Eletrônico 

de Informações; o Barramento de integração do SEI com outras soluções tecnológicas, com 

vistas a permitir a tramitação de processos entre os órgãos; e a implementação do Protocolo 

Integrado, que busca integrar as informações sobre os documentos das diferentes plataformas 

de protocolo dentro do governo federal, tornando-se um canal que consolida a consultas sobre 

os documentos avulsos e processos, com informes sobre tramites e movimentações.  

O Protocolo Integrado é a consolidação de “uma base de dados com informações sobre 

processos e documentos oriundas dos diversos sistemas de protocolo dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal” que proporciona a sociedade “mais um canal de consultas 

dessas informações, além de serviços como envio de informes sobre andamento de processos 

e documentos via correio eletrônico (e-mail)”. Este projeto, segundo o site do Protocolo 

Integrado (protocolointegrado.gov.br), está em “conformidade com a simplificação do 

atendimento ao cidadão prevista no Decreto Cidadão (Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 

2009)”. Deste modo, são colocados como benefícios do protocolo integrado: visão integrada 

do trâmite dos documentos e processos com maior transparência e facilidade de acesso – 

computador ou celular; redução do tempo de atendimento; diminuição de deslocamentos para 

o acompanhamento de processos e documentos; oferta de informação ao cidadão sobre a 

movimentação do seu processo ou documento por e- mail – mensagem automática por 

movimentação.  

Do ponto de vista da Administração Pública, o protocolo integrado permite ofertar 

serviço útil à sociedade, através da disponibilização de consulta integrada de protocolos do 

Governo Federal, e recebimento de informes de tramitação via e-mail; promoção da 

transparência ativa, garantindo aos cidadãos o direito de acesso à informação, conforme 

determina a Lei n° 12.527/2011; simplificação do atendimento ao cidadão, de acordo com o 

Decreto nº 9.094/2017, possibilitando a ampliação dos serviços eletrônicos prestados pelos 

órgãos; redução de custos por meio da diminuição da demanda de atendimento presencial; 

promoção da padronização das informações sobre protocolo; assim como possibilitar 

consultas gerenciais sobre processos e documentos52. 

 O SEI, de acordo com a página do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

                                                   
52 De acordo com informações obtidas na página https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/projeto.jsf. Acesso 

em 16/03/2018 

https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/projeto.jsf
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Gestão e com informações atualizadas em 16 de abril de 2018, já foi implantado em 100 

instituições da Administração Pública em âmbito Federal, Estadual, Municipal e em Empresas 

Estatais. Encontra-se em processo de implantação em mais 257 órgãos, o que totaliza 357 

instituições utilizando o SEI para produção do processo administrativo.  

 

Quadro 25: O SEI na Administração Pública Brasileira 

O SEI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

SITUAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL ESTATAIS TOTAL 

Implantado 85 9 1 5 100 

Em fase de 

Implantação 
83 19 126 29 257 

Total 168 28 127 34 357 

Fonte: Site do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão53 

 

O entendimento sobre o SEI, segundo o próprio Manual de Usuário, versão 3.0, é  

O SEI é [...] um sistema de gestão de processos e documentos arquivísticos 
eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas 

principais características é a libertação do papel como suporte físico para 

documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e 

comunicação de novos eventos em tempo real. [...]. O SEI é uma ferramenta que 

permite a produção, edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio 

sistema, proporcionando a virtualização de processos e documentos, permitindo 

atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, 

ainda que distantes fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades. 

(MANUAL de Usuário do SEI, s/d, versão 3.0, p 3). 

 

O SEI é um software de governo que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (TRF4). Trata-se de um sistema que “engloba um conjunto de módulos e 

funcionalidades que promovem a eficiência administrativa”. De acordo com o site do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a solução é cedida gratuitamente 

para instituições públicas e permite transferir a gestão de documentos e de processos 

eletrônicos administrativos para um ambiente virtual.  

Os benefícios para as instituições que implantarem o PEN e o SEI (PENSEI), segundo 

a página do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (2018), são  

• Portabilidade: 100% Web e pode ser acessado por meio dos principais navegadores do 

mercado - Internet Explorer, Firefox e Google Chrome; 

                                                   
53 Informação obtida em http://www.planejamento.gov.br/pensei/adesao-ao-processo-eletronico-nacional-pen. 

Acessada em 16/03/2018. 

http://www.planejamento.gov.br/pensei/adesao-ao-processo-eletronico-nacional-pen
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• Acesso Remoto: pode ser acessado remotamente por diversos tipos de equipamentos, 

como microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones de vários sistemas 

operacionais (Windows, Linux, IOS da Apple e Android do Google). Isso possibilita que 

os usuários trabalhem à distância;  

• Acesso de usuários externos: gerencia o acesso de usuários externos, permitindo que 

tomem conhecimento dos documentos e, por exemplo, assinem remotamente contratos e 

outros tipos de processos; 

• Controle de nível de acesso: gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos 

restritos e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários 

específicos; 

• Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de processo eletrônico, que 

rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação física do papel. Com isso, 

várias unidades podem ser demandadas, tomar providências e manifestar-se 

simultaneamente; 

• Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade, tempo 

do processo, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento especial, 

inspeção administrativa, modelos de documentos, textos padrão, sobrestamento de 

processos, assinatura em bloco, organização de processos em bloco, acesso externo, entre 

outros; 

• Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e usabilidade. 

 

Neste sentido, é pertinente ao estudo a apresentação de algumas telas do SEI. As telas, 

suas descrições e posterior análises, no âmbito da presente pesquisa acadêmica, são baseadas 

em informações coletadas no Manual do Usuário do SEI (s/d, versão 3.0) e demais 

documentos do software, e em informações obtidas a partir do Curso SEI Usar, realizado pela 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em 2017. Desta maneira, a forma de 

apresentação, regramentos e demais situações podem ser distintas das encontradas em 

instituições onde o SEI já foi implantado, com as devidas customizações, otimizações e 

normativas internas que atendam ao referido órgão já realizadas. Embora este estudo tenha 

como campo empírico a Universidade Federal Fluminense, os estudos sobre o SEI, no âmbito 

desta pesquisa de mestrado, se concentraram no uso genérico do sistema a partir de seus 

documentos normativos e formativos.   
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A base de conhecimento do SEI é uma “funcionalidade que permite descrever as 

etapas de um processo e anexar documentos relacionados ao ‘Tipo de Processo’ vinculado 

àquela base de conhecimento. As bases relacionadas podem ser consultadas por todas as 

unidades por meio do ícone” (MANUAL de Usuário do SEI, s/d, versão 3.0). Essa 

funcionalidade do sistema permite registrar e documentar todas as informações pertinentes a 

um documento produzido, tal como legislação pertinente, a tramitação ou fluxograma do 

processo ou documento, e os documentos que se inter-relacionam (o sistema permite anexar 

esses itens). A responsabilidade para inclusão de informações na base de conhecimento cabe à 

unidade administrativa com competência para a produção do documento ou processo. Cada 

tipo de documento ou processo terá sua própria base de conhecimento. No SEI, todo processo 

é vinculado a um chamado “tipo de processo”. As imagens das telas abaixo foram capturadas 

a partir do curso “SEI Usar”, oferecido pela ENAP em 2017. A primeira é o produto final 

após o preenchimento dos campos/metadados para inclusão de uma base de conhecimento.  

 

Figura 7: Base de Conhecimento do Sistema SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 
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No momento da geração do documento ou processo no sistema (a partir do exemplo 

estudado através do curso SEI Usar (ENAP), este apresenta uma lista de espécies 

documentais, chamadas de tipo de documento. Os documentos gerados e não assinados no 

SEI são considerados minutas, o que permite edição por qualquer usuário da unidade 

administrativa responsável pela produção deste. Após assinado eletronicamente, o sistema 

ainda permite a alteração por pessoas da mesma unidade administrativa (funcionalidade 

caneta amarela) e uma nova assinatura. Esse recurso da alteração fica indisponível e não 

permitido quando o documento é acessado por pessoas de outra unidade (MANUAL DE 

USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 3.0).  

 

Figura 8: Lista de tipos de documentos na criação de um documento no SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Figura 9: Lista de tipos de processo na criação de um processo administrativo no SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 

 

Dentro do processo ao qual o documento ficará vinculado, sua apresentação estará 

discriminada em forma de árvore, pela espécie documental.  

Figura 10: Organização ou “Árvore” dos documentos dentro de um processo do SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 



164 

 

Os metadados para produção de um novo documento são: descrição, interessados, 

destinatários, a classificação por assuntos, observações desta unidade e o nível de acesso, 

conforme a tela a seguir. 

    

Figura 11: Tela de metadados para inclusão de um documento no SEI

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 
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Figura 12: Tela de metadados para inclusão de um processo administrativo no SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 

 

As hipóteses legais para restrição de acesso das informações no SEI, caso seja 

selecionado no campo “sigilo” e “restrito” estão descritas na imagem abaixo. 

 

Figura 13: Hipóteses legais para justificativa do sigilo de informações no SEI 

 

Fonte: Curso SEI Usar (2017). 
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Apresentadas as telas do SEI, é relevante acrescentar algumas considerações sobre o 

sistema que foram feitas por especialistas da área. Em palestra realizada na Universidade 

Federal de Minas Gerais, o Professor Daniel Flores apresentou um estudo sobre o SEI. 

Segundo Flores (2017), o SEI “não é um software livre, nem um software público. Ele está 

sendo considerado um software de governo, compartilhado com o setor público, de forma 

gratuita e colaborativa, mediante acordo de cooperação com o TRF4, criador e proprietário do 

SEI”. Além disso, o autor afirmou que o SEI não pode ser considerado um SIGAD, ou seja, 

um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, pois não atende aos 

requisitos do e-ARQ Brasil. Diante do exposto, demonstrou preocupação com o uso crescente 

do SEI pela Administração Pública no Brasil, conforme transcrito abaixo.  

DANIEL FLORES - “O que eu tentaria alertar não é a questão exatamente 
arquivística, mas sim a questão do cidadão. A questão de segurança dos documentos 

de vocês. Isso eu gostaria de alertar definitivamente. Questão diplomática sabe. 

Existe um perigo para a gente ir muito facilmente, muito rapidamente por um 

sistema que não está comtemplando requisitos de autenticidade e de confiabilidade. 

Não tem volta, o SEI dominou o Brasil inteiro. Agora existem possibilidades e 

soluções técnicas para que ele possa efetivamente se tornar um sistema autentico, 

um sistema e uma plataforma que garanta a autenticidade. Eu acho que é isso que a 

gente vai ter que cobrar. Eu acho que é isso que eu cobraria, eu nem como 

arquivista, como analista, como programador. Eu cobraria como cidadão. Se eu sou 

objeto de uma instituição pública que produz documentos sobre mim, eu tenho 

direito de exigir que ela produza documentos autênticos e confiáveis.  [...] O SEI 

tem um impacto muito grande, os gestores não tem a dimensão técnica da questão 
do documento arquivístico. Eles não foram formados para isso. Eles acreditam com 

os seus especialistas. [...] Sempre que forem para uma mesa de discussão, alertem! A 

autenticidade e a confiabilidade são uma coisa muito séria e geralmente o problema 

de autenticidade não ataca na hora. O próprio sistema ou as próprias adulterações 

que acontecem nos sistemas são afastados do fato para não haver a comprovação 

imediata do fato. Arguir algo que foi feito em documentos de anos ou até décadas 

depois. Uma adulteração de um banco de dados que eu não consigo detectar hoje 

porque não tenho controle de trilha, porque o DBA pode chegar lá e adulterar, mas 

que eu vou auferir daquele ato criminoso uma década ou duas décadas depois. Isso é 

muito perigoso, isso a gente tem que alertar. O gestor vai com essa ideia, eu quero 

logo passar para o digital, eu não quero mais assinar, eu quero tudo digital. Mas ele 
acha que tecnicamente tudo lá atrás foi bem feito: tem forma fixa, tem conteúdo 

estável, tem variabilidade limitada, tem relação orgânica, tem empacotamento 

OAIS-SIP, tem rastreabilidade. Não. Não tem. E é isso que a gente tem que alertar. 

É difícil? Não é. O certo pode ser um passo mais distante, mais difícil. Mas o 

empacotamento hoje local de um SEI com um RDC-Arq é algo muito prático, muito 

factível, em questão de pouco tempo dá para fazer, nas discussões tem como se 

adequar. [...] Então, é um caminho inevitável a adoção do Repositório Arquivístico 

Digital Confiável. Eu acho que essa seria a minha principal mensagem da gente 

cuidar disso e alertar. Eu sou cidadão. Eu tenho direito de que se produza um 

documento sobre mim e esses documentos sejam autênticos e confiáveis" 

(transcrição de palestra)54. (FLORES, 2017). 

 

                                                   
54 Trecho da Palestra do Professor Dr. Daniel Flores, intitulada “O SEI como SIGAD ou SIGAD de Negócios”, 

proferida na UFMG em 08 de junho de 2017. 
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Em uma outra opinião, sob o ponto de vista das políticas públicas de arquivo, José 

Maria Jardim (2017) comentou em sua rede social55 sobre o SEI. O autor menciona questões 

políticos-gerenciais do Arquivo Nacional que envolveram a adoção do SEI. 

Uma das minhas áreas de pesquisa são as políticas arquivísticas. É sob esse ponto de 

vista político-gerencial que faço as considerações a seguir. [...] A introdução do SEI 

na administração federal é, talvez, um dos maiores sintomas da falta de autoridade 

arquivística do Arquivo Nacional. Autoridade conferida pela Lei 8.159, não 

reconhecida pelo próprio Executivo Federal. Como mencionei em artigo recente: 
"Até o momento, as normas arquivísticas previstas no decreto que institui o Siga não 

foram emitidas pelo Arquivo Nacional. Várias Resoluções do Conselho Nacional de 

Arquivos podem contribuir para a gestão dos arquivos federais, porém não se 

constituem em normas a serem compulsoriamente adotadas pelo conjunto do Poder 

Executivo federal." Contraditoriamente, uma das maiores contribuições do 

CONARQ, subordinado ao Arquivo Nacional, foi o EARQ Brasil, produzido pela  

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos CTDE. Essa deveria ter sido a 

referência para um sistema para a administração federal. Por que não foi? 

Certamente as razões são várias e transcendem os limites deste post. O fato é que o 

Arquivo Nacional não exerce a sua capacidade normativa na gestão de documentos 

federais. Em termos de Tecnologia da Informação, por exemplo, fundamental para a 
gestão de documentos, as atribuições são do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão. Faz sentido. É o ministério da área meio do Poder Executivo Federal. [...] 

(JARDIM, 2017) 

 

Além desses posicionamentos, o Arquivo Nacional efetuou considerações sobre o SEI 

em 2015, mediante demanda e questionamentos por parte dos integrantes do SIGA, através do 

Grupo de Trabalho – GT SEI Avaliação, instituído pela Portaria nº 157, de 24 de agosto de 

2015, “com objetivo de promover o exame da conformidade do SEI com o Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ 

Brasil, bem como com relação aos pressupostos normativos e as boas práticas da gestão 

documental”. Este documento esclarece que  

O Arquivo Nacional tem atuado colaborativamente com a Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação-SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, realizando reuniões técnicas para análise e discussão de documentos 

produzidos pelo GT SEI Avaliação do Arquivo Nacional, com sugestões para o 
aprimoramento do SEI, e melhor efetivação dos objetivos do programa Processo 

Eletrônico Nacional – PEN. Tais documentos já foram enviados à SLTI para 

providências (ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 1). 

 

A primeira observação apresentada pelo Arquivo Nacional (2015) diz respeito sobre a 

necessidade dos “órgãos e entidades integrantes do SIGA que optarem pela produção de 

documentos digitais, precisam implantar um programa de gestão arquivística de documentos 

apoiado por sistema informatizado em conformidade com o e-ARQ Brasil”. O documento 

define ainda o SEI como “uma solução de processo eletrônico, desenvolvida pelo Tribunal 

Regional Federal da 4a Região (TRF4), que foi escolhida para uso na Administração Pública 

                                                   
55 Esse posicionamento do professor José Maria Jardim foi feito em sua rede social Facebook, no dia 11 de maio 

de 2017. Disponível em https://www.facebook.com/josemariajardimarq/posts/222988134865067. Acessado em 

24/06/2017. 

https://www.facebook.com/josemariajardimarq/posts/222988134865067
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Federal no contexto do Processo Eletrônico Nacional – PEN”. Além disso, informa que a 

adoção do sistema não é obrigatória, embora “a iniciativa do Processo Eletrônico Nacional – 

PEN tem incentivado fortemente a adoção do SEI pelos órgãos e entidades que não possuem 

sistemas de processo eletrônico”.  

As considerações expostas neste documento do Arquivo Nacional apresentam uma 

avaliação do SEI, a partir da análise dos requisitos de funcionalidade estabelecidos no e-ARQ 

Brasil, conforme a tabela abaixo 

 

Quadro 26: Análise do SEI com base nos requisitos de funcionalidade do e-ARQ Brasil 

Seção do e-ARQ Brasil 
Total de 

requisitos 

Requisitos 

atendidos 

Requisitos 

não 

atendidos 

Não foi 

possível 

avaliar 

1. Organização dos documentos arquivísticos 65 29% 57% 14% 

2. Tramitação e fluxo de trabalho 26 58% 19% 23% 

3. Captura 37 41% 54% 5% 

4. Avaliação e destinação 47 17% 79% 4% 

5. Pesquisa, localização e apresentação de 

Documentos 
41 44% 54% 2% 

6. Segurança 98 32% 5% 63% 

7. Armazenamento 20 0% 15% 85% 

8. Preservação 18 0% 67% 33% 

9. Funções administrativas e técnicas 3 67% 33% 0% 

10. Conformidade com a legislação e 

regulamentações 
3 33% 33% 34% 

11. Usabilidade 25 56% 16% 28% 

12. Interoperabilidade 3 33% 33% 34% 

13. Disponibilidade 1 0% 0% 100% 

14. Desempenho e escalabilidade 5 60% 40% 0% 

Fonte: ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 4. 

 

De acordo com os dados apresentados, o GT SEI Avaliação considerou que “nas 

seções que dizem respeito aos procedimentos e aspectos da gestão arquivística (1, 2, 3, 4, 5, 8 

e 10), verificou-se um índice de atendimento baixo aos requisitos do e-ARQ Brasil”. O SEI 

atende ao que geralmente um GED se propõe, entretanto, “os aspectos essenciais de um 

SIGAD para apoiar o controle do ciclo de vida dos documentos, bem com a organização e 
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manutenção do acervo arquivístico não são atendidos pelo SEI”. Com uma boa aderência aos 

aspectos tecnológicos do e-ARQ, o estudo ressaltou que “nas seções relativas à segurança (6) 

e armazenamento (7) não foi possível avaliar a conformidade de uma grande parte dos 

requisitos” (ARQUIVO NACIONAL, 2015). A partir do exposto, concluíram que  

no estado atual, o SEI não pode ser considerado um SIGAD. Para tal é preciso que 

sejam implementadas novas funcionalidades e sejam realizadas alterações de base. 

[...] O SEI controla os documentos produzidos em um determinado fluxo de 

trabalho, realizando um controle satisfatório do ponto de vista de um GED. Cada 

fluxo de trabalho é identificado no sistema e a ele é atribuído um número 

identificador. Entretanto, na adoção do SEI pela Administração Pública Federal o 

identificador do fluxo de trabalho foi configurado como sendo o NUP (Número 

Único de Protocolo), decorrendo desta decisão consequências inapropriadas 
(ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 1). 

 

Sobre os metadados, o estudo demonstrou que “os documentos capturados devem ser 

identificados pelo sistema informatizado, preferencialmente por meio de registro de 

metadados”. Destes, identificou-se que o SEI utiliza: “corretamente o identificador do 

documento (1.1) e o número do documento (1.2); o número de processo (1.5) é utilizado de 

maneira equivocada, uma vez que é atribuído ao fluxo de trabalho; não utiliza o número de 

protocolo (1.3) para documentos avulsos; não é possível verificar se faz uso do identificador 

de processo (1.4)” (ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 7).  

Por fim, o estudo desenvolvido pelo Arquivo Nacional (2015) “expôs de forma 

sumária o cumprimento do SEI quanto aos requisitos de gestão documental, conforme 

estabelecido pelo e-ARQ Brasil”. Desta maneira, foram feitas as considerações a seguir: 

• A presente versão do SEI não atende satisfatoriamente aos requisitos necessários para 

apoiar as atividades de gestão arquivística dos documentos por ele produzidos e mantidos; 

• O SEI necessita funcionar como um SIGAD ou atuar conjuntamente com um SIGAD 

específico, a fim de que se possa realizar o controle do ciclo vital por meio de 

procedimentos de gestão arquivística de documentos; 

• Para que o SEI possa atuar como um SIGAD são necessários que se procedam diversos 

ajustes, sendo prioritário: 

▪ controle dos documentos avulsos; 

▪ autuação dos processos, somente quando necessário; 

▪ captura dos documentos arquivísticos e arquivamento; 

▪ apoio para as atividades de avaliação e destinação; 

▪ apoio para as atividades de monitoramento com vistas à preservação digital. 

• O órgão ou entidade que adotar o SEI, ou qualquer outro sistema informatizado para a 

produção de documentos digitais, já deve ter implantado uma política e um programa de 
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gestão de documentos; 

• O órgão ou entidade que adotar o SEI, ou qualquer outro sistema informatizado para a 

produção de documentos digitais, precisa prever uma política de preservação digital para 

garantir o acesso de longo prazo a estes documentos (ARQUIVO NACIONAL, 2015, p. 

7-8). 

 

Cabe salientar que a Portaria Interministerial n. 1.677 de 7 de outubro de 2015, que 

define os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo para todos 

os integrantes da Administração Pública Federal, afirma que os órgãos e entidades “que 

utilizarem sistema informatizado para o desenvolvimento das atividades de protocolo deverão 

observar os requisitos apresentados no Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil”. 

Além das recomendações feitas pelo Arquivo Nacional acerca do SEI, Flores (2017) 

apresentou sua análise e do Grupo de Pesquisa CNPq UFSM Ged/A: 

• Não permitir a dossielização que o SEI preconiza, em que cada tipo documental simples, 

como memorando, solicitação de marcação de férias, etc., virem processo; 

• Incluir a Classificação; 

• Incluir a Avaliação de Documentos, inclusive permitindo temporalidade enquanto vigente, 

até determinado evento, etc.; 

• Interoperar o SEI (1ª e 2ª idades somente), para que arquive e recolha os Documentos num 

Repositório Arquivístico Digital, no RDC-Arq (Ou Archivematica ou RODA, ou outros) 

de acordo com a Resolução n° 43 do CONARQ;  

• Obrigatoriedade de uma política e um programa de gestão de documentos; 

• O SEI tem que arquivar digitalmente via Pacote OAIS BagIT em um RDC-Arq;  

• O SEI não pode implementar o Plano de Classificação de Documentos (PCD) com a 

Classificação da Resolução 14 do CONARQ para outras esferas, Estadual, Municipal, já 

que seus PCDs são distintos;  

• O Documento que foi digitalizado não pode ser eliminado, sob pena de perdermos a 

possibilidade de uma análise forense, a Diplomática Forense; 

• As Comissões e Comitês de Implantação do SEI, não podem prescindir de Arquivistas, a 

competência da Lei 6.546 é clara;  

• A definição de quais documentos estão classificados em grau de sigilo, é de competência 

da Comissão CPAD-S (FLORES, 2017). 

 



171 

 

O SEI, para Flores (2017), é considerado um sistema de negócios para o processo 

eletrônico, assim “como um sistema de matrícula, ou controle de Diário de Classes (como na 

UFSM), ou Sistema Hospitalar”. Entretanto, o autor constata que “o SEI ainda sequer 

contemplou os requisitos e-ARQ só para este sistema de negócio, imagina para ser um 

SIGAD total, então necessita estar interconectado à um SIGAD ou agir como tal, e a um 

RDC-Arq”. 

Todas as análises acima expostas demonstram a imprescindível necessidade de 

atuação de um arquivista no momento de escolha e implantação dos sistemas informatizados 

de informações, seja este o SEI ou outro sistema, de modo a orientar todo o regramento e 

normativas de uso do sistema, com observação às leis e normas pertinentes, de modo a 

garantir os direitos dos cidadãos, a proteção dos arquivos e orientação dos demais 

profissionais envolvidos nesse processo. No documento “Metodologia de implantação do 

SEI”, é proposto que a equipe de trabalho56 tenha um profissional de negócio, que 

“responderá pelo acompanhamento e esclarecimento sobre as regras de negócio e gestão 

documental. Preferencialmente um profissional que tenha conhecimentos na área de gestão 

documental”. O conhecimento do profissional arquivista, neste item, não deveria ser 

preferencial, mas obrigatório.  

O SEI é o ambiente onde serão produzidos e registrados praticamente todos os 

documentos administrativos de uma instituição, desde os processos até as Portarias. Este 

software veio suprir uma demanda sobre a oferta dos serviços públicos de maneira mais ágil, 

eficiente e eficaz, além de atendimento a fatores financeiros que levam a economia de 

recursos públicos. As observações de Flores e Jardim, assim como a apresentação do sistema 

e seu manual, demonstram um momento de mudanças que não pode prescindir da atuação do 

arquivista, da observação das políticas públicas de arquivos e atenção à preservação do 

patrimônio arquivístico brasileiro, fonte de prova, informação e testemunho dos direitos do 

país e seus cidadãos.  

  

                                                   
56 Além o profissional de negócio, configura ainda a equipe de trabalho de implantação o Gestor de implantação 

(Conduzirá a implantação, como líder da equipe); profissional técnico (responderá pelo acompanhamento e 

esclarecimento sobre questões de Tecnologia da Informação e Comunicação, relacionadas a infraestrutura e à 

própria aplicação); profissional de processos (responderá pelo mapeamento e otimização de processos de 

negócio envolvidos) e os agentes de mudança (pontos focais em cada área envolvida, responsáveis pela 

motivação dos servidores ao uso do meio eletrônico nas suas atividades do dia-a-dia) (METODOLOGIA DE 

IMPLANTAÇÃO DO SEI). 
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6. A IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SEI NA 

UFF: ESTUDO DE CASO 

 

6.1. A história administrativa-institucional da Universidade Federal Fluminense e o 

contexto de implantação do SEI 

 

A Universidade Federal Fluminense - UFF foi criada durante o governo 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek em 18 de dezembro de 1960, através da lei n. 3. 

848. Foi um período de mobilização da sociedade fluminense, com grande contribuição da 

União Fluminense de Estudantes, que reivindicavam uma universidade federal, em meio a um 

período de mudanças ocorridas com a interiorização e transferência da capital federal do Rio 

de Janeiro para Brasília. Com o apoio do candidato a governador Roberto Silveira, os 

estudantes pressionaram deputados fluminense para encaminharem o projeto de federalização 

das faculdades existentes57. Assim nasceu a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UFERJ), composta pela federalização de cinco faculdades federais, três estabelecimentos de 

ensino estaduais e duas faculdades particulares sediadas no município: Faculdade Fluminense 

de Medicina (1926); Faculdade de Direito de Niterói (1912); Faculdade de Farmácia e 

Odontologia do Estado do Rio de Janeiro (1912); Faculdade Fluminense de Medicina 

Veterinária (1936); Faculdade Fluminense de Filosofia (1947);  Escola Fluminense de 

Engenharia (1952); Faculdade de Ciências Econômicas (1942); Escola de Serviço Social 

(1945); e Escola de Enfermagem (1944) (UFF, 2017).  

Em 1965, passa a se chamar Universidade Federal Fluminense. A UFF possui sede no 

município de Niterói, onde se encontram a Reitoria, Centro de Artes Teatro e Cinema, 3 

Campi, Unidades Isoladas e Hospital Universitário. No interior, está presente nos municípios 

fluminenses de Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu (onde está a Fazenda Escola 

subordinada a Faculdade de Medicina Veterinária), Campos dos Goytacazes, Itaperuna, 

Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Volta Redonda e Santo Antônio de Pádua, 

além do Campus Avançado na Região Amazônica, a Unidade Avançada José Veríssimo – 

UAJV, localizado em Oriximiná, no estado do Pará.  

No total de alunos matriculados, desde a creche até a pós-graduação são 66.186 

matriculados, com base no ano de 2016, de acordo com informações divulgadas em seu site. 

Dado o seu tamanho, são 9.754 colaboradores, divididos entre docentes, técnicos 

                                                   
57 Com base nas informações sobre a História da UFF obtidas em http://www.uff.br/?q=uff/hist%C3%B3ria. 

Acesso em 15 jul 2017.  

http://www.uff.br/?q=uff/hist%C3%B3ria
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administrativos e funcionários terceirizados. Somando a população envolvida, são 75.940 

pessoas que demandam produtos, serviços e produzem informações e documentos, sem contar 

o público de ex-alunos que frequentemente se dirigem a universidade em busca de diplomas e 

históricos escolares. 

A estrutura administrativa da UFF é composta pelos conselhos superiores, a reitoria, 7 

pró-reitorias, 5 superintendências, 30 unidades universitárias em Niterói e 11 no interior do 

estado do Rio de Janeiro. 

Figura 14: Organograma UFF 

 

 

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2017 
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Em seus cinquenta e seis anos de existência, a UFF nasceu e cresceu de forma 

descentralizada. Hoje possui cursos em mais de nove cidades no estado do Rio de Janeiro, 

além de sua descentralização também no município de Niterói, onde está sua sede. Não são 

raros problemas que envolvem a comunicação interna, trâmite e extravio de documentos. 

Além destes, os servidores envolvidos na produção documental nas mais diversas áreas 

administrativas, em grande parte não possuem conhecimento acerca da razão de existência e 

finalidade dos documentos que produzem, seus destinos e modelos padrão. Isso acarreta 

problemas em perda e extravio de documentos e atrasos no cumprimento da função para qual 

foi produzido. 

No âmbito de atuação das práticas arquivísticas na UFF, embora não possua uma 

política ou programa de gestão de documentos formalmente estruturados, existem iniciativas 

importantes, como por exemplo, a prestação de assessorias técnicas arquivísticas pela 

Coordenação de Arquivos, nas mais diversas áreas administrativas da universidade. As visitas 

de assessoria técnica objetivam “orientar o servidor que ficará responsável pela execução das 

atividades de classificação e organização da documentação, quanto às normas e 

procedimentos da Coordenação de Arquivos da Superintendência de Documentação – SDC, 

no que diz respeito à gestão de documentos na UFF” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, Norma de Serviço nº 654 de 2016). Além disso, a UFF possui uma Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) atuante. 

A primeira composição de uma CPAD na UFF ocorreu em 1998. De acordo com o 

recorte delimitado para esta pesquisa, entre 2005 e 2015 foram publicadas quatro 
(4) portarias de composição de membros da Comissão. A atual composição foi 

instituída pela Portaria nº 54.588, de 10 de setembro de 2015. Além da Coordenação 

de Arquivos, os membros componentes da Comissão pertencem a outras unidades 

da UFF, como: Departamento de Ciência da Informação (GCI), Departamento de 

Contabilidade e Finanças (DCF), Divisão de Controle de Certificados e Diplomas 

da PROGRAD (DCCD), Gerência Plena de Comunicações Administrativas 

(GPCA), Laboratório de Reprografia (LARE), e Serviço de Arquivo do Instituto de 

Arte e Comunicação Social (SAR/EGA) (GARCEZ, 2017, p. 101). 

 

O arquivo da UFF, enquanto unidade administrativa, foi criado em 19 de setembro de 

1985 com a denominação de Arquivo Geral, durante a gestão do Professor José Pedro Esposel 

como diretor do Núcleo de Documentação, atual Superintendência de Documentação (SDC). 

Hoje se constitui como Coordenação de Arquivos58, com a finalidade de “coordenar, planejar 

e dirigir as atividades do Serviço de Arquivo Intermediário (SAIN) e do Serviço de Arquivo 

Permanente (SAPE)”. Subordinado à Superintendência de Documentação, as funções da CAR 

                                                   
58 Informação detalhada disponível em http://www.arquivos.uff.br/index.php/iniciar-aqui/breve-historico-da-car. 

Acessado em 28/02/2018. 

http://www.arquivos.uff.br/index.php/iniciar-aqui/breve-historico-da-car
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são: 

Promover políticas de informações arquivísticas na UFF por meio do Sistema de 

Arquivos; coordenar a gestão de documentos na Universidade; assessorar 

tecnicamente aos órgãos e setores da UFF; promover a transferência e recolhimento 

dos documentos produzidos pela instituição, independente do suporte; coordenar os 

projetos arquivísticos com outras instituições, através de Convênios e Consultorias; 

viabilizar o acesso à informação; supervisionar o estágio curricular de alunos do 

Curso de Graduação em Arquivologia e divulgar o acervo, os produtos e os serviços 

da Coordenação (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2013). 

Figura 15: A Coordenação de Arquivos na estrutura da UFF 

 

Fonte: PORTARIA N.º 45.248 de 21 de julho de 2011 e Site UFF.  

Além dos arquivos, a UFF conta com uma estrutura de protocolos distribuídos pelos 

campi na cidade de Niterói e nos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. Os 

protocolos setoriais das unidades do interior estão vinculados operacionalmente à Gerência 

Plena de Comunicações Administrativas (GPCA/AD). Hierarquicamente, são subordinados e 

instalados fisicamente junto à Direção das respectivas Unidades Acadêmicas, atuando 

segundo orientação formulada pela GPCA/AD, cabendo a esta a coordenação técnica e 

administração dos protocolos na UFF.  

A GPCA/AD e os protocolos setoriais em Niterói são atualmente subordinados à Pró-

reitoria de Administração (PROAD), não possuindo vínculo estrutural com a Coordenação de 

Arquivos. Esse processo de saída da estrutura dos protocolos da Divisão de Arquivos (atual 
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CAR) teve início em 2009, após a extinção dos Centros Acadêmicos e transferência para o 

Núcleo de Documentação (NDC)59, atual SDC, dos protocolos vinculados aos centros. 

Entravam assim, na estrutura do protocolo central da reitoria, os protocolos setoriais. No ano 

seguinte, dentro da grande reestruturação que passou a UFF, foi criada a PROAD, antiga 

Superintendência de Administração, e em sua estrutura passaram a fazer parte os protocolos60 

da reitoria e os setoriais.  

Figura 16: Os protocolos na estrutura da UFF61 

 

Fonte: Site da UFF e Portaria UFF n.º 52.405 de 02 de outubro de 2014.  

 

Observada a estrutura da UFF, cabe salientar que o crescimento e expansão pelo qual a 

universidade passou a partir da Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) proporcionou significativas mudanças nos últimos anos. Houve uma grande 

reestruturação de seu organograma, a extinção dos Centros Acadêmicos e criação de mais 

pró-reitorias. Além disso, sua expansão pelo interior do Estado do Rio de Janeiro tem 

desafiado os responsáveis pela gestão administrativa para melhorias em processos de trabalho 

e comunicações internas.  
                                                   
59 Portaria UFF n.º 39.923 de 30 de março de 2009. 
60 Portaria UFF n.º 43.512 de 10 de dezembro de 2010.  
61 Foi feito um recorte quanto às estruturas ligadas às coordenações da PROAD no organograma exposto à 

esquerda.  
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Observa-se, a partir das mudanças ocorridas no cenário acima descrito, dificuldades e 

obstáculos que são fatores dificultadores na gestão administrativa e na gestão dos documentos 

e das informações. Não é possível localizar, em fonte e documento únicos, o Estatuto e o 

Regimento da universidade com suas modificações. Alterações feitas nesse relevante 

documento não foram consolidadas, sendo disponibilizada para consulta uma versão 

desatualizada e demandando consulta em outras fontes e locais, como decisões do Conselho 

Universitário. Outra questão é que as áreas administrativas em sua maioria não possuem 

regimento ou regulamento interno de suas competências e atribuições, fato esse que dificulta 

muitíssimo o estudo funcional, das atividades administrativas e o próprio reconhecimento do 

fazer de cada área. Também são raras as instruções de trabalho, que detalham procedimentos 

cotidianos. Acrescenta-se a isso a dimensão e descentralização geográfica da instituição.  

Na UFF existem ainda questões a serem resolvidas sobre o fornecimento de serviços. 

Muitas vezes, o usuário chega ao balcão de atendimento de um protocolo ou pró-reitoria e não 

possui informações corretas sobre como proceder em caso de uma solicitação crachá, por 

exemplo. Já ocorreram casos de servidores de um mesmo setor dar instruções diferentes ou 

até erradas para solução de um simples questionamento. Os caminhos que um documento 

deve seguir, os prazos e demais conhecimentos a respeito, em grande parte dos procedimentos 

não estão registrados. Caso um servidor que trate de um determinado assunto se ausente por 

motivo de férias, será necessário esperar o seu retorno. Outro não saberá equacionar a 

demanda. Esses casos relatados ocorreram durante minha experiência de nove anos como 

servidora nos protocolos da universidade. Embora alguns registros procedimentais estejam 

divulgados na internet, esse canal não é de fácil acesso a todo cidadão que chega ao balcão, 

sem contar que a busca por essa informação no site muitas vezes demanda um conhecimento 

acerca da estrutura administrativa da instituição. 

A partir desse contexto, que não é uma realidade singular da UFF, mas de grande parte 

dos órgãos públicos no Brasil, o Governo Federal, por meio decreto n. 8.539 de 8 de outubro 

de 2015, determinou que todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, deveriam implantar o uso do meio eletrônico para emissão dos 

processos administrativos. Esse prazo, que se iniciou em 2015, terminou em outubro de 2017.  

Assim sendo, cabe acrescentar que a UFF, antes mesmo da publicação do decreto 

acima, já estava em fase de estudos e implantação de um sistema que atendesse a demanda de 

produção e gestão de seus documentos e processos administrativos. Esse sistema era o SIGA, 

Sistema Integrado de Gestão Administrativa, um software livre e de código aberto 

desenvolvido pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ), onde é utilizado e aperfeiçoado 
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desde 2007. O sistema foi desenvolvido em atendimento ao Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão de Processos e Documentos do Judiciário Brasileiro – 

MoReq-Jus (2009) e a legislação federal vigente. Na UFF, o SIGA foi oficialmente instituído 

por meio da Portaria n.º 55.750 de 29 de fevereiro de 2016 como SIGADOC, sendo este a 

plataforma de criação e tramitação eletrônica de documentos da Universidade. 

Entretanto, de acordo com informações obtidas via Serviço de Informação ao 

Cidadão62, em reunião que aconteceu em 19 de junho de 201763, foi decidido pela alta 

administração da UFF (composta pelo Comitê de Governança, Comitê de Gestão da 

Informação, Pró-reitorias e Superintendências) que o SEI seria adotado na universidade, no 

âmbito do PEN. Segundo esse documento, participaram desta reunião servidores da 

Superintendência de Documentação (SDC), todos convocados por e-mail, e uma convocação 

posterior de servidores lotados nos Protocolos Setoriais da Gerência Plena de Comunicações 

Administrativas.  

Os motivos de escolha do SEI, em detrimento do SIGADOC, foram justificados do 

ponto de vista técnico: suporte do Ministério do Planejamento; cooperação entre os diversos 

órgãos para resolução de problemas; treinamento estruturado para os Administradores, 

usuários e corpo técnico através da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); 

desenvolvimento de novos módulos previstos para atendimento de demanda legislativa e da 

comunidade do SEI; uso de tecnologias amplamente difundidas, o que facilita a sua 

instalação/manutenção por parte da Universidade; e ser parte integrante do projeto Processo 

Eletrônico Nacional. Como motivos expostos para a descontinuidade do uso do SIGADOC 

foram apontados: falta de suporte da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - TRF 2ª Região; 

necessidade de desenvolvimento interno para atendimento das demandas do PEN; não foi 

adotado amplamente por outras instituições, o que dificulta a troca de experiências e 

resolução de problemas; uso de tecnologia de banco de dados proprietária. Foram expostas 

ainda questões sob o ponto de vista contextual, conforme abaixo. 

Do ponto de vista contextual, a demanda criada pelo Decreto nº 8.539 de 08 de 

Outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do 

processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, gerou o debate sobre com qual 

ferramenta a Universidade Federal Fluminense (UFF) continuará o seu processo de 

expansão da gestão eletrônica de documentos, uma vez que já se encontra em pleno 

uso o sistema SIGADOC. Apesar da falta de experiência no uso do sistema SEI, 

entendemos que é uma boa estratégia para UFF adotá-lo, pois teremos o suporte do 

Ministério do Planejamento. O SEI é parte constituinte do Processo Eletrônico 

Nacional (PEN) - Iniciativa do Ministério do Planejamento para integração das 

                                                   
62 Informação obtida por meio do requerimento SIC nº 23480.028613/2017-16 em 12/12/2017. 
63 Esta reunião ocorreu possivelmente em 2016, e foi digitado errado no documento recebido denominado 

“Memória da reunião de apresentação do SEI”, conforme anexo a esse trabalho. 
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informações de todos órgãos da esfera pública. Muitas instituições já aderiram e 

outras tantas estão aderindo [...] As chances de obter suporte portanto são maiores e 

uma comunidade maior de usuários e técnicos também acaba influenciando na 

decisão. Ademais, sendo uma solução que nos foi ofertada e utilizada pelo MP, 

estaremos dentro de quaisquer exigências por parte deles, incluindo o NUP (Número 

Único de Processo). Por fim, salientamos que a demanda externa regulamentada 

através do decreto acima mencionado pode contribuir como facilitador para 

implantação da gestão de eletrônica de documentos na Universidade, uma vez que 
uma decisão da alta administração federal serve como diretriz para os demais órgãos 

(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 2017, Informações obtidas via e-

SIC). 

 

Isto posto, a implantação do SEI na UFF se deu por meio de formação de uma 

comissão para a implantação e acompanhamento do SEI, constituída através da Portaria n. 

58.198 de 23 de fevereiro de 2017, com composição de dois representantes de cada Pró-

reitoria e Superintendência. 

Por fim, a Portaria n.º 59.793 de 11 de setembro de 2017, instituiu e regulamentou o 

uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Universidade Federal Fluminense. Em 18 

de dezembro de 2017, foi publicada a Norma de Serviço nº. 665, que estabeleceu os 

procedimentos básicos para implementação e funcionamento do Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI no âmbito da UFF. 

A contextualização acima tem por objetivo o entendimento sobre o campo empírico, 

na tomada de decisão pelo uso do sistema que atendeu a determinação do Decreto n. 

8.539/2015. Ressalta-se que este estudo de caso se desenvolveu a partir de estudos genéricos 

do SEI (a partir do curso SEI Usar do ENAP e seus documentos) e do campo empírico, com o 

uso da metodologia de identificação arquivística como estratégia metodológica aplicada numa 

área da universidade, a Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia e no estudo da 

tipologia documental “processo administrativo de dispensa de disciplinas”. Isso ocorreu 

devido a incompatibilidade na cronologia de início desta pesquisa acadêmica e na data de 

implementação do PEN (outubro de 2017). Não foram feitas análises sobre o processo de 

implantação do SEI na UFF e em nenhuma outra instituição que o tenha implantado. Assim 

sendo, os resultados obtidos a partir desse estudo, no âmbito da pesquisa acadêmica, podem 

ser diferentes dos obtidos nas instituições onde o SEI foi implantado.    

A implantação de um sistema como o SEI envolve em uma grande mudança nas 

práticas administrativas e de produção documental na universidade e em toda administração 

pública federal. A intenção dessa medida, dentro da previsão descrita no artigo 3º do Decreto 

n. 8.539/2017, visa:   

Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover 
a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; 
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Promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos 

administrativos com segurança, transparência e economicidade; 

Ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da 

comunicação; e 

Facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas (BRASIL, Decreto n. 

8539, 2015) 

 

 

Desta maneira, a Diplomática, em suas perspectivas clássica e contemporânea, se 

apresenta como solução para os atuais problemas que envolvem a produção e gestão de 

documentos nas instituições e a preservação de atributos de confiabilidade e autenticidade dos 

registros documentais em ambientes digitais. Verifica-se que todo o fazer que envolve os 

estudos orgânico-funcionais e os documentos arquivísticos traz segurança na tomada de 

decisões para os profissionais que trabalham com os arquivos e para a administração. 

Para efeitos de identificação da tipologia documental e seu tratamento técnico, 

ambos os métodos são necessários por serem complementares. O primeiro, da 

diplomática clássica, porque através dele se chega à espécie documental; o segundo, 

porque contextualiza a espécie no âmbito da função que determina sua produção, 

elemento que será denominativo do tipo documental, objeto e campo de estudos da 
tipologia documental. (RODRIGUES, 2013, p. 75) 

 

A metodologia de identificação arquivística e seus objetos de estudo, o órgão produtor 

e a tipologia documental, é uma ferramenta que fornece informações importantes e confiáveis 

para profissionais envolvidos com a produção e a gestão de documentos. Também em 

processos de implantação de sistemas informatizados, pois utiliza como fontes de pesquisa 

documentos normativos e legais da própria instituição, além de entrevistas com gestores e 

partes envolvidas. É uma metodologia que possibilita padronizar a coleta de dados e 

informações necessárias em diferentes níveis estruturais e funcionais, além de reconhecer e 

refletir organicamente o arquivo da instituição.   

Os arquivos, segundo Bellotto (2014c, p. 3), tem por objetivos básicos "servir à 

administração, à cidadania e à historiografia". São estas também as funções do documento de 

arquivo, ser prova, informação e testemunho para as instituições. Então, para que se possa 

entender o “sentido dos arquivos”, a autora retoma o princípio da proveniência e da 

organicidade.   

[...] O conjunto caracteriza-se pelo decantado vínculo original e indispensável que 

todos eles têm com a entidade produtora e com os demais componentes do conjunto. 

Um documento arquivístico isolado do seu conjunto não faz sentido. Ele contém, 

portanto, não uma informação qualquer, mas a que é vinculada a uma vasta cadeia e 

é parte indissolúvel do seu meio genético de criação, vigência e uso. É a 

organicidade a grande característica dessa especificidade dos documentos de 

arquivo. É o princípio pelo qual as relações administrativas orgânicas se refletem 

nos conjuntos documentais. É a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a 

estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora/acumuladora em suas 

relações internas e externas (BELLOTTO, 2014c, p. 4) 
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Diante deste cenário, evidencia-se as necessidades de informações sob três 

perspectivas. Para o arquivista, para o administrador e para o analista de tecnologia da 

informação. As necessidades e ações são diversas, tais como: desenvolver o programa e a 

política de gestão de documentos; atualizar do Manual de Atos e Comunicações 

Administrativas, através do estudo sobre a instituição e os documentos produzidos; 

reorganizar e otimizar a gestão administrativa e seus processos, através do conhecimento 

pormenorizado de todas as áreas administrativas, suas funções e atividades e, desta forma, 

poder verificar as áreas que atuam com a mesma função; documentar suas práticas em 

manuais, fluxogramas, instruções de trabalho, procedimentos, regimentos e regulamentos 

internos; produzir conforme legislação a Carta de Serviços aos Usuários; aumentar a 

produtividade, reduzir erros e prazos na execução de procedimentos e serviços públicos; 

promover a modificação da cultura organizacional interna ao produzir conhecimento explícito 

sobre as atividades da instituição; aumentar a transparência ativa e atender aos requisitos de 

acesso aos documentos, informações e definir seus respectivos graus de sigilo, de acordo com 

cada tipologia produzida; definir os documentos, metadados, trâmites e ligações orgânicas 

destes no ambiente digital, de modo que atenda aos requisitos para o correto armazenamento 

dos acervos nos repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq), assegurando a 

manutenção em cadeias ininterruptas de custodia dos sistemas de gestão, preservação e acesso 

dos documentos. 

 

6.2.  O desenvolvimento do estudo de caso de identificação arquivística na 

Coordenação do Curso de Graduação em Arquivologia  

 

A escolha para aplicação da experiência metodológica da pesquisa de identificação 

arquivística (estudo de órgão produtor e da tipologia documental) consistiu em estudar uma 

Coordenação de Curso de Graduação. Pedro López Gómez (1998, p. 39) é enfático ao afirmar 

que o arquivista é “um investigador por ofício; mas não investigador sobre qualquer assunto. 

Ele é um pesquisador de instituições cujos documentos têm custódia e deve organizar e 

descrever mediante uma metodologia arquivística, que com base científica, permite pisar em 

um terreno de maneira firme e segura”. Em consonância com López Goméz, Rodrigues 

(2012, p. 197-198) constata que a identificação é um “tipo de investigação científica particular 

que constitui uma ferramenta de trabalho para o arquivista”. 

Como uma função ou atividade preliminar para implantação de sistemas de 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) ou sistemas informatizados de gestão 
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arquivística de documentos (SIGAD), propõe-se aplicação da metodologia de identificação 

arquivística (órgão produtor e tipologia documental), com objetivo de reconhecer e descrever 

corretamente os tipos documentais em ferramentas eletrônicas de gestão.  

 

6.2.1. Identificação do órgão produtor: elementos orgânico e funcional 

 

A identificação do órgão produtor envolve o estudo do elemento orgânico (evolução 

organizacional e estrutural) e do elemento funcional (competências, funções e atividades). 

Nessa pesquisa, acrescentou-se uma apresentação da história administrativa-institucional da 

UFF, conforme item anterior. O estudo do elemento orgânico da UFF já foi em parte 

incorporado ao item da história administrativa da UFF. Para isso, fez-se necessário um 

levantamento de fontes que abarcam normas e documentos oficiais sobre a estrutura e 

funcionamento do órgão, conforme os índices a seguir.  

 
ÍNDICE LEGISLATIVO E NORMATIVO UFF 

 

1 Lei n.º 3.848, de 18/12/1960 
Cria a Universidade Do Estado do Rio de Janeiro, e dá 

outras providências 

2 Lei n.º 3.958, de 13/09/1961 

Incorpora à Universidade do Paraná a Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária do Paraná e dá outras 

providências 
Federaliza e incorpora faculdades e escolas a UFERJ 

3 Lei n.º 4.831, de 5/11/1965 
Dispõe sobre as novas denominações das Universidades 
Federais das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. 

4 
Decreto nº 62.414, de 

15/03/1968 

Dispõe sobre a reestruturação da Universidade Federal 

Fluminense 

5 Estatuto e Regimento da UFF 

Aprovado pelo Conselho Federal de Educação conforme 

Parecer nº 2/83. Homologado através da Portaria 

Ministerial n.º 177 de 2/5/1983. Publicado no Diário 
Oficial da União de 5/5/83 

6 Resolução CUV n.º 285/2008 
Extinção dos Centros Universitários e Mudanças 

Estatutárias 

7 Resolução CEP n.º 001/2015 Aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF. 

8 

Portaria UFF n.º 39.923 de 30 
de março de 2009. 

 

Transfere para a gerência do Núcleo de Documentação 
(NDC), os protocolos dos extintos Centros Universitários, 

(CEG/CES/CCM e CTC). 
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9 
Portaria UFF n.º 43.512 de 10 

de dezembro de 2010. 

Reestruturação Administrativa Relativa à Pró-Reitoria de 

Administração - PROAD. 

10 
Portaria UFF  n.º 45.248 de 21 
de julho de 2011 

Rerratifica e aprova a reestruturação Administrativa 

relativa à Superintendência de Documentação – SDC e 

Cria a Coordenação de Arquivos (CAR) 

11 
Portaria UFF nº 51.946, de 28 

de julho de 2014. 
Designa os representantes do SubSIGA/MEC 

12 
Portaria UFF n.º 52.405 de 02 

de outubro de 2014. 

Complementa a Portaria nº 47.204, de 21/06/2012, 
detalhando a estrutura organizacional da Gerência Plena 

de Comunicações Administrativas – GPCA/PROAD. 

13 
Portaria nº 54.588, de 10 de 
setembro de 2015 

Institui a composição atual da CPAD 

14 

Portaria n.º 55.750 de 29 de 

fevereiro de 2016. 
 

Estabelece o SIGADOC como a plataforma de criação e 

tramitação eletrônica de documentos da Universidade 

15 
Portaria n. 58.198 de 23 de 

fevereiro de 2017 

Constitui comissão para a implantação e acompanhamento 

do SEI 

16 
Portaria n.º 59.793 de 11 de 

setembro de 2017 

Instituiu e regulamentou o uso do Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) na Universidade Federal Fluminense 

17 Resolução n.º 482/2015 
Aprovação do Regimento Interno do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Graduação em Arquivologia. 

18 Resolução n .º 564/2015 

Aprova Regulamento de Atividades Acadêmicas 

Complementares do Curso de Graduação em Arquivologia 

da UFF 

19 
 

Resolução n.º 565/2015 

Regimento Interno do Colegiado do Curso de Graduação 

em Arquivologia 

20 Resolução GGA n.º 001/2016 

Estabelece normas para elaboração, apresentação, 
orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) para os alunos do Curso de Graduação em 

Arquivologia. 

21 
Norma de Serviço nº 654 de 

2016 

Dispõe sobre os procedimentos relacionados à assessoria 

técnica aos arquivos das unidades administrativas e 

acadêmicas da Universidade Federal Fluminense 

22 
Norma de Serviço nº. 665, de 

18 de dezembro de 2017 

Estabelece os procedimentos básicos para implementação e 
funcionamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 

no âmbito da UFF. 

 

 

ÍNDICE DE ORGANOGRAMAS UFF 

 

1 Organograma UFF Relatório de Gestão UFF 2016 (2017, p. 26).  

2 Organograma CAR 
Portaria n.º 45.248 de 21 de julho de 2011 e Site 
UFF 

3 Organograma GPCA/AD - Protocolos 
Portaria UFF n.º 52.405 de 02 de outubro de 2014 

e site da UFF  
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4 Organograma IACS Site da UFF: http://uff.br/?q=organogramas 

5 

Organograma da Coordenação de 

Curso de Graduação em Arquivologia 
da UFF 

Site da UFF: http://uff.br/?q=organogramas 

 

O estudo do elemento funcional do órgão produtor foi efetuado primeiramente em 

maior nível. Desta maneira, a UFF foi identificada de acordo com sua missão, finalidade e 

visão. São conceitos que levam a competência e diferentes funções distribuídas em suas pró-

reitorias, superintendências, faculdades e institutos. 

 

Quadro 27: Identificação de Órgão Produtor – UFF 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Missão Finalidade Visão 

Missão: Promover, de 

forma integrada, a 

produção e difusão do 

conhecimento científico, 

tecnológico, artístico e 

cultural, e a formação de 

um cidadão imbuído de 

valores éticos que, com 

competência técnica, 

contribua para o 
desenvolvimento 

econômico-social 

autossustentado do Brasil. 

 

(PDI UFF 2013-2017, 

2012, p. 18) 

Art. 2º - A UFF tem por finalidade: 

I – manter, desenvolver e aperfeiçoar o ensino nas 

unidades que a integram, bem como promover 

outras atividades necessárias à plena realização de 

seus objetivos; 

II – promover a pesquisa filosófica, científica e 

tecnológica, literária e artística; 

III – formar pessoal para o exercício das 

profissões liberais e técnico-científicas 

e de magistério, bem como para o desempenho de 

altas funções na vida pública e privada; 

IV – estender à comunidade, sob a forma de 

cursos e serviços especiais, as atividades de 

ensino e os resultados da pesquisa; 

V – cooperar com as entidades públicas e 

privadas na realização de trabalhos de pesquisa e 
serviços técnico-profissionais, visando ao 

desenvolvimento fluminense; 

VI – estimular os serviços relativos à formação 

moral e histórica da civilização brasileira, em 

todos os seus aspectos; 

VII – desenvolver o espírito universitário; e 

VIII – desenvolver harmonicamente e aperfeiçoar 

em seus aspectos moral, intelectual e físico a 

personalidade dos alunos. (Estatuto UFF 1983 – 

Art. 2º ) 

 

Art. 3º - As atividades universitárias, em suas 

diversas modalidades, serão desenvolvidas tendo 

em vista a integração do ensino, da pesquisa e da 

Visão: A UFF será 

reconhecida nacional e 

internacionalmente pela 

excelência dos seus cursos 

e de sua produção 

cientifica e pelo impacto 

social das suas atividades.  

 

(PDI UFF 2013-2017, 

2012, p. 18) 
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extensão, bem assim a coordenação das unidades 

universitárias, assegurando a plena utilização de 

seus recursos materiais e humanos, de modo que 

se vede a duplicação de meios para fins idênticos 

ou equivalentes. 

(Estatuto UFF 1983 – Art. 3º ) 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Rodrigues (2012). 

  

Com a extinção dos Centros Universitários em novembro de 2008, de acordo com a 

Resolução do Conselho Universitário da UFF n. 285/2008, o artigo 4º do Estatuto da UFF 

passou a ter a seguinte redação: “Artigo 4.º - A estrutura básica da Universidade Federal 

Fluminense é constituída pelas Unidades Universitárias, Departamentos e Órgãos 

Suplementares, que funcionarão com a flexibilidade necessária às exigências do ensino da 

pesquisa e da extensão”.  Assim sendo, as coordenações de curso de graduação passaram a ser 

vinculadas às Unidades Universitárias – Institutos, Faculdades e Escolas. 

Desta maneira, a partir do segundo nível estrutural, é possível identificar as 

competências e funções, e dessas chega-se às atividades e tipos documentais. Neste estudo, 

foram retirados trechos dos documentos de referências e posteriormente foram selecionados 

os verbos que denominam as ações. Nos formulários expostos, o texto já foi otimizado para 

evidenciar o verbo. 

A delimitação do campo empírico é a Coordenação de Curso de Graduação em 

Arquivologia, subordinada ao Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). A UFF possui 

124 cursos de graduação presenciais com suas respectivas coordenações de cursos e 

secretarias. Esta área administrativa é responsável pela condução e atendimento aos alunos de 

graduação matriculados. As coordenações de curso são vinculadas estruturalmente aos 

institutos e faculdades.  
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Figura 17: Organograma Instituto de Arte e Comunicação Social – IACS/UFF 

 

Fonte: Site da UFF http://uff.br/?q=organogramas 

 

Figura 18: Organograma da Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia da UFF 

 

Fonte: http://uff.br/?q=organogramas 
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O Curso de Graduação em Arquivologia, sediado na cidade de Niterói, tem como data 

de início de funcionamento em 28 de junho de 1978, segundo o site do Ministério da 

Educação64. Subordinado ao Instituto de Arte e Comunicação Social, o curso tem por objetivo  

formar profissionais qualificados, capazes de aplicar os conhecimentos arquivísticos 

e as novas tecnologias existentes, viabilizando as atividades administrativas, com 

vistas à preservação da memória institucional. Titula arquivistas, que deverão atuar 
no mercado de trabalho formado por “instituições publicas e privadas, centros de 

documentação e informação, universidades, centros de pesquisas, cinematecas, 

museus, bancos de dados e serviços de consultoria arquivística (RODRIGUES;  

FIGUEIREDO, 2010). 

 

As escolas superiores de Arquivologia, segundo Rodrigues e Figueiredo (2010), foram 

criadas nos anos de 1970 “como resultado de discussões que ressaltavam a importância de 

elevar a nível universitário a profissão de arquivista, recomendação apresentada e aprovada no 

1º Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado no Rio de Janeiro, em 1972”. No caso 

especifico da UFF, o Departamento de Documentação (GDO) preparou um relatório para 

criação do curso em 1977, que foi aprovado pelo “Conselho do Centro de Estudos Gerais, em 

reunião de janeiro de 1978 e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CEP), em reunião de junho 

de 1978” (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2010). Este ano, o Curso de Graduação em 

Arquivologia completa 40 anos formando profissionais. 

Neste cenário, a UFF se mobilizava através do Departamento de Documentação 

(GDO), para a criação do Curso de Arquivologia. Foi criado por iniciativa de 

Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, reitor da universidade, que em 1976 instituiu 

uma comissão de professores para estudar a viabilidade da criação do Curso de 
Arquivologia e elaborar o projeto de sua implantação. Integram a comissão José 

Pedro Pinto Esposel, Eneida Pontes Vieira, Adolpho Roberto Brum, Delba Guarini 

Lemos, Dyrce Barreto Taveira (Presidente) e Marlene Carmelinda Mendes Velloso. 

(RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2010).  

 

A partir desse cenário, foi realizada a entrevista com a Coordenadora do Curso de 

Graduação em Arquivologia, Profa. Dra. Clarissa Schmidt, com a aplicação dos questionários 

abaixo e para aprovação do estudo sobre o tipo documental “processo de dispensa de 

disciplinas”. Conforme mencionado na Metodologia da Pesquisa, a aplicação do questionário 

tem por finalidade ser um primeiro contato com o órgão produtor, tendo em vista a 

dificuldade de com a coleta de informações acerca dos procedimentos que resultam em 

documentos e serviços públicos na UFF. 

 

                                                   

64 Segundo informações do Sistema e-MEC, disponível em http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTcy/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Ng==

. Acesso em 20/01/2018. 

 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTcy/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Ng
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NTcy/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Ng
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Questionário preliminar sobre a área administrativa 

a. Possuem documentos de referência, tais como manuais, procedimentos ou legislação 

que seguem, que descrevam os procedimentos? Quais? 

Sim.  
 

✓ RESOLUÇÃO 564/2015 - Aprova Regulamento de Atividades Acadêmicas 

Complementares  
✓ RESOLUÇÃO N.º 482/2015 - Aprovação do Regimento Interno do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Graduação em Arquivologia. 

✓ RESOLUÇÃO GGA 001/2016 - Estabelece normas para elaboração, apresentação, 

orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os alunos 
do Curso de Graduação em Arquivologia. 

 

b. Possuem documentos internos, como regimento e regulamentos publicados pela UFF 

em Boletim de Serviço que descrevam as funções e atividades? Se positivo, quais? 

Sim. Resolução n.º 565/2015 - Regimento Interno do Colegiado do Curso de Graduação 

em Arquivologia. 

 

c. Com quais sistemas eletrônicos trabalham? Exemplos: iDUFF, Sistema de Controle de 

Processos, etc.  

Na coordenação, os dados dos alunos são trabalhados em módulos do sistema interno da 
UFF, iDUFF: Administração Acadêmica, Conexão UFF, ENADE, Inscrição, Monitoria, 

Quadro de Horários, Lançamento de Notas. 

 

d. Com quais documentos trabalham (documentos avulsos, processos, outros suportes, 

etc)? Nesse item inserem-se os documentos ou metadados inseridos em sistemas 

informatizados. 

Documentos em suporte papel, eletrônico, processos, conforme relacionado no quadro 30. 

e. Descreva quais são os:  

• Documentos emitidos e originados no setor; 

Declaração (conduta, matrícula, carga horária, comparecimento em prova, 

formando), memorandos, atas, ofícios, Determinações de Serviço, Dossiês de 

aluno, formulários (cancelamento de curso, trancamento de curso, período de 
ajuste, autorização de disciplinas optativas/eletivas, inscrição em disciplinas 

presencial), dossiês Sisu. 

• Documentos recebidos pelo setor de áreas internas e externas da UFF. 

Processos administrativos (já relacionados nos quadros acima), Contratos de 
estágio, Relatórios de Estagio Supervisionado, Diário de atividades de estágio 

curricular obrigatório, dossiês de aluno, Termo de ciência de estagio 

supervisionado. 

 

Identificação preliminar sobre a documentação acumulada do setor   

a. Onde os documentos estão armazenados? Ex. Estantes, Arquivos, Gaveteiros, Caixas.  
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Os documentos estão armazenados em estantes, gaveteiros e caixas na sala da 

Coordenação. 
 

b. Quais os suportes dos documentos e a forma de armazenamento? Ex. Caixas, CDs, 

Microfilmes, etc. 

Os CDs são armazenados em estantes, os documentos em suporte papel estão em 
gaveteiros e caixas. 

 

c. Como os documentos são ordenados? Ex. Ordem alfabética, cronológica, numérica, 

etc  

A forma de ordenação é variável, sendo determinada pela tipologia. Os processos de 

dispensa em disciplinas são armazenados junto ao dossiê do aluno. 

 

d. A documentação já foi objeto de tratamento arquivístico? 

Sim. 

 

A Coordenação do Curso em Arquivologia da UFF já foi objeto de estudo de 

identificação arquivística das alunas Camila Veloso Barreto e Fernanda Bouth Pinto, no 

âmbito do projeto de pesquisa PIBIC/CNPq UFF 2011 – 2013, com o título Identificação de 

tipologias documentais para organização do Arquivo do IACS-UFF, sob coordenação da 

Prof. Dra. Ana Célia Rodrigues e resultando em seus respectivos trabalhos de conclusão de 

curso de graduação. Assim sendo, parte do estudo de caso tomará por base o trabalho já 

apresentado pelas autoras. Os quadros a seguir mostram a metodologia, com a seleção do 

texto nos documentos de referência e posteriormente com a adequação, de modo a selecionar 

os verbos para definir e identificar a ação. 

Quadro 28: Identificação de Órgão Produtor – GGA/IACS/UFF 

Coordenação do Curso de Arquivologia IACS/UFF 

Competência Função Atividades Tipo Documental 

Desenvolver o ensino, a 

pesquisa e a extensão 

(Art. 3º do Estatuto e 
Regimento Geral da 

Universidade Federal 

Fluminense/ Aprovado 

pelo Conselho Federal de 

Educação conforme 

Parecer Nº 2/ 83. 

Homologado através da 

Portaria Ministerial n.º 

177 de 2/ 5/83. 

Publicado no Diário 

Oficial da União de 5/ 

5/83.) 

A coordenação 

didática de cada curso 
ficará a cargo de um 

Colegiado, 

constituído de 

representantes de 

cada Departamento 

que participe do 

respectivo ensino. 

(Art. 38 § 1º Estatuto 

e Regimento Geral da 

UFF) 

 

O trabalho de Inscrição em 

Disciplinas e Atividades será 

supervisionado e executado 
pela Coordenação de Curso, 

que poderá solicitar a 

participação da Direção da 

Unidade Universitária, 

professores e servidores, 

sendo esta atividade prioritária 

em relação a quaisquer outras, 

durante o período previsto 

para este fim (Art. 55 – 

Regulamento dos Cursos de 

Graduação – Res. 363 – 2008 

CEP) 

Processo de Dispensa 

de Disciplina 

Fonte: Pinto (2013, p. 66) 
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Quadro 29: Identificação de Órgão Produtor – GGA/IACS/UFF 

Coordenação do Curso de Arquivologia IACS/UFF 

Competência Função Atividades Tipo Documental 

Desenvolver o ensino, a 

pesquisa e a extensão 

Coordenação 

didática  

Supervisionar e executar o 

trabalho de Inscrição em 

Disciplinas e Atividades 

 

Processo de Dispensa de 

Disciplina 

 

 
Fonte: Pinto (2013, p. 66) 

O referido estudo resultou ainda numa lista com os tipos documentais identificados 

durante a organização do acervo da Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia. 

Nos instrumentos acima apenas foi relacionado apenas o tipo documental utilizado neste 

estudo: o processo de dispensa de disciplinas.  

 

Quadro 30: Tipos Documentais identificados na organização do acervo da Coordenação do 

Curso de Arquivologia da UFF 

Série Data Limite Volume Critério de Ordenação 

Trabalho de Conclusão de Curso 1996 – 2013 544 Cronológico e alfabético 

Trabalho de Conclusão de Curso (Cd´s) 2004 – 2013 232 Cronológico 

Processo de Dispensa de Disciplina 1997 – 2012 80 Alfabético 

Dossiê de Estágio Supervisionado 2000 – 2013 460 Alfabético 

Termo de Estágio 1997 – 2013 200 Alfabético 

Dossiê de Atividade Acadêmica 

Complementar 1999 – 2013 430 Alfabético 

Processo de Reingresso de Aluno 2012 1 Alfabético 

Processo de Rematrícula de Aluno 2010 1 Alfabético 

Processo de Dispensa de Disciplina 1997 – 2013 80 Alfabético 

Processo de Revinculação de Aluno 2008 – 2009 1 Alfabético 

Processo de Solicitação de Benefício Lei 

Gestante 1995 – 2010 38 Alfabético 

Processo de Transferência de Aluno 2010 1 Alfabético 

Fonte: Barreto (2013, p. 57) 

 

6.2.2. Identificação do Tipo Documental 

O estudo de tipologia documental foi feito no processo administrativo chamado 

Processo de Dispensa de Disciplinas. De acordo com dados obtidos no sistema NX, que 

controla os processos administrativos na UFF, em 2016 foram autuados 1.816 processos dessa 

tipologia. Em 2017, foram emitidos 1.690 processos de dispensa de disciplinas. O instrumento 

utilizado foi o Formulário de Identificação de Tipologia Documental adaptado para a UFF e 

para o SEI. 
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Quadro 31: - Estudo do tipo documental “Processo de Dispensa de Disciplinas”  

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

Órgão produtor e subordinação (1)  

Coordenação de Curso de Graduação / Instituto de Arte e Comunicação Social 

Atividade (2) 

Supervisionar e executar o trabalho de Inscrição em Disciplinas e Atividades 

Denominação dada ao documento pelo setor: (3)  

Processo de Dispensa de Disciplinas 

Denominação do Tipo documental: (4)  

Processo de Dispensa de Disciplinas 

Objetivo da produção (5) 

Reconhecer de valor formativo semelhante entre disciplinas cursadas com aproveitamento por graduado ou por discente, desde que obtidas em outra IES, em curso de 

graduação, pós-graduação, incluindo aquelas cursadas como disciplina isolada e/ou durante o período de Mobilidade Acadêmica.  

(Art. 86 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 2015) 

Partes envolvidas e interessados: (6) 
Protocolo, aluno requerente, coordenação de curso e departamento de ensino. 

Conteúdo (dados que se repetem) (7) 
Requerimento escolar: nome, CPF, Curso, Matrícula, Endereço Completo, E-mail, 

Telefones, Filiação, Data de Nascimento, RG, Naturalidade e Nacionalidade. 

Prazo máximo para cumprimento/prestação do serviço: 

(8)  

 
Este prazo é variável devido ao número de disciplinas com 

dispensa solicitadas e a quantidade de departamentos onde 
tramitará. 

Fundamento legal (9) 

• Regulamento dos Cursos de 

Graduação UFF 2015, art. 85 e 86 

 

Documentos anexos (10)  

• Requerimento escolar 

• Formulário de equivalência das disciplinas 

• RG e CPF 

• Histórico Escolar Original 

• Conteúdos programáticos das disciplinas a serem analisadas 

(Art. 85 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 2015) 

Documentos necessitam de autenticação? (11)         

(X) Não           (      ) Sim, qual?  

                              (      ) Cópia autenticada Administrativamente 

                              (      ) Cópia autenticada por cartório  
 

Justificativa para autenticação: 

 

Procedimento/Documento podem ser objeto de Peticionamento Eletrônico? (12) 

(         ) Sim                      (X) Não 

 

Justificativa: 

Tramitação (13) 

1. A aluno solicita abertura de processo no protocolo ao qual seu curso se vincula, com os documentos anexos; 

2. O protocolo autua o processo administrativo e encaminha à Coordenação de Curso do Aluno; 

3. A Coordenação recebe o processo, verifica as disciplinas e encaminha para o departamento ao qual a disciplina é subordinada para parecer ou verificação de casos 

semelhantes para decisão; 

4. O departamento fornece parecer e devolve a coordenação; 

5. A coordenação valida os dados no histórico do aluno, em caso de deferimento do pedido, no sistema e procede a ciência ao interessado ou ciência do indeferimento via e-

mail; 

6. Arquivamento na Coordenação, junto ao dossiê do aluno. 
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Vias/Cópias 

(14) 

Destino (órgão 

ou pessoa) 
Objetivo Quem assina 

1 Protocolo Autuação do processo com os documentos anexos e envio ao curso de destino. 
Servidor Público 

autorizado. 

1 
Coordenação de 

Curso 

Reconhecer de valor formativo semelhante entre disciplinas cursadas com aproveitamento por graduado ou por 

discente. (em caso de alunos revinculados do curso de biblioteconomia) 

(Art. 86 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 2015) 

Coordenador 

1 
Departamento 

de ensino 

Parecer técnico do Departamento de Ensino ao qual a disciplina se vincule 

(Art. 86 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 2015) 

Professor responsável ou 

Chefe de departamento 

1 
Coordenação de 

Curso 

Para ciência do parecer. Se positivo, lançar dados no histórico do aluno e proceder ciência ao interessado. 

Se negativo, proceder ciência ao interessado. Após encerramento do processo, arquiva junto ao dossiê do aluno. 
Coordenador 

Classificação de Acesso, de acordo com a Lei de Acesso a Informação. É 
documento sigiloso: (15) 

( X ) Não           (         ) Sim, Qual?        (         ) Sigiloso           (          ) Restrito  

Justificativa: 

A coordenadora acredita ser pertinente a classificação em alguns tipos, como 

documentos de identificação do aluno. 

Contexto tecnológico: (16)  

Em quais sistemas estão/são lançados os dados sobre o processo? 

• Portal NX – sistema de autuação e tramitação de processos; 

• iDUFF: Administração Acadêmica e Lançamento de Notas 

Código de Classificação: (17) 

Código 125.23 - Isenção de disciplinas. Dispensa de disciplinas. 

Aproveitamento de estudos do Código de Classificação e Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos das atividades-fim das 

IFES em vigor em 2017 

Prazo de arquivamento sugerido: (18) 

 

5 anos em fase intermediária 

 

(TTDD Atividades-Fim das IFES em vigor em 2017) 

Destinação:  

 

(X) eliminação  

 (    ) preservar 

Entrevistado: (19) 

Dra. Clarissa Schmidt 

Entrevistador: 

Roberta P. da Cruz Mendonça 

Data: 

05/04/2018 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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A principal fonte utilizada para o estudo do processo de dispensa de disciplinas foi o 

Regulamento dos Cursos de Graduação da UFF (2015), além da conferência e validação dos 

dados do formulário de identificação de tipologia documental por meio de entrevista com a 

coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia, Profa. Dra. Clarissa Schmidt. 

Para verificação sobre o prazo médio de tramitação desse processo, foi feita uma 

amostragem no ano de 2017, com base em dados coletados no sistema NX/UFF em 

abril/2018. 

Quadro 32: Amostragem sobre a tramitação de processos de dispensa de disciplinas em 2017 

Processo Data de autuação Último Trâmite 

23069.000714/2017-85 13/01/2017 Arquivo – 16/02/2017 

23069.021309/2017-09 24/03/2017 GGB – 28/03/2017 

23069.024437/2017-04 11/10/2017 GGL – 11/10/2017 

23069.021348/2017-06 28/03/2017 GGL – 28/03/2017 

23069.025239/2017-50 19/02/2017 SGS – 19/2/2017 

23069.043532/2017-07 21/09/2017 GGQ – 22/03/2018 

23069.024418/2017-70 11/10/2017 GGA – 11/10/2017 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A partir do exposto no quadro acima, é possível inferir que as coordenações de curso 

de graduação não possuem uma rotina ou padrão quanto a tramitação do processo de dispensa 

de disciplinas dos alunos, demonstrado com a não atualização do tramite ou encerramento do 

processo no sistema. Assim sendo, a aferição do prazo médio de tramitação fica 

impossibilitada. Outro fator dificultador para a definição do prazo de tramitação é o número 

de disciplinas que o aluno solicita dispensa no processo e em quantos departamentos de 

ensino será necessário percorrer. 

 

6.3. Mapeamento do Processo de Dispensa de Disciplinas para o SEI 

Observados os dados coletados no formulário de identificação de tipo documental, é 

necessária uma otimização do processo de trabalho para o processo administrativo eletrônico, 

que será autuado e tramitado via SEI. Emitido desta forma, não será possível o arquivamento 

do processo dentro do dossiê do aluno, como é a prática na Coordenação de Curso de 

Arquivologia. Assim sendo, é proposta a revisão dos elementos 14 e 15 do formulário de 

identificação de tipo documental, conforme abaixo. 
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Quadro 33: - Otimização do processo de dispensa de disciplinas para o SEI 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com base na otimização da tramitação do processo acima exposto, foi efetuado o 

mapeamento do processo de dispensa de disciplinas, sendo utilizado como fonte de 

informação apenas informações coletadas com a metodologia de identificação arquivística, 

em seus instrumentos. O software Bizagi foi utilizado para o desenho gráfico abaixo 

apresentado. Desta maneira, tal como afirmado por Bueno (2013), o mapeamento de 

processos possibilita uma ampliação segura do campo e/ou elemento de tramitação do 

formulário de identificação de tipo documental. 

Tramitação (13) 

1. A aluno solicita abertura de processo no protocolo ao qual seu curso se vincula, com os documentos 

anexos; 

2. O protocolo autua o processo administrativo e encaminha à Coordenação de Curso do Aluno; 

3. A Coordenação recebe o processo, verifica as disciplinas e encaminha para o departamento ao qual a 

disciplina é subordinada para parecer ou verificação de casos semelhantes para decisão; 

4. O departamento fornece parecer e devolve a coordenação; 

5. A coordenação valida os dados no histórico do aluno, em caso de deferimento do pedido, no sistema e 
procede a ciência ao interessado ou ciência do indeferimento via e-mail; 

6. Coordenação procede o encerramento do processo no SEI. 

Vias/Cópias 

(14) 

Destino 

(órgão ou 

pessoa) 

Objetivo Quem assina 

1 Protocolo 

Autuação do processo com os documentos anexos e 

envio ao curso de destino. 

Servidor 

Público 

autorizado. 

1 
Coordenação 

de Curso 

Reconhecer de valor formativo semelhante entre 

disciplinas cursadas com aproveitamento por graduado 

ou por discente. 

(Art. 86 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 

2015) 

Coordenador 

1 
Departamento 
de ensino 

Parecer técnico do Departamento de Ensino ao qual a 

disciplina se vincule. 
(Art. 86 do Regulamento dos Cursos de Graduação UFF 

2015) 

Professor 

responsável ou 
Chefe de 

departamento 

1 
Coordenação 

de Curso 

Para ciência do parecer. Se positivo, lançar dados no 

histórico do aluno e proceder ciência ao interessado. 

Se negativo, proceder ciência ao interessado. Após, 

procede o encerramento do processo no SEI. 

Coordenador 
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Figura 19: Mapeamento do Processo de Dispensa em Disciplinas para o SEI 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6.4. Análise dos resultados 

 

6.4.1. A Identificação Arquivística como metodologia para a implementação de um 

Programa de Gestão de Documentos 

A verificação sobre subsídio da metodologia de identificação arquivística para a 

implementação de um Programa de Gestão de Documentos, tal como proposto pelo e-ARQ 

em 8 passos, foi esquematizada e demonstrada no quadro abaixo.  

 

Quadro 34: Implementação do Programa de Gestão de Documentos do e-ARQ Brasil através da 

metodologia de Identificação Arquivística 

 Implantação dos passos do Programa de Gestão de Documentos do e-ARQ Brasil através do 

estudo de Identificação Arquivística  

1. Levantamento preliminar 
A Identificação Arquivística atende ao item com 

os estudos de órgão produtor e seus instrumentos.  

2. Análise das funções, das atividades 

desenvolvidas e dos documentos 

produzidos 

A Identificação Arquivística atende ao item com 

os estudos de órgão produtor e de tipologia 

documental e seus instrumentos. 

3. Identificação das exigências a serem 

cumpridas para a produção de 

documentos 

A Identificação Arquivística atende ao item com 

os estudos de tipologia documental e seus 

instrumentos. 

4. Avaliação dos sistemas existentes Não atende. 

5. Identificação das estratégias para 

satisfazer as exigências a serem 

cumpridas para a produção de 

documentos arquivísticos 

A Identificação Arquivística atende ao item com 

os estudos órgão produtor e de tipologia 
documental e seus instrumentos, no que tange a 

coleta de dados para a definição das estratégias.  

6. Projeto do sistema de gestão 

arquivística de documentos 

A coleta de dados de órgão produtor e as ligações 

de cada tipologia documental produzida em 

determinada área administrativa e função subsidia 
a construção do projeto de gestão arquivística de 

documentos.  

7. Implementação do sistema de gestão 

arquivística de documentos 

Não atende ou não aplicável diretamente neste 

item. 

8. Monitoramento e ajuste 

O monitoramento pode ser também verificado 

com a revisão e atualização dos estudos de 

identificação arquivística, embora apenas isto não 
seja suficiente. Assim sendo, atende parcialmente.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme acima exposto, a metodologia de Identificação Arquivística produz 

conhecimento necessário para atendimento às demandas informacionais em 5 passos da 

proposta de Programa de Gestão de Documentos do e-ARQ. Não atende ou não é aplicável  
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em dois pontos e no item que trata do Monitoramento e Controle, pode ser utilizada como 

fonte de informações, desde que os estudos sejam constantemente atualizados pela instituição. 

 

6.4.2. Análise descritiva do SEI a partir do referencial teórico abordado na 

pesquisa 

Após o levantamento teórico sobre o SEI, cabe fazer algumas reflexões e análises 

sobre: os conceitos de processo, tipo de processo e tipo de documento; acesso, restrição e 

sigilo dos documentos; exclusão de documentos e processos. Posteriormente, serão 

apresentadas as respostas ao questionário enviado ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão.  

O primeiro ponto de reflexão é sobre os conceitos. Baseado no conceito de “gestão de 

processos”, o SEI determina que o usuário escolha um “tipo de documento” ou um “tipo de 

processo” para criação de um novo documento. Sem seguir esse passo, não é possível 

produzir um documento dentro do sistema. Cabe aqui destacar a necessidade de um glossário 

ou controle terminológico consolidado para todo o sistema, item que não existe em seu 

Manual para o Usuário. Gestão de processos e Gestão por processos são ideias distintas. Ao 

dizer que é um sistema baseado em gestão por processos (item 1.2 do manual65), isso leva a 

dois pontos: a gestão por processos, de acordo com o conceito da ABPM vistos 

anteriormente, ou gestão de processos, processos esses tidos como processos administrativos, 

espécie documental preconizada pelo Direito e produzidas no âmbito dos serviços de 

protocolo das instituições públicas.  

Sobre o processo administrativo, Hely Lopes Meirelles (2013, p. 761) esclarece que a 

“Administração Pública, para registro de seus atos, controle da conduta de seus agentes e 

solução de controvérsias dos administrados, utiliza-se de diversificados procedimentos, que 

recebem a denominação comum de processo administrativo”. Um processo no Direito 

Administrativo66 é “o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma 

                                                   
65 O item 1.2 do Manual de Usuário do SEI versão 3.0 chama-se “Gestão por Processo e por Desempenho” e 

informa: “Um dos principais conceitos do sistema é a gestão por processo. Assim, para se criar um documento 

deve-se antes iniciar o Tipo de Processo correspondente ou inserir o documento em um processo já existente. 

Isso viabiliza os relatórios de Estatísticas da Unidade e Desempenho de Processos no SEI, o que inclui o tempo 

médio de cada Tipo de Processo no Órgão e o tempo médio de tramitação do Tipo de Processo em cada 

Unidade”. Verifica-se, deste modo, a confusão de assuntos relacionados aos conceitos de processo no âmbito do 

sistema. 

66 O Direito Administrativo é um dos ramos do Direito Público Interno, sendo considerado “o conjunto 
harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar 

concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado” (MEIRELLES, 2013, p. 40). 
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controvérsia no âmbito judicial ou administrativo”. Não existe um processo sem um 

procedimento, embora alguns procedimentos não produzam um processo. Acerca da realidade 

dos processos nos órgãos públicos, o jurista explica que na prática administrativa, toda 

autuação recebe nome de processo. Entretanto, os processos administrativos propriamente 

ditos são aqueles que envolvem litigio entre as partes. Os demais são considerados processos 

administrativos de expediente.  

Processo administrativo de expediente é denominação imprópria que se dá a toda 

autuação que tramita pelas repartições públicas por provocação do interessado ou 

por determinação interna da Administração, para receber a solução conveniente. 

Não tem procedimento próprio nem rito sacramental, seguindo pelos canais 

rotineiros para informações, pareceres, despacho final da chefia competente e 

subsequente arquivamento. Esses expedientes, que a rotina chama indevidamente de 

“processo”, não geram, nem alteram, nem suprimem direitos dos administrados, da 

Administração ou de seus servidores, apenas encerram papéis, registram situações 

administrativas, recebem pareceres e despachos de tramitação ou meramente 

enunciativos de situações preexistentes, tal como nos pedidos de certidões, nas 

apresentações de documentos para certos registros internos e outros da rotina 
burocrática (MEIRELLES, 2013).  

 

Do ponto de vista da Diplomática e da Arquivologia, Bellotto (2002, p. 80) apresenta 

o conceito de processo em seu glossário de espécies documentais. 

PROCESSO - documento não-diplomático informativo. Desenvolvimento de um 

expediente, incluindo tipos diversos de documentos e que, recebendo informações, 

pareceres e despachos tramita até que se cumpra o ato administrativo que gerou a 

sua criação. Unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de 

natureza diversa no decurso de uma ação administrativa ou judiciária, formando um 

conjunto materialmente indivisível (BELLOTTO, 2002, p. 80). 

 

No âmbito do SEI, tal conceituação foi encontrada dentro do Manual de Protocolo e 

Arquivo67, sendo “processo” entendido como “desenvolvimento de um expediente que, 

recebendo documentos e anexos tramita na organização para gerar resultados. É uma unidade 

orgânica com um conjunto de documentos que exige estudo e procedimentos expressados por 

despachos, pareceres técnicos, anexos e instruções”. Outro conceito no glossário deste manual 

é o de processo eletrônico: “processo no qual os atos processuais são registrados e 

disponibilizados por meio eletrônico”. 

Na Administração Pública Federal, a Lei n. 9.784 de 29 de janeiro de 1999 regula o 

processo administrativo. Segundo esta norma, deve ser solicitado na autuação68 do processo, 

                                                   
67 Disponível em https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-protocolo-e-arquivo/glossario. 

Acesso em 18 fev 2018. 

 
68 Autuação é o “ato de reunir e ordenar os documentos avulsos recebidos em unidade protocolizadora, visando à 

formação de processo” (BRASIL, Ministério da Justiça, Portaria Interministerial n. 1.677/2015). 

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-protocolo-e-arquivo/glossario
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formulado por escrito (salvo casos em que for admitida solicitação oral) no momento do 

requerimento inicial do interessado os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa a 

que se dirige; identificação do interessado ou de quem o represente; domicílio do requerente 

ou local para recebimento de comunicações; formulação do pedido, com exposição dos fatos e 

de seus fundamentos; data e assinatura do requerente ou de seu representante. Salienta-se o 

fato de que “é vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, 

devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas” 

(BRASIL, 1999, art. 6º). Processos administrativos específicos, como os de licitação, são 

regulados por legislação direcionada para o tema.  

Neste sentido, temos as vertentes para a palavra processo no Direito, na Administração 

(Gestão por Processos, apresentado anteriormente), na Diplomática e na Arquivologia. Dentro 

do SEI podemos verificar o “processo de trabalho” enquanto atos que envolvem os “fluxos 

administrativos” (conceito da Administração e da disciplina BPM), assim como o conceito de 

processo para o Direito Administrativo e para a Administração Pública, e ainda enquanto uma 

unidade documental para a Diplomática e Arquivologia. 

Vistos os conceitos de processo de diferentes perspectivas, cabe registrar que, dentro 

do SEI, todo documento obrigatoriamente está vinculado a um processo administrativo (no 

sentido de documento, com numeração única de protocolo para o processo), isto é, só pode ser 

criado um documento a partir de criação de um novo processo (que no caso serão produzidos 

dois, o documento avulso e o processo) ou de abertura de um novo documento dentro de um 

processo já existente.  

O sistema não permite o trâmite de documentos avulsos. Todo documento deverá 

estar contido em um processo criado previamente. Há duas modalidades possíveis de 

documentos em um processo do SEI. A primeira é o documento gerado a partir do 
editor do próprio sistema (desejável). A segunda alternativa é o documento externo: 

documentos digitalizados ou nos vários formatos que possam ser importados para o 

sistema.  Assim como ocorre ao iniciar um processo, os documentos deverão ser 

identificados com um tipo previamente registrado no sistema. Para documentos 

gerados este enquadramento ocorrerá durante a escolha do tipo do documento. Para 

documentos externos o enquadramento ocorrerá durante o cadastro de dados do 

documento (MANUAL DE USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 3.0, p. 77). 

 

Isso leva a outros conceitos que podem causar dúvidas ao se estudar o Manual de 

Usuário do SEI, o de “tipo de processo” e “tipo de documento”. Estes conceitos não estão 

definidos neste instrumento, o que demandou uma busca em outro manual. Apenas o conceito 



200 

 

de tipo de processo foi encontrado no Manual de Protocolo e Arquivo69 do SEI, disponível na 

página do Software Público Brasileiro, como sendo “a classificação do processo no SEI por 

meio de nome que identifica sua espécie e função”.  

No caso do tipo de processo, verifica-se que não é um processo de trabalho, como um 

procedimento ou seu fluxo e sim seu produto, o documento. Tanto na opção de escolha que 

envolve “tipo de processo” ou “tipo de documento” no ambiente de produção documental do 

SEI, estudado através do curso da ENAP, foram apresentas como opção uma espécie 

documental ou um tipo documental, dentro da concepção da Arquivologia. Neste sentido, 

memorando é uma espécie documental, não um tipo. Vale a lembrança sobre a fórmula para a 

denominação das séries e tipos documentais de Rodrigues (2016): (espécie documental) + 

(atividade [verbo + objeto da ação]) = tipo documental. Como exemplo, teremos o “processo 

(espécie) de dispensa de disciplinas (atividade [verbo + objeto da ação])”, e não o processo 

“disciplinas” (baseada inadequadamente no assunto). Ou, como exemplo de documento, 

teremos um memorando de marcação de férias. Essas formas de produção e denominação 

impactarão nas atividades de classificação e de avaliação dos documentos. Assim sendo, não 

será possível classificar corretamente, um tipo de documento apenas identificado como 

“memorando” ou ainda definir seu prazo de guarda. De acordo com literatura estudada nesta 

pesquisa, com a correta denominação dos tipos documentais (que em geral coincide com as 

séries documentais), será possível uma execução eficiente das funções de classificação, 

avaliação, descrição, difusão e acesso aos acervos, no âmbito da gestão de documentos e de 

arquivos permanentes de uma instituição, respeitando-se os princípios arquivísticos da 

proveniência e da ordem original. Essas peculiaridades devem ser consideradas pelas equipes 

de implantação do SEI em cada instituição.   

Observadas as perspectivas de processo e documento no sistema, merece também 

atenção a parte do Manual de Usuário do SEI sobre a questão do acesso, restrição e sigilo dos 

documentos.  

[...] transparência é um instrumento de controle social que proporciona meios para 

garantir a correta atuação do Estado. O SEI adota a filosofia da transparência 

administrativa, ainda que permita atribuir restrição de acesso a processos e 

documentos em casos específicos. O sistema tem como princípio a transparência do 

fluxo de informações e o trabalho colaborativo. O ideal é que se facilite e priorize a 

publicidade como forma de garantir o funcionamento eficiente do sistema 
(MANUAL DE USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 3.0, p. 4). 

 

                                                   
69 Disponível em https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-protocolo-e-arquivo/glossario. 

Acesso em 18 fev 2018. 

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-do-protocolo-e-arquivo/glossario
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O Manual de Usuário adverte que “os níveis de restrição de acesso permitidos são 

configurados durante o cadastro do tipo de processo” e que isso “significa que só é possível 

abrir um processo sigiloso se essa opção estiver configurada como permitida para o tipo de 

processo escolhido. [...] É desejável que a maioria dos tipos de processo não possua restrição 

de acesso” (MANUAL SEI, s/d, versão 3.0, p. 24). Restrição, neste sentido, é diferente dos 

graus de sigilo e significa que apenas as áreas onde o processo tramitar poderão visualizar seu 

conteúdo. Ao se restringir o acesso a um documento no processo, todo o processo assume tal 

configuração, tornando-o restrito ou sigiloso. Além disso, os processos sigilosos não são 

recuperados na ferramenta de pesquisa do sistema, enquanto os processos restritos são 

recuperados com o acesso ao conteúdo restrito às áreas por onde tramitou. 

Há três níveis de acesso possíveis: sigiloso, restrito e público. [...] Os tipos de 

processos que podem ser sigilosos aparecem com o fundo vermelho na lista 

“Escolha o Tipo do Processo”. É desejável que a maioria dos tipos de processo não 

possua restrição de acesso. No entanto, há casos em que abrir a informação em um 

momento inoportuno pode causar danos. Para estes casos é importante restringir o 

acesso à informação, informando a hipótese legal que ampara tal situação. O campo 

“Hipótese Legal” deverá ser preenchido com uma das opções disponíveis na barra 

de rolagem (MANUAL DE USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 3.0, p. 23). 

 

Embora o Manual do Usuário faça a recomendação acima, não há clara menção a esta 

atribuição pertencer a autoridades da instituição ou da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos Sigilosos – CPADS, conforme art. 33 do Decreto n. 7.724 de 16 de maio de 

2012, que regulamenta a Lei n. 12.577/2011, a Lei de Acesso a Informação. Este decreto 

apresenta como atribuições da CPAD-S:  

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de 

classificação em qualquer grau de sigilo; 

II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior 

quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada 

em qualquer grau de sigilo; 

III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os 
documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e 

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e 

documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet 

(BRASIL, Decreto 7.724/2012). 

 

A classificação de informações70 pelo sigilo implica uma série de ações por parte das 

                                                   

70 As informações podem ser classificadas, de acordo com a LAI, no grau ultrassecreto (25 anos, competência do 
Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado e autoridades com as mesmas 

prerrogativas; Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica; e Chefes de Missões Diplomáticas e 

Consulares permanentes no exterior); secreto (15 anos, de competência dos anteriormente citados mais os titulares 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
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instituições, dentre essas a formalização no Termo de Classificação de Informação – TCI, que 

conterá: código de indexação de documento; grau de sigilo; categoria na qual se enquadra a 

informação; tipo de documento; data da produção do documento; indicação de dispositivo legal 

que fundamenta a classificação; razões da classificação (observados os critérios estabelecidos 

no art. 27); indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que 

defina o seu termo final; data da classificação; e identificação da autoridade que classificou a 

informação. Esse termo deverá ainda fazer parte do processo como anexo (BRASIL, Decreto 

7.724/2012). 

O assunto acesso à informação extrapola o objetivo desse estudo. São muitas questões 

que valem o estudo, como por exemplo, o embasamento das hipóteses legais descritas na 

barra de rolagem do sistema para a classificação no momento da produção do documento.  

Pertinente a este estudo, merece atenção a classificação de acesso previamente 

estabelecida, no momento do cadastro dos “tipos de processo” ou “tipos de documento” no 

SEI. Caso esse tipo seja na verdade uma espécie documental, todos os documentos 

produzidos a partir desses terão a mesma classificação. Não será possível classificar, como 

regra no sistema no momento do cadastro, um “tipo de documento” Ofício (uma espécie) 

como sigiloso, restrito ou público. Caso seja, todos os documentos “Ofício” produzidos na 

instituição terão a mesma classificação. Como exemplo de tipo de processo, retirado da tela 

do SEI a partir do Curso SEI Usar do ENAP, temos “Licitação: Convite” (Figura 8). Todos os 

processos incluídos no sistema sob essa opção teriam também acesso negado ou o sigilo 

atribuído? A metodologia de identificação arquivística fornece tal respaldo às equipes de 

implantação do SEI. Ao se estudar as tipologias documentais produzidas nas instituições, 

derivadas das funções e atividades especificas desta, isso fornece um rol de conhecimento que 

pode embasar de maneira consistente tais decisões sobre a classificação de acesso das 

informações.  

O último ponto de observação neste estudo trata da Exclusão de Processos e 

Documentos, conforme itens 3.7 e 7.9 do Manual do Usuário do SEI (s/d, versão 3.0). A 

instrução sobre esse assunto no manual informa que, em caso de abertura indevida de 

processos e documentos, é possível a exclusão pela unidade geradora, de acordo com as 

                                                                                                                                                               
de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) e reservado (5 anos, com 

competência os anteriormente citados mais os que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes) (BRASIL, 

Decreto 7.724/2012). 
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seguintes condições, no caso dos processos:  

a. O processo não poderá ter andamento aberto em outra unidade além da geradora: 

o simples envio para outra unidade impossibilita a exclusão, mesmo que não tenha 

ocorrido acesso; 

b. O processo não poderá ter documentos; 

c. O processo possui documentos externos e/ou gerados no sistema que podem ser 
excluídos: permite que sejam efetuadas as exclusões de todos os documentos e, 

depois, a do processo. [...] 

1. Caso um processo seja enviado para outra unidade, ainda que não tenha havido 

acesso na unidade de destino do processo, ainda que não possua documentos, ainda 

que seja mantido aberto na unidade atual e, embora o ícone permaneça visível, terá a 

exclusão do processo impedida pelo sistema 

2. Processos excluídos não são recuperados pela funcionalidade de pesquisa ou pelo 

menu “estatísticas da Unidade” (MANUAL DE USUÁRIO SEI, s/d, versão 3.0, p. 
35). 

 

A exclusão de documentos no SEI é possível, segundo o Manual de Usuário (s/d, 

versão 3.0, p. 103), para o caso de documentos externos e nos gerados pelo sistema, quando 

julgados desnecessários ao processo: “esta operação tem por fim eliminar documentos que 

ainda não se estabilizaram como oficiais e, portanto, não afetam direitos e/ou obrigações. 

Ainda assim, o sistema efetua o registro de documentos excluídos e o histórico da operação 

fica disponível na consulta ao andamento do processo”. Essa exclusão, por meio do ícone, fica 

liberada apenas “quando o procedimento de exclusão for permitido. A exclusão de 

documentos se diferencia da exclusão de processos porque um processo pode estar aberto para 

várias unidades no momento da criação de um documento”. No caso de exclusão de 

documentos, as regras são: 

1. Documento gerado e não assinado pode ser excluído pela unidade elaboradora. 

Documento que ainda não foi assinado é considerado minuta e pode ser excluído, 

ainda que tenha sido incluído em bloco de reunião. 

2. Documento gerado assinado e ainda com a caneta em amarelo pode ser excluído 

pela unidade elaboradora. A caneta de indicação de assinatura fica em amarelo até 

que o documento tenha seu primeiro acesso por usuário de outra unidade, até seu 
primeiro acesso externo ou até o processo ser enviado para outra unidade. 

3. Documento externo autenticado com Certificado Digital e ainda com a caneta em 

amarelo pode ser excluído pela unidade que o incluiu no processo. A caneta amarela 

até que o documento tenha seu primeiro acesso por usuário de outra unidade, até seu 

primeiro acesso externo ou até o processo ser enviado para outra unidade. 

4. Documento externo não autenticado com Certificado Digital pode ser excluído 

pela unidade que o incluiu no processo até seu primeiro acesso por usuário de outra 

unidade, até seu primeiro acesso externo ou até o processo ser enviado para outra 
unidade.  

1. Um documento excluído deixa de aparecer na árvore de documentos do processo. 

2. A exclusão de um documento não anula o registro do número sequencial referente 

ao tipo de documento. Por exemplo, caso tenha sido criado e, logo depois, excluído 

um memorando de número 1, o próximo memorando criado no sistema possuirá o 

número subsequente, ou seja, 2. (MANUAL DO USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 
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3.0, p. 35) 

 

A lei 8.159/1991, em seu artigo 9º, determina que “eliminação de documentos 

produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização 

da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência”. Os 

procedimentos sobre esse assunto, para os órgãos integrantes do SINAR encontram-se na 

Resolução CONARQ n. 40, de 9 de dezembro de 2014: “a eliminação de documentos no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR ocorrerá depois de concluído o processo 

de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos - CPAD e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos 

nesta Resolução”. 

A Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo, estabelece no art. 52 que 

“o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o 

objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”, ou em 

caso de desistência do interessado, o processo pode ser encerrado. A lei não fala de exclusão 

ou sua eliminação. 

Caso o procedimento de exclusão do SEI seja permitido por uma instituição que a 

tenha implantado, isso pode implicar na possível eliminação de documentos arquivísticos 

digitais, ou seja, aqueles recebidos ou produzidos no sistema no desenvolvimento das 

atividades da instituição. Não apenas minutas. Com os processos administrativos analógicos, 

abertos indevidamente, não é possível a exclusão ou eliminação deste. Caso ocorra, deve ser 

inserido o despacho das partes interessadas e da autoridade administrativa solicitando e 

justificando a extinção ou arquivamento destes. Posteriormente, este processo passará por 

todos os procedimentos pertinentes e legais que envolvem a avaliação e eliminação, segundo 

decisão da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do órgão.  

A autuação de um processo administrativo no sistema, por meio da ação do servidor 

competente gera um número único de processo administrativo. Como explicar, na verificação 

da sequência deste, que faltam 30 (trinta) processos de um ano, sem ter passado pela correta 

avaliação, mesmo que tenham sido indevidamente abertos? Apenas o registro de exclusão por 

meio dos metadados do sistema responde à lei n. 8159/1991 e demais normas sobre a 

eliminação de documentos? Isso afeta a organicidade? Isso afeta a transparência e 
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autenticidade? Documentos excluídos de um processo, cujas folhas são numeradas71 e 

rubricadas de acordo com a Lei n. 9.784/1999, para controle e possível extravio, são 

substituídas pelos devidos termos de desmembramento ou desentranhamento72?  

No SEI, o procedimento de desentranhamento foi denominado “Cancelamento de 

Documento” e “permite o cancelamento de um documento que seja desnecessário ao 

processo. Essa opção deve ser utilizada se o documento já tiver sido tramitado ou visualizado 

por outra unidade, caso contrário usar a opção “Excluir”. [...] sempre deverá ser justificado, 

pois equivale a um Desentranhamento” (MANUAL DO USUÁRIO DO SEI, s/d, versão 3.0, 

p. 23). Ressalta-se a necessidade de observação às nomenclaturas dos procedimentos já 

consolidados no âmbito da Administração Pública Brasileira. Alterar o nome de uma ação ou 

procedimento já estabelecido pelas normas pode causar problemas na gestão dos processos 

administrativos pelas instituições e áreas de protocolo. 

O e-ARQ Brasil (2011, p. 43) coloca como requisito obrigatório que “um SIGAD tem 

que impedir sempre a eliminação de uma unidade de arquivamento digital ou de qualquer 

parte de seu conteúdo, a não ser quando estiver de acordo com a tabela de temporalidade e 

destinação de documentos”.  

São muitas as questões suscitadas, a partir da proposta prática do uso do SEI sob 

                                                   
71 A Portaria Interministerial n. 1.677/2015 explica que “nos processos digitais não há necessidade de 

numeração de folha/página. No entanto, tem-se que garantir que os documentos integrantes do processo digital 
recebam numeração sequencial sem falhas, não se admitindo que documentos diferentes recebam a mesma 

numeração. A inserção de novos documentos deve ser feita sempre após o último, não sendo permitida alteração 

da numeração sequencial do documento no processo quando da anexação de documento avulso a processo. Para 

os documentos que possuem paginação fixa, deve-se registrar o total de páginas deste documento. Considera-se 

paginação fixa quando um documento se apresenta com a mesma configuração de páginas sempre que é 

visualizado”. 
 
72 O desmembramento é o mesmo que o desentranhamento, sendo que sua finalidade é a formação de um novo 

processo. Desentranhamento é a “retirada de folhas/documentos do processo de forma definitiva, mediante 

justificativa, que ocorrerá quando houver interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. O 

desentranhamento ocorre, também, quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos, bem 
como quando há necessidade de utilizar o original de um documento junto a terceiros ou em outro processo já 

existente”. A portaria permite o desentranhamento nos processos digitais, diretamente no sistema informatizado, 

desde que feito por usuário autorizado e que este ato seja monitorado pela unidade protocolizadora. No entanto, 

“é vedada a retirada do documento avulso e, quando for o caso, de seu(s) anexo(s), que deu(ram) origem ao 

processo”. Ou seja, documentos que iniciaram o processo não podem ser retirados. Nos processos digitais, o 

procedimento de desentranhamento, de acordo com a Portaria Interministerial é: “a) indicar no sistema 

informatizado o(s) documentos(s) a ser(em) desentranhados(s); e b) registrar justificativa no ato da operação em 

despacho próprio”. Entretanto, “a fim de apoiar a autenticidade do processo digital, o procedimento de 

desentranhamento deverá ser finalizado pelo sistema informatizado, por meio do registro das seguintes 

informações sobre o evento de desentranhamento: data e hora do desentranhamento; responsável pelo 

desentranhamento; identificador do(s) documento(s) retirado(s); e motivo do desentranhamento. O 

sequenciamento dos documentos no processo não pode ser alterado, de forma a se registrar que um ou mais 
documentos foram retirados” (BRASIL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, PORTARIA INTERMINISTERIAL n. 

1.677/15). 
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perspectiva das leis e normas de uso obrigatório pelos órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública Federal. Um exemplo sobre normas de processo administrativo, do 

poder judiciário, é a Instrução Normativa n. 191/2015 do Supremo Tribunal Federal. Nesta, 

está estabelecido que “a inclusão de documentos no processo deverá observar a ordem 

cronológica dos atos e fatos ocorridos”, além de  

§ 1º É vedada a retirada ou a substituição de documentos sem despacho 

fundamentado de servidor competente, nos termos do art. 2º. § 2º É vedado subtrair, 

destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, qualquer 

documento que já tenha sido juntado ao processo. § 3º O desentranhamento se presta 

para a retirada definitiva de documentos ou para a sua substituição por cópias 

autenticadas. § 4º Em se constatando haver equívoco de informações em 

documentos juntados aos autos, o servidor competente, nos termos do art. 2º, deverá 

confeccionar certidão de retificação, que será juntada na ordem cronológica do 

processo, sem a subtração ou alteração do documento que se retifica (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, Instrução Normativa 191/2015). 

 

Vistos esses assuntos, verifica-se a necessidade de observação e cuidado no momento 

da implantação (com a determinação de regras, normas e estudo correto dos tipos de 

documentos e processos), assim como a adequação de alguns pontos do SEI às conceituações, 

leis e normas relativas a produção, manutenção e eliminação dos documentos arquivísticos no 

âmbito da Administração Pública brasileira. Segundo Meirelles (2013, p. 91), “as leis 

administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser 

descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e 

destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes 

públicos”. Isso significa que “a natureza da função pública e a finalidade do Estado impedem 

que seus agentes deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que a lei lhes 

impõe”.  

No Direito Administrativo, esta possibilidade se apresenta como uma não observância 

ao princípio da legalidade na Administração Pública, conforme art. 37 da Constituição 

Federal de 1988: “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”. Com pertinência a esta discussão, 

o princípio da legalidade significa que  

o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou 

desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, 
civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está 

condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo 

único do art 22 da Lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação 

conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios 
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administrativos. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 

Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 

particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve 

fazer assim” (MEIRELLES, 2013, p. 40). 

 

Por esta razão, toda e qualquer ação da Administração Pública é prevista e amparada 

por lei e normas. Só é permitido realizar o que está previsto em lei, caso não esteja, a 

Administração não poderá agir, sob pena de ter seus atos invalidados, além de seus 

responsáveis responderem por ações disciplinares, cíveis e criminais.  

Após as análises acima apresentadas, e com base no resultado do levantamento teórico 

sobre o SEI, surgiram algumas dúvidas. Para tentar solucioná-las, foi enviado um questionário 

ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do Serviço de 

Informações ao Cidadão, com as perguntas e solicitações abaixo. O documento completo com 

as respostas encontra-se anexo a essa pesquisa.  

a. Quantas e quais instituições implantaram ou estão em processo de implantação do 

SEI? 

b. Neste momento, qual item tem sido considerado prioritário nas melhorias do SEI? 

c. Quando foi criado o GT Gestão Documental no SEI, conforme apresentado em 

palestra na UFMG em junho de 2017? Foi por meio de qual instrumento? Portaria, 

qual? 

d. Quem são os integrantes do GT Gestão Documental do SEI? 

e. Qual a formação acadêmica e cargo dos integrantes? 

f. Solicitamos as atas de reunião do GT Gestão Documental do SEI. 

g. Em quais frentes de trabalho no desenvolvimento do SEI existem integrantes do 

Arquivo Nacional? Quem são os integrantes do Arquivo Nacional? 

h. Qual é o cenário ideal, em trabalho pela equipe de desenvolvimento, para que o SEI 

atinja? 

i. Quais estudos e ações estão sendo desenvolvidas pelo GT Gestão Documental do SEI 

para atendimento à legislação pertinente aos documentos (gestão, preservação, sigilo e 

acesso)? 

j. Qual o cronograma para a implementação das melhorias? 

k. Quais são as necessidades e dificuldades enfrentadas para atendimento de melhorias 

no sistema? Materiais, recursos humanos, orçamento? Há detalhamento especificado 

desses pontos? 
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O retorno sobre a solicitação, recebida em 09/04/2018, não foi enviado na forma de 

uma resposta a cada pergunta e sim um pequeno texto produzido e de responsabilidade da 

Coordenadora-Geral do Processo Eletrônico Nacional, com nome não informado na resposta. 

As melhorias consideradas prioritárias no SEI, segundo resposta obtida, são definidas 

pela Comunidade de Negócio do SEI, com base na demonstração de interesse “de um grande 

número de órgãos”, com um responsável pelo seu desenvolvimento.  

Quanto ao desenvolvimento de módulos, tal como o de gestão de documentos, a 

resposta foi: “o desenvolvimento de módulos não é centralizado no Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, outras instituições podem desenvolver, desde que 

tenham expertise, recursos e que atendam às regras de desenvolvimento do SEI”. Neste 

sentido, esclarecem 

No Portal do Software Público (https://softwarepublico.gov.br) estão listadas 113 

necessidades de ajustes e evoluções, mas apenas algumas estão em andamento neste 

momento porque os órgãos possuem restrições, desde falta de orçamento específico 

até ausência de contratos com fábricas de software, além de um número reduzido de 

servidores aptos a realizarem homologações. Assim, foram priorizados, por aquela 

Comunidade: Módulo de Integração do SEI; Publicação no Diário Oficial da União; 

Requisitos Arquivísticos - Módulo de Arquivamento; Integração do SEI com e-SIC; 

Certificação digital - Substituição do applet Java; Campos para estrangeiros no 

formulário de cadastro do usuário externo. Cada evolução listada acima é um 

projeto, com custos, equipe e prazos específicos. Algumas melhorias estão em 
desenvolvimento com prazo de entrega para abril de 2018, como o módulo e 

integração do SEI com o e-SIC. Outras com prazo para julho de 2018, como a 

integração para o SEI publicar no DOU e outras melhorias ainda estão em situação 

de definição do prazo (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 2018, e-SIC). 

 

O Grupo de Trabalho - GT Gestão Documental do SEI foi criado, conforme resposta 

recebida, “no âmbito da Comunidade de Negócio do SEI, sem instrumento próprio de 

formalização, possui em representantes dos seguintes órgãos: Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, UnB, Anatel, Ministério da Justiça, Embrapa, CADE e Arquivo 

Nacional”. A primeira reunião deste grupo aconteceu em setembro de 2016, que tem por 

função “a produção de um documento, o qual demonstra o resultado das discussões nas 

reuniões realizadas”, conforme enviado junto a resposta e também anexo a este trabalho. 

Sobre a formação acadêmica dos integrantes do grupo de trabalho, foi informado que 

possuem formação “variada, mas em sua maioria são Arquivistas. Também integram 

Bibliotecários, Bacharéis em Direito e profissionais de TI. Com relação aos cargos, 

participam Diretores e Coordenadores dos órgãos integrantes, Bibliotecários, Arquivistas e 

Analistas em Tecnologia da Informação”. Os integrantes do Arquivo Nacional, segundo o 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão respondeu, participam em “frentes de 
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trabalho no desenvolvimento do SEI” e que “o órgão envia mensalmente representantes para 

as reuniões da Comunidade de Negócio e a Coordenação do SIGA participa das agendas do 

grupo de trabalho de gestão documental”. 

O propósito do GT Gestão Documental no SEI é discutir e propor melhorias 

relacionadas à gestão documental. A definição de requisitos e o desenvolvimento do 

módulo de arquivamento são resultados do trabalho desse grupo. Após a conclusão 
do desenvolvimento desse módulo a expectativa é que os trabalhos continuem, 

levantando outros requisitos e propondo novas melhorias arquivistas para o sistema. 

Aliado a isso, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão celebrou 

uma parceria com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 

Universidade de Brasília (CDT/UnB), que possui entre seus objetivos analisar a 

adequação do SEI à legislação em vigor, incluindo Resoluções do CONARQ 

(observando especialmente à Resolução nº 32, que trata do e-ARQ Brasil). Essa 

parceria tem vigência de 18 meses, com término previsto para o mês de abril de 

2019 (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 

2018, e-SIC) 

 

Sobre o cenário ideal a se atingir com o SEI, o MPDG informou que “as evoluções já 

realizadas e as que estão em curso visam atender a legislação vigente em diferentes temas 

como, gestão documental, de acesso à informação, interoperabilidade, acessibilidade, 

certificação digital, além de boas práticas definidas em padrões nacionais e internacionais”. 

Por último, foi esclarecido que “sobre a meta do SEI é importante ressaltar que o SEI é 

de propriedade do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), ofertado como produto do 

Processo Eletrônico Nacional (PEN) e diante disso é importante que o TRF4 responda sobre 

isso, por ser um produto de propriedade deles”.  

A partir dos resultados acima apresentados, verifica-se que embora existam demandas 

relativas a questões arquivísticas no SEI quanto a gestão e preservação dos documentos 

arquivísticos públicos produzidos pelo sistema nos órgãos públicos, apresentados como 

prioritários pela Comunidade de Negócios por “Requisitos Arquivísticos – Módulo de 

Arquivamento”, foram apresentadas dificuldades como restrições orçamentárias e ausência de 

contrato com empresas desenvolvedoras de software, assim como equipes reduzidas para o 

trabalho.  Enquanto tal demanda não é atendida, os documentos são produzidos em desacordo 

com a legislação e normativas pertinentes. O prazo para tal melhoria não foi informado. 

O GT Gestão Documental do SEI não possui um documento que formalize suas ações 

e estabeleça seus componentes oficialmente. Também não foram enviadas as atas das 

reuniões. Quanto a parceria com a UnB, está vinculada ao Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico, e não ao Arquivo ou ao Curso de Arquivologia, embora tenha 

como objetivos analisar adequações do sistema às legislações arquivísticas e resoluções do 

CONARQ. Como não possui documento oficial de formalização ou ata de reunião, não é 
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possível afirmar que um profissional com conhecimento arquivístico da UnB esteja entre os 

integrantes do GT. Também não foram informados os nomes dos integrantes e formações de 

acordo com cada instituição informada como integrante.  

A relação de propriedade do TRF4 com o SEI foi ressaltada ao fim da resposta. Esse 

fato expõe a inobservância ao estabelecido no art. 4º, parágrafo único do Decreto n. 

8.539/2015. O SEI é considerado um software de governo, e não um software livre. Desta 

forma, alterações ou adaptações no sistema demandam autorização do proprietário. Isso 

coloca as 357 instituições da Administração Pública brasileira, que implantaram ou estão em 

processo de implantação do SEI em posição de indefinição quanto às adaptações do software 

para atendimento de necessidades singulares de cada uma. 

Art. 4º.  Para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional utilizarão sistemas 

informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos. 

Parágrafo único.  Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar, 

preferencialmente, programas com código aberto e prover mecanismos para a 

verificação da autoria e da integridade dos documentos em processos 

administrativos eletrônicos (BRASIL, 2015). 

 

A Universidade Federal Fluminense expôs dentre os motivos para escolha do SEI o 

suporte do Ministério do Planejamento e a cooperação entre os diversos órgãos para resolução 

de problemas, além do desenvolvimento de novos módulos previstos para atendimento de 

demanda legislativa e da comunidade do SEI. Entretanto, o apresentado pelo MPDG nas 

respostas afirma que “o desenvolvimento de módulos não é centralizado no Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, outras instituições podem desenvolver, desde que 

tenham expertise, recursos e que atendam às regras de desenvolvimento do SEI”. Assim 

sendo, caso o desenvolvimento do módulo de Gestão de Documentos e Preservação e 

Arquivamento não atendam a legislação e as necessidades da universidade, será forçoso a 

instituição a execução de tal tarefa internamente, mediante autorização ou acordo com o 

TRF4. Apenas assim será possível garantir para as gerações futuras o acesso aos documentos 

públicos digitais produzidos pela UFF no desenvolvimento de suas atividades. 

O desenvolvimento do “processo” enquanto uma atividade administrativa, leva ao seu 

produto, o “processo administrativo e documento” nas instituições públicas. Ambas 

perspectivas são necessárias ao estudo para a implantação do SEI. Os documentos no SEI são 

a prova, informação e testemunho da ação do servidor público e demais interessados, 

produzidos e tramitados para cumprimento de uma “motivação especifica de ser”, para 

efetivação de ações administrativas, conforme visto no capítulo que trata sobre a Diplomática: 
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“da ação ao ato, e daí à génese do documento, cuja divulgação atingirá os públicos a que se 

destina. O que a diplomática define como a união entre actio (a ação) e conscriptio (a 

passagem para o documento escrito) significa o nascimento do documento” (BELLOTTO, 

2010. p. 168). Na implantação, temos o momento de olhar para a gênese do documento, assim 

como para sua gestão, preservação e acesso para as futuras gerações. Apresenta-se como 

imprescindível que tais estudos sejam feitos antes da escolha desses sistemas, assim como a 

participação do arquivista nesse processo, tendo em vista todas as questões legais que 

envolvem a proteção dos arquivos enquanto patrimônio da instituição e fonte de direitos dos 

envolvidos.  

Por fim, de modo a justificar a pertinência do uso da metodologia de identificação 

arquivística pelas equipes multidisciplinares envolvidas implantação do SEI nas instituições, 

foi elaborado o quadro abaixo. Neste, é possível verificar como os instrumentos de 

identificação de órgão produtor e de tipologia documental podem auxiliar no processo de 

coleta de dados e no preenchimento de alguns metadados do SEI. Desta maneira, efetuada 

uma correlação ou equivalência dos elementos dispostos nos formulários da metodologia, 

com os metadados identificados nas telas do sistema, com informações obtidas no Manual do 

Usuário do SEI.   
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Quadro 35: Equivalência entre metadados do SEI e elementos do estudo de Identificação Arquivística 

SEI 

Metadados (Manual SEI, 2017, versão 3.0) 

IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

Elementos dos instrumentos 

Metadado Descrição Elemento Descrição 

Gerar documento  

Lista com espécies para o usuário optar para criação de um novo 

documento. “O sistema não permite o trâmite de documentos avulsos. 

Todo documento deverá estar contido em um processo criado 

previamente” (p. 77). “Cada “Tipo de Documento” tem uma 

formatação que lhe é própria, portanto, atenção na escolha do tipo de 

documento que pretende produzir” (p. 81). 

- 

A identificação arquivística, por meio dos estudos das 

tipologias documentais produzidas no órgão, fornece o 

conhecimento necessário sobre as espécies e sobre os 

tipos documentais que derivam das atividades da 

instituição e que deverão estar cadastrados no sistema.  

Iniciar processo 

Lista com tipos de processos para o usuário optar para criação de um 

novo processo. “A inclusão de um novo tipo de processo deverá ser 

solicitada à unidade responsável pela Gestão Documental” (p. 28). 

“Um processo só pode ser aberto se estiver categorizado em um tipo 

disponível na tela Iniciar Processo”(p. 29). “Esta tela contém os tipos 
de processos nos quais os documentos serão incluídos, tendo em vista 

que no SEI somente é permitida a tramitação de processos.  É possível 

alterar o tipo de um processo em trâmite”.(p. 30) 

- 

A identificação arquivística, por meio dos estudos das 

tipologias documentais produzidas no órgão, fornece o 

conhecimento necessário sobre as espécies e sobre os 

tipos documentais que derivam das atividades da 
instituição e que deverão estar cadastrados no sistema. 

Protocolo – 

Automático /  

Informado 

Quando se tratar de um novo processo, deve se deixar marcada a opção 

“Automático”. Assim o próprio SEI fornecerá seu número único. Caso 

contrário, deverá ser selecionada a opção “Informado”. Neste caso, 

automaticamente será disponibilizado um campo para que seja inserido 

o número de processo e sua data de autuação original. (p. 27) 

- Não atendido, pois é função automática do sistema. 

Tipo de processo 

Gerar Processo. “A inclusão de um novo tipo de processo deverá ser 

solicitada à unidade responsável pela Gestão Documental” (p. 28). 

“Um processo só pode ser aberto se estiver categorizado em um tipo 

disponível na tela Iniciar Processo”(p. 29). “Esta tela contém os tipos 

de processos nos quais os documentos serão incluídos, tendo em vista 

que no SEI somente é permitida a tramitação de processos. É possível 
alterar o tipo de um processo em trâmite”.(p. 30) 

Denominação do 

tipo documental 

(4) 

Denominação do tipo documental, a partir da fórmula: 

[espécie + verbo objeto da ação/atividade]. 

Especificação 

Gerar Processo. “O campo ‘Especificação’ permite a inclusão de 50 
caracteres e é utilizado para acrescentar informações que diferenciem 

processos de um mesmo tipo. Estas informações ficam visíveis ao 

passar o cursor sobre o número do processo na tela “Controle de 

- 

Neste item a identificação arquivística não fornece 

subsidio, tendo em vista se tratar de dados descritivos 

específicos, de modo a recuperação no sistema. 
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Processos” juntamente com o Tipo de Processo” (p. 27) 

Classificação por 

assunto 

Gerar Processo e Documento. “é automaticamente preenchido e não 

deve ser alterado sem que o fato seja informado aos responsáveis pela 

Gestão Documental” (p. 27). 

Código de 

classificação (16) 

Preencher o código do tipo documental, de acordo com o 

Plano de classificação do órgão produtor; 

Interessados 

Gerar Processo e Documento. “Deve ser preenchido com a 

denominação de pessoa física ou jurídica que tenha interesse sobre o 

mérito do processo. O campo permite a inclusão de vários 

interessados” (p. 28). “estes campos são importantes para a pesquisa de 

documentos no sistema, sendo desejável a adoção de padrões de 

preenchimento pelas unidades (p. 80)” 

Órgão produtor e 

subordinação (1) e 

Partes envolvidas 

e interessados (6) 

Descrever a relação orgânica e funcional do tipo 

documental; e Descrever setores e usuários envolvidos 

com a ação e tramite do documento; 

Observações desta 

unidade 

Gerar Processo e Documento. “é um campo de livre preenchimento, 

onde devem ser inseridas informações adicionais que facilitem a 

identificação de um processo e a sua recuperação. As informações 

desse campo só poderão ser recuperadas, na pesquisa, pela unidade que 
as inseriu” (p. 28). 

- 

Neste item a identificação arquivística não fornece 

subsidio, tendo em vista se tratar de dados descritivos 

específicos, de modo a recuperação no sistema. 

Nível de Acesso 

Gerar Processo e Documento. “Seleção do “Nível de Acesso” é 

obrigatória para a abertura de um processo”. “É desejável que a 

maioria dos tipos de processo não possua restrição de acesso. No 

entanto, há casos em que abrir a informação em um momento 

inoportuno pode causar danos. Para estes casos é importante restringir 

o acesso à informação, informando a hipótese legal que ampara tal 

situação” (p. 24). 

Acesso (15) 

Esse item do formulário tem por função estudar o acesso 

e possível restrição do tipo documental, de forma a 

fornecer subsídios para decisão sobre essa questão às 

autoridades responsáveis, conforme preconizado pela Lei 

de acesso a informação e demais normas pertinentes 

Texto Inicial 

 

Gerar Documento. (Três opções: Documento modelo, texto padrão ou 

nenhum). “Um texto padrão é um texto que seja recorrente e que possa 

ser utilizado como um conteúdo padrão para documentos e e-mails 

gerados no sistema. Cada unidade deverá produzir seus próprios textos 

padrão” (p. 89). “Modelos de documento são documentos inteiros que, 

pela necessidade de constante repetição, o sistema permite que sejam 
salvos para reuso. O SEI pode salvar modelos de documentos se já 

houver um grupo onde  categorizá-los” (p. 91). 

Espécie e tipo 

documental 

Este item não é atendido quando a abertura de um novo 

documento for genérico. Caso seja uma tipologia 

recorrente da instituição, será identificada e padronizada, 

como por exemplo um “Memorando de serviços de 

reparo”. Desta forma, a identificação arquivística auxilia 
no reconhecimento e padronização dos documentos. 

Descrição  

Gerar Documento. “Estes campos são importantes para a pesquisa de 

documentos no sistema, sendo desejável a adoção de padrões de 

preenchimento pelas unidades (p. 80)” 

- 

Neste item a identificação arquivística não fornece 

subsidio, tendo em vista se tratar de dados descritivos 

específicos, de modo a recuperação no sistema. 

Destinatários  
Gerar Documento. Descrição sobre o preenchimento do metadado não 

explicado no Manual do SEI. 

Partes envolvidas 

e interessados (6) 
Descrever setores e usuários envolvidos com a ação e 

tramite do documento; 
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Que atividade é? 
Base de conhecimento. Descrição sobre o preenchimento do metadado 

não explicado no Manual do SEI. 

Atividade (2) e 

Objetivo da 

produção (5) 

Descrever a atividade, a ação administrativa do setor que 

gera o documento; e ligado a atividade. Razão da 

produção do documento; 

 

Quem faz? 
Base de conhecimento. Descrição sobre o preenchimento do metadado 

não explicado no Manual do SEI. 

Partes envolvidas 

e interessados (6) 

Descrever setores e usuários envolvidos com a ação e 

tramite do documento; 

 

Como se faz? 

Possui fluxo já 

mapeado? 

Base de conhecimento. Descrição sobre o preenchimento do metadado 

não explicado no Manual do SEI. 
Tramitação (13) 

Etapas e setores por onde o documento passa para 

cumprir sua função; 

 

Que informações / 

condições são 

necessárias? 

Base de conhecimento. Descrição sobre o preenchimento do metadado 

não explicado no Manual do SEI. 

Conteúdo (dados 

que se repetem) 

(7) 

Descrever as informações que se repetem nesse tipo 

documental em relação a outros, e em relação com outros 

processos. Por exemplo, dados das partes interessadas 

(nomes, endereços) e documentos anexos (cópias de RG, 

CPF, certidão negativa, etc); 

Quais documentos 

são necessários? 

Base de conhecimento. “Devem-se referenciar os Tipos de 

Documentos disponíveis no SEI” (p. 19). 

Documentos 

anexos (10) e 

Autenticação (11) 

Descrever os documentos obrigatórios para execução do 

procedimento/documento; e informar se os documentos 

anexos devem ser autenticados 

Qual é a base 

legal? 

Base de conhecimento. Descrição sobre o preenchimento do metadado 

não explicado no Manual do SEI. 

Fundamento legal 

(9) 

Relacionar normas legais e regimentais ligadas ao 

procedimento e ao documento; 

Tipo de 
Conferência 

Registrar documento externo. “Indicar o tipo de conferência quando o 

formato do documento inserido for ‘Digitalizado nesta unidade’, com 
as seguintes opções: Cópia autenticada administrativamente; cópia 

autenticada por cartório; cópia simples; documento original (p. 105). 

Autenticação (11) 
Informar se os documentos anexos devem ser 
autenticados 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Neste estudo de caso com a aplicação da metodologia de identificação arquivística na 

Coordenação de Curso de Graduação em Arquivologia da UFF, procedeu-se a coleta de dados 

e estudos, com o foco na implantação de sistemas, que perpassou a missão, visão, 

competências, funções e atividades da instituição desde o alto nível institucional até se chegar 

a uma coordenação, e o estudo do produto de umas dessas atividades, o processo de dispensa 

de disciplinas. Esse estudo levou em consideração questões importantes, como o acesso e 

sigilo, de acordo com a LAI, a produção da Carta de Serviços ao Usuário e questões relativas 

ao SEI como o Peticionamento Eletrônico. 

Além disso, verificou-se que a metodologia de identificação arquivística subsidia 

ainda os estudos para projeto e implantação de um programa de gestão de documentos, 

conforme preconizado pelo e-ARQ Brasil como sendo necessário a um SIGAD. Em uma 

instituição como a UFF, na qual boa parte das áreas não possuem instrumentos normativos e 

instruções de trabalho, a aplicação da metodologia de identificação arquivística possibilita o 

reconhecimento e produção de conhecimento sobre essas áreas, tendo em vista que utiliza  

fontes confiáveis e atos normativos próprios da instituição, além de legislações pertinentes.  

Todo o exposto neste item e no item teórico que trata sobre o SEI teve por objetivo 

estudar o sistema, salientar algumas questões e mostrar os caminhos para que se possa efetuar 

as adequações necessárias, assim como orientar as equipes de implantação do SEI nos mais 

diversos segmentos da Administração Pública sobre as implicações arquivísticas envolvidas 

com o uso do sistema. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A quebra de paradigma em curso na Administração Pública brasileira com a 

“revolução digital”, em especial em nível federal, com a adoção do meio eletrônico para 

produção dos processos administrativos e demais documentos, foi verificado no decorrer 

desta pesquisa. Do governo eletrônico ao governo digital, o Brasil propõe, dentro da Política 

de Governança Digital, o uso do Processo Eletrônico Nacional (PEN) e, em seu escopo, o 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI, que é um software de governo de propriedade do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cedido as instituições. A adoção do SEI na 

UFF foi feito em atendimento ao disposto no Decreto n. 8.539/2015, que determinou que os 

órgãos e as entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional 

devem fazer uso do meio eletrônico para emissão e gestão dos processos administrativos 

eletrônicos. 

Nesse sentido, esta pesquisa teve como objetivo investigar a pertinência da aplicação, 

no âmbito da gestão de documentos, da metodologia de identificação arquivística para 

subsidiar a implantação do SEI na UFF.  

A partir dessa proposta, foi necessária uma descrição teórica interdisciplinar que se 

iniciou com a Diplomática, base teórica da metodologia de identificação arquivística, até as 

práticas de gestão de documentos na Administração Pública brasileira. Em seguida, o foco na 

dimensão teórica envolveu a Política Pública de Arquivos nas IFES e a análise dessa política a 

partir da pesquisa do Observatório de Documentos Digitais. O capítulo seguinte tratou da 

revisão de literatura sobre o amplo e interdisciplinar campo que abrange a implantação de 

sistemas, com observação de fatores conceituais e técnicos, e o mapeamento de processos 

como caminho de estudos institucionais adotado geralmente para subsidiar tal implantação 

nas instituições. Nesse ponto fez-se necessário o entendimento sobre o SEI dentro do cenário 

político nacional, com a proposta de quebra de paradigma tradicional da Administração 

Pública brasileira, desde o governo eletrônico nos anos 2000 até o governo digital de hoje. 

Um item foi dedicado ao SEI, que demandou estudos teóricos-conceituais e confrontamento 

das práticas propostas no sistema com a legislação vigente no país. Por fim, foi desenvolvido 

o estudo de caso de identificação arquivística na Coordenação de Curso de Graduação em 

Arquivologia da UFF, com o estudo do tipo documental processo de dispensa de disciplinas. 

A interdisciplinaridade abarcada neste estudo, com temáticas da Arquivologia, 

Tecnologia da Informação, Direito e Administração demonstra a necessidade de constante 
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atualização e capacitação do profissional arquivista. Atualmente, assuntos complexos como os 

tratados nesta pesquisa são constantes em ambientes de trabalho cada vez mais digital e 

demandam conhecimento e posicionamento do arquivista nessas temáticas. Disso depende, 

hoje, a atuação do arquivista na proteção dos arquivos, patrimônio da instituição e do país, e 

fonte de direitos dos cidadãos. 

Verifica-se que a teoria da Diplomática, juntamente com todo arcabouço de princípios 

e metodologias da Arquivologia aqui demonstrados, em especial a metodologia de 

identificação arquivística, estão mais atuais que nunca frente a problemática que envolve os 

documentos arquivísticos nato-digitais. Cabe salientar o pioneirismo sobre os estudos de 

tipologia documental inseridos no país na década de 1980 por Heloisa Bellotto. Todos esses 

estudos, desenvolvidos no âmbito de implantação de sistemas como o SEI, reafirmam a 

importância da teoria arquivística e a necessidade de proteção de seus princípios 

fundamentais, o respeito a proveniência e a ordem original, como forma de preservação de 

direitos humanos fundamentais dos cidadãos brasileiros.  

A acumulação nos arquivos, observadas no período de emergência da gestão de 

documentos na década de 1950 é realidade ainda hoje em muitos arquivos pelo país, 

principalmente nas universidades públicas federais. Mesmo com a recente aquisição de 

profissionais arquivistas e técnicos de arquivo com o REUNI nas universidades públicas 

federais, ainda não foi possível a solução de tais questões. Isso envolve muitas vezes 

posicionamento político das áreas de arquivos dentro da estrutura das universidades. A 

urgência na implantação de sistemas de processo eletrônico muitas vezes passa primeiro por 

áreas de tecnologia da informação, e por último pelos arquivistas. E deveria ser o contrário.  

Outro problema verificado é que embora 72% das IFES não tenham uma política ou programa 

de gestão de documentos instituída internamente, 70% possuem sistemas de produção e 

tramitação dos documentos arquivísticos digitais e desses, apenas 27% atende ao disposto no 

e-ARQ Brasil. 

Diante de todo o exposto, pode-se inferir que embora a maioria de Instituições 

Federais de Ensino Superior tenham em seu quadro técnico profissionais com perfil técnico 

para o trabalho com documentos arquivísticos digitais e todas as questões envolvidas, desde a 

produção, gestão até a implantação de sistemas, isso não tem sido suficiente para que, ao 

menos, as normativas que impactam em tais atividades sejam observadas e executadas.  

Dentre algumas hipóteses estão os problemas políticos internos relativos a posição do 

arquivo na estrutura da IFES, que interferem diretamente sobre os recursos financeiros e de 

tomada de decisão por esses profissionais; deficiência na formação e capacitação destes 
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profissionais; ausência de orientação mais próxima ou até mesmo “fiscalização ou cobrança” 

à instituição sobre a aplicação das leis e normas envolvidas. Conforme verificado, é preciso 

que uma política seja munida de recursos e demais fatores, e o modelo sistêmico da política 

nacional de arquivos em vigor seja revisto. 

Do contexto político para a realidade prática, os arquivistas das IFES precisam levar 

em conta, no momento de escolha de sistemas informatizados para a produção e gestão de 

processos administrativos, questões que precisam ser observadas, em acordo com a política 

arquivística nacional. Essas questões, preconizadas e difundidas pelo CONARQ, envolvem o 

armazenamento dos documentos arquivísticos em Repositórios Arquivísticos Digitais 

Confiáveis (RDC-Arq), de modo que estes sejam íntegros, confiáveis e autênticos. Além 

disso, o armazenamento e transferência desses documentos, durante seu ciclo de vida, deve se 

dar por meio de plataformas interoperáveis, com a gestão e preservação nos sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos, e o acesso e a difusão nos sistemas 

específicos para esse fim, sem a quebra da cadeia de custodia. 

O SEI, com base em dados de abril de 2018, está implantado ou em fase de 

implantação em 357 instituições em nível federal, estadual e municipal, além das empresas 

estatais. Dentro do proposto, em ser um “sistema de gestão de processos e documentos 

arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho”, além de 

promover “a libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o 

compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em 

tempo real”, o SEI não atende a este escopo. Na implantação do sistema, as instituições não 

podem produzir memorandos e trata-los como processos, procedendo assim a “dossielização”. 

Tal como proposto, é para processos administrativos. Além disso, quando se observa toda 

legislação pertinente aos documentos arquivísticos públicos, verificamos o que José Maria 

Jardim (2017) chamou de “um dos maiores sintomas da falta de autoridade arquivística do 

Arquivo Nacional”. Autoridade essa que diminuiu na ocasião da transferência do Arquivo 

Nacional da estrutura da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Justiça.  

A ausência de ação do Arquivo Nacional, é demonstrada também no âmbito da 

Política de Governança Digital do Governo Federal do Brasil, por meio do estudo da EGD 

(Estratégia de Governança Digital) e da E-Digital (Estratégia Brasileira para a Transformação 

Digital). Ademais, o decreto n. 9.319/2018, que institui o Sistema Nacional para a 

Transformação Digital e estabelece a estrutura de governança para a implantação da 

Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, não prevê no âmbito do SinDigital ou do 

CITDigital (Comitê Interministerial para a Transformação Digital), representantes do 
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Ministério da Justiça. Conforme verificado, essas ações possuem grande impacto nos arquivos 

públicos, a partir do momento em que determina o uso do SEI para a produção dos processos 

administrativos eletrônicos e demais documentos. Entretanto, não é verificado, a partir do 

estudo desses documentos instituídos pela Política de Governança Digital, um movimento que 

demonstre uma preocupação ou atenção com a questão dos arquivos, assim como também não 

o é por parte dos profissionais da área. O que se observa são decretos suprimindo leis que são 

superiores a estes, no caso a lei n. 8.159/1991. 

O estudo de caso de identificação arquivística desenvolvido na Coordenação de Curso 

de Graduação em Arquivologia procedeu-se com a aplicação dos instrumentos de estudo de 

órgão produtor e de tipologia documental, com a pesquisa desde o nível institucional mais 

alto, a UFF com suas competências, missão e visão, até chegar ao produto de uma atividade, o 

processo administrativo de dispensa de disciplinas. A partir deste, foi possível efetuar o 

mapeamento do processo, inovação já demonstrada por Bueno (2013) em seu trabalho, ao 

afirmar que o mapeamento de processos se configura como uma ampliação segura do campo 

de tramitação do formulário de identificação de tipo documental. Neste ponto, é possível 

então afirmar que esta metodologia atende, no âmbito da implantação de sistemas, as equipes 

de tecnologia da informação e administração de uma instituição, ao fornecer informações 

seguras e confiáveis sobre o objeto ou instituição em estudo. Além disso, possibilita o mesmo 

fornecimento de informações para a equipe arquivística, em promoção a construção do 

programa e da política de gestão de documentos, conforme estabelecido pelo e-ARQ Brasil. 

Assim sendo, é também possível afirmar que no âmbito dos estudos de identificação 

arquivística, no qual o mapeamento de processos é um elemento, a aplicação desta 

metodologia pode sim otimizar o diálogo e atender às demandas de políticas de gestão de 

documentos e arquivos e às demandas informacionais das áreas de administração e tecnologia 

da informação de uma instituição em processos de implantação de sistemas informatizados. 

Em acréscimo, é verificada a pertinência de utilização desta metodologia, amparada 

teoricamente na Diplomática, como subsídio para a implantação do Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI em instituições como a UFF. 

Cabe aqui salientar que, como dificuldade encontrada, a pesquisa se baseou em um 

estudo genérico do SEI, devido a incompatibilidade de prazos da pesquisa acadêmica com a 

implantação efetiva do SEI na UFF. Neste sentido, não foi possível uma verificação mais 

aprofundada sobre os metadados em uso do SEI perante ao proposto no e-ARQ, questão que 

fica como proposta de desdobramento desta pesquisa. Outro fator importante para a pesquisa 

é sobre o impacto da classificação sobre o acesso e o sigilo no SEI e suas decorrências na 
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transparência administrativa pública, tendo em vista que, ao se classificar um documento 

como sigiloso, todo o processo adquire tal configuração. Além do mais, o SEI não permite a 

tramitação de documentos avulsos, apenas atribuídos a processos. 

Por fim, tal como constatado pelo projeto InterPares, a Diplomática e a Arquivologia 

são imprescindíveis em cenários de transformação digital, como ocorre atualmente no Brasil. 

Isso se reafirma ao considerar que a função do documento de arquivo é servir de prova, 

informação e testemunho das ações desempenhadas por uma instituição ou pessoa. E, assim 

sendo, é fundamental que a autenticidade e confiabilidade dos documentos arquivísticos 

públicos produzidos em ambientes digitais seja a prioridade dos profissionais arquivistas.  

Tal como firmado no art. VII e XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da Organização das Nações Unidas – ONU, “todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 

qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país”. 

Em um momento de grandes transformações em proporção mundial, o arquivista deve zelar, 

ou até mesmo “militar” enquanto ativista em prol dos direitos humanos proporcionados pelos 

arquivos sob sua responsabilidade. Essa é uma pequena contribuição que este trabalho 

pretende oferecer para a construção de uma sociedade mais justa e humana. 
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ANEXO I – Informações obtidas via LAI sobre a implantação do SEI na UFF 
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ANEXO II – Informações obtidas via LAI sobre o SEI  
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