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RESUMO 
 
 
 
A proposta desta pesquisa tem por objetivo destacar a relevância da gestão de documentos para 

a institucionalização do arquivo na Assessoria Jurídica do Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro – SEBRAE/RJ. São apresentados inicialmente, 

as origens e os conceitos da gestão de documentos nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. A 

definição de gestão de documentos que constitui o embasamento dessa pesquisa, refere-se ao 

conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam a produção do documento até a sua 

destinação final, isto é, a guarda permanente ou eliminação. Compreende como metodologia 

um estudo de caso na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, a partir de um diagnóstico sob o 

contexto arquivístico dos contratos analisados e arquivados nessa Assessoria Jurídica. Neste 

ponto, foram utilizados os métodos qualitativo e quantitativo, considerando a mensuração do 

acervo. Destacou-se também, a importância da gestão de documentos como procedimento 

eficaz para a prestação de contas e o acesso à informação. Ao fim, foram indicados conceitos 

para subsidiar a institucionalização do arquivo e os procedimentos de gestão de documentos na 

Assessoria Jurídica e futuramente para todo o SEBRAE/RJ. 

 

 

Palavras-chave:  Arquivo; Gestão de Documentos; SEBRAE/RJ.
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to highlight the relevance of records management for the 

institutionalization of the archive in the Legal Department of the Support Service for Micro and 

Small Companies in the State of Rio de Janeiro - SEBRAE/RJ. The origins and concepts of 

records management are presented initially in the United States, Canada and Brazil. The 

definition of records management that constitutes the basic of this research refers to the set of 

procedures and technical operations that aim at its production until the destination, that is, 

permanent guard or elimination. Its comprises as methodology a case study in the Legal 

Department of SEBRAE/RJ, based on a diagnosis under the archival context of the contracts 

analyzed and filed in this Legal Department. At this point, the qualitative and quantitative 

methods were used, considering the measurement of the collection. It was also highlighted the 

importance of records management as an effective procedure for accountability and access to 

information. Finally, concepts were presented to support the institutionalization of the archive 

and the document management procedures in the Legal Department and in the future for 

SEBRAE/RJ. 

 

Keywords: Archives; Records Management; SEBRAE/RJ.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação está fundamentada na pesquisa sobre a relevância da gestão de 

documentos, entendida como o conjunto de procedimentos que visam o controle da produção 

de documentos até sua destinação final. Considerada, portanto, mecanismo fundamental para a 

institucionalização do arquivo na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. 

A gestão de documentos encontra alicerce nos estudos da Arquivologia, compreendida 

nessa pesquisa como campo científico pertencente à Ciência da Informação. Entretanto, cabe 

esclarecer que, o entendimento sobre a Arquivologia como subárea da Ciência da Informação 

não é consenso na comunidade científica. Marques (2017, p. 14), por exemplo, reconhece a 

dimensão da Arquivologia como “auxiliar da história, da administração e/ou parte da Ciência 

da Informação e suas relações foram da submissão à colaboração, diversamente contempladas 

no âmbito da comunidade científica e nos diferentes contextos espaço-temporais”. 

A Ciência da Informação, por sua vez, possui raízes na bifurcação da 

Documentação/Bibliografia e da Recuperação da Informação, tendo por seu estudo a 

complexidade inerente aos fluxos e usos da informação, constituindo-se interdisciplinar por 

natureza. Distintas são as características desse campo que a torna uma disciplina 

“indisciplinada”, como explica Pombo (2010). 

Tal fato justifica a inserção da Arquivologia no campo da Ciência da Informação, 

principalmente por volta da década de 1980, quando a Ciência da Informação já encontrava em 

seu escopo a interdisciplinaridade, e a Arquivologia passava por um momento de ruptura de 

paradigmas, afirma Fonseca (2005). 

Existem, atualmente, inúmeras pesquisas que tratam da gestão de documentos. O presente 

estudo, no entanto, possui sua especificidade por discorrer sobre aspectos informacionais e 

documentais relativos a uma instituição cuja natureza refere-se a um serviço social autônomo. 

Os objetivos desta pesquisa vinculam-se ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (PPGCI), pois debruçam-se sobre processos informacionais voltados aos 

documentos em nível institucional (microssocial).  

Além disso, a partir dos objetivos específicos, são trabalhados os impactos sociais, 

institucionais e acadêmicos que este estudo pode proporcionar, tendo em vista que a linha de 

pesquisa do PPGCI privilegia a informação, a cultura e a memória. “Ao trabalhar no tratamento 

de arquivos de organizações, o seu contato mais expressivo é com o uso interno das 

informações”, explica Lopes (1997, p. 38). 
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No que diz respeito ao objetivo geral, esta pesquisa se propõe a destacar a importância 

da gestão de documentos para a institucionalização do arquivo na Assessoria Jurídica do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro - SEBRAE/RJ. 

Para tanto, a compreensão sobre a institucionalização nesse trabalho está associada à existência 

normalizada e regulada, jurídica e administrativamente do arquivo como local de realiza os 

procedimentos de registro, controle e guarda dos documentos produzidos e recebidos 

internamente. Apesar de existirem inúmeros conceitos sobre o termo “instituição”, o 

significado atribuído ao contexto desta pesquisa está pautado, principalmente, no que dispõe 

o Dicionário de Filosofia, segundo Abbagno (2007, p. 109), ao definir instituição como 

“conjunto de normas que regulam a ação social”. 

A motivação para construção desta dissertação, deu-se principalmente, em razão da 

atuação como profissional arquivista do SEBRAE/RJ. Foram diversos cenários encontrados ao 

adentrar na instituição, no ano de 2014. Entretanto, o mais expressivo configura a indagação 

inicial para este trabalho: da existência, porém opacidade do arquivo existente na entidade, 

localizado na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ.  

Neste sentido, esta pesquisa encontra embasamento metodológico, principalmente, por 

se tratar de um estudo de caso. Serão desdobrados a seguir os objetivos específicos e os métodos 

utilizados para alcançá-los, pois, como aponta Minayo (2008, p. 54), “o conhecimento científico 

se produz pela busca de articulação entre a teoria e a realidade empírica”. 

Realizou-se um levantamento bibliográfico como primeira etapa metodológica de 

mapeamento para a revisão da literatura. A finalidade deste estágio é verificar no campo 

arquivístico conceitos de gestão de documentos que norteiam a pesquisa. Objetiva-se também, 

ressaltar a importância da gestão de documentos como premissa para formação de um arquivo. 

O segundo objetivo específico busca realizar um diagnóstico da situação dos contratos 

analisados e arquivados pela Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. Para tanto, foi necessária a 

verificação dos dados a serem coletados e, por conseguinte, sua análise, tratando-se assim de 

um método qualitativo inicialmente, e quantitativo por conseguinte, em relação à mensuração 

do acervo em metros lineares. 

Propor subsídios para a institucionalização do arquivo na Assessoria Jurídica do 

SEBRAE/RJ foi o último objetivo específico. Para atingir este objetivo, utilizou-se o método 

quantitativo, ao realizar um levantamento em outras Unidades Federativas do SEBRAE/RJ, 

relativo à existência de normas ou manuais e os instrumentos técnicos derivados da avaliação, 

o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. 
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Bourdieu (1989, p. 20) explica que “é preciso saber converter problemas muito abstratos 

em operações científicas inteiramente práticas, o que supõe uma relação muito especial com o 

que se chama geralmente a ‘teoria’ ou ‘prática’”. Adota-se a reflexão do autor para a realidade 

vivenciada pelo profissional arquivista entre a teoria e a prática e, que, instigou a construção 

desta pesquisa. 

Essa reflexão direciona-se às abordagens alicerçadas na metodologia da pesquisa que 

“designa, de maneira ampliada, o início e orientação de um movimento do pensamento cujo 

esforço e intenção direciona-se à produção de um novo conhecimento, num horizonte de 

possibilidades sociais e historicamente definidas”, expressa González de Gómez (2000, p. 1). 

Esse movimento citado por González de Gómez (2000) permitiu o desenvolvimento 

deste trabalho, cujos alicerces são provenientes de diferentes instâncias: reflexões oriundas das 

disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFF), 

das orientações e sugestões bibliográficas da professora Lucia Maria Velloso de Oliveira e de 

outros professores que apoiaram a jornada despertada na graduação em Arquivologia, iniciada 

em 2009 e fortalecida ao longo do tempo. 

Uma vez escolhido o campo empírico deste estudo, o passo seguinte foi a formalização 

perante o Comitê de Ética do SEBRAE/RJ - descrito no ANEXO II - tomando como base, 

principalmente, itens do capítulo II, art. 3º, do Código de Ética do SEBRAE/RJ, que trata dos 

valores e princípios da instituição. São eles: item: VI – a equidade, a transparência; item IV – 

ter consciência da sua responsabilidade social, profissional e institucional; e item VII – zelar 

pelos valores e imagem da instituição. 

Após a autorização, foi possível iniciar o levantamento da bibliografia correspondente 

ao tema. Desse modo, os três eixos principais que essa pesquisa percorre são: a gestão de 

documentos; institucionalização de um arquivo; e o diagnóstico dos contratos. 

No que diz respeito ao Marco Teórico, no capítulo 2, o principal assunto desta pesquisa 

será abordado: a gestão de documentos. Contudo, antecedendo o surgimento desta ideia, 

destacou-se a representatividade da concepção dos arquivos enquanto instituição, além de 

ponderar a multiplicidade de sentidos que o termo ocupa. Adotando-se para esta pesquisa a 

concepção de arquivo do MANUAL DOS HOLANDESES (1973), o qual descreve o arquivo 

como um conjunto de documentos escritos recebidos ou produzidos por um órgão ou por um 

de seus funcionários, na medida em que tais documentos permaneciam na custódia desse órgão 

ou funcionário. 

Ainda no capítulo 2, realizou-se um levantamento histórico sobre o tema, baseando-se 

na premissa de que a gestão de documentos, originalmente concebida pelo termo inglês records 
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management, surgiu na década de 1940 nos Estados Unidos (EUA) e, paralelamente, no Canadá 

como resposta à necessidade de organizar a produção de documentos que se encontravam sem 

tratamento, descreve Jardim (1987, 1988 e 2015). 

As definições e os benefícios relativos à gestão de documentos que são tomados como 

base deste estudo, formam o segundo item desta etapa. Tendo em vista que se considera gestão 

de documentos “o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 

eliminação ou guarda permanente”, a partir da concepção da Lei de Arquivos – nº 8.159/91. 

O termo “gestão de documentos” adquiriu distintas definições em diferentes países 

desde a sua concepção, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Contudo, nesta 

pesquisa são destacados os cenários dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil. Em cada país, 

buscou-se retratar as implicações de cunho legislativo, conceitual e comparativo, bem como os 

conceitos que circundam a gestão de documentos em seus aspectos teóricos e práticos. 

Nos dias atuais, acessar informações tornou-se um tema de ordem significativa na 

sociedade e em diversas esferas, sejam elas políticas, culturais ou econômicas. A contribuição 

dos arquivos nesse aspecto é importante pois reflete a integridade que os documentos possuem, 

e a gestão de documentos permite a efetividade dessa prática de transparência. Os cidadãos, por 

sua vez, passaram a dispor de uma lei que regulamentou esse direito de acessar informações de 

seu interesse, assim, temos a Lei de Acesso à Informação – nº 12.527/11. Esta lei abrange 

também as instituições privadas que possuem um papel social imprescindível, como é o 

caso do SEBRAE/RJ, ao promover o empreendedorismo e os pequenos negócios. 

A partir desses pontos, foi elaborada a seção correspondente ao papel da gestão de 

documentos para o acesso à informação e para a prestação de contas de uma instituição, afinal, 

não há acesso eficaz sem organização prévia, isto é, sem que seja implementado um programa 

de gestão de documentos que leve em consideração a necessidade de aprimoramento de práticas 

arquivísticas. 

Ainda no capítulo sobre a gestão de documentos, como parte intrínseca ao tema, destaca- 

se o surgimento da ideia do ciclo de vida dos documentos, ou seja, de que os documentos 

possuem um prazo de vida que compreendem nos períodos de atividade, semiatividade e 

inatividade. Ressaltou-se, do mesmo modo, a classificação e a avaliação como processos 

arquivísticos determinantes na aplicabilidade da gestão de documentos. Neste capítulo, foi 

abordada ainda, a interferência na aplicabilidade do ciclo de vida sofrido pelos documentos 

produzidos em meio eletrônico, concebido por meio da noção de records continuum.  
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O capítulo 3 é composto pelos Fundamentos Metodológicos e apresenta os meios pelos 

quais a pesquisa é construída, com destaque para a metodologia do estudo de caso e os métodos 

quantitativos e qualitativos. Foram elencados, anteriormente, os objetivos do trabalho e os 

métodos utilizados para alcançar tais propósitos iniciais.  

O Marco Empírico está estabelecido no capítulo 4, o qual integra o histórico do Sistema 

SEBRAE, desde a década de 1970 até a atualidade. Em seguida, acentuam-se a origem, 

atuações e a natureza jurídica do SEBRAE/RJ, com vistas a explicar o posicionamento legal da 

entidade por se tratar de um serviço social autônomo. 

A seção subsequente ocupa-se do relato sobre a estrutura da Assessoria Jurídica, 

formada pelas subáreas Consultoria e Contencioso. A Assessoria Jurídica (ASJUR) é uma área 

de apoio e de suporte à Diretoria e às áreas internas da instituição ao promover a análise e a 

defesa de assuntos de ordem administrativa e judicial. É também responsável pela elaboração 

dos instrumentos jurídicos, atividade que impacta consideravelmente nos procedimentos que 

envolvem a gestão de documentos. 

Posto que o terceiro item do Marco Empírico explica as formas de contratação previstas 

no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS), que, por sua vez, 

embasam a legalidade dos contratos. Os convênios e patrocínios são brevemente relatados a 

título de esclarecimento, pois são um tipo de instrumento jurídico1 usuais na empresa. 

Em razão dessas atividades, elegeu-se o diagnóstico a respeito da espécie “contrato” 

como assunto seguinte, objetivando a verificação de uma das inúmeras realidades documentais 

através de um olhar arquivístico, presente na quarta parte do capítulo 4. 

A observação direta in loco, consultas a fontes internas e aplicação de questionários em 

outras Unidades Federativas - disponível no ANEXO III - foram utilizadas como instrumentos 

para coleta dos dados que formam o diagnóstico dos contratos analisados e acumulados na 

Assessoria Jurídica. 

Quanto à análise dos dados, realizou-se o reconhecimento do que é o documento 

contrato, a partir da identificação do mesmo, pautando-se nas diretrizes disponíveis na 

publicação do Arquivo Nacional (1985) sobre elementos para identificação em arquivos 

públicos. Após a identificação, foram demonstradas as características do acervo e, 

posteriormente, o levantamento da produção documental, objetivando delinear o caminho 

percorrido pelo documento até o cumprimento de sua função administrativa, conforme prevê a 

obra do Arquivo Nacional (1986) sobre o assunto.  

                                                           
1 Instrumento jurídico – são documentos de natureza jurídica: produzidos, analisados e validados pela Assessoria 

Jurídica do SEBRAE/RJ, principalmente a espécie Contrato. 
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O último item do capítulo 4 deste trabalho, compreende um dos objetivos específicos 

dessa pesquisa, o qual propõe subsídios para a institucionalização do arquivo na Assessoria 

Jurídica do SEBAE/RJ. Esta seção resume todas as proposições dessa pesquisa, referente a 

insistência em regulamentar os procedimentos de gestão de documentos, o que se tornou o 

problema predominante deste trabalho. 

Na conclusão, foram destacados os resultados finais e os limites encontrados durante a 

construção da pesquisa. 
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2.   MARCO TEÓRICO 

 

 A gestão de documentos é o tema central desta pesquisa. Sua essencialidade está 

fundamentada, neste trabalho, enquanto conjunto de procedimentos e técnicas, que a caracteriza 

elemento essencial para a institucionalização de um arquivo, objetivando consequentemente a 

racionalização, o controle, a efetiva guarda, manutenção, recuperação e acesso aos documentos 

e às informações neles contidas. 

Apresentam-se, portanto, nesta seção: o histórico, conceitos e abordagens nos diferentes 

países: Estados Unidos, Candá e Brasil; a importância da gestão de documentos para a prestação 

de contas e o acesso à informação; além da evidente relevância que o ciclo de vida dos 

documentos e a avaliação representam para a gestão de documentos, em termos teóricos e 

práticos; além da noção dos records continuum. 

 

 

2.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

2.1.1    Histórico e conceitos 

 

Ao preceder sobre os assuntos históricos que envolvem a gestão de documentos, cabe 

caracterizar a importância dos arquivos que, enquanto instituição, tiveram origem na antiga 

civilização grega, explica Schellenberg (2006, p. 25). 

O termo “arquivo” foi adquirindo conceitos distintos em virtude das mudanças de ordens 

políticas e culturais, principalmente nas sociedades ocidentais, e sua definição tornou- se ampla. 

Entretanto, Schellenberg (2006, p. 35) elenca este conceito principalmente sob dois aspectos: 

a) instituição; b) materiais que se ocupa. Silva (2015), por sua vez, esclarece que o termo “tem 

múltiplos sentidos e é utilizado amplamente pelas ciências, artes, administração, direito e 

pessoas no seu dia a dia”. 

Adota-se para esta pesquisa um dos conceitos clássicos referentes a “arquivo”, que situa 

a Arquivologia como ciência e que se encontra no escopo dos teóricos da Área: o “Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos” (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973), mais conhecido como 

“Manual dos Holandeses”, traduzido e publicado pelo Arquivo Nacional (1973). 

Segundo o Manual dos Holandeses, “arquivo” é: 
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Conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de 

seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 

permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. (MULLER; FEITH; 

FRUIN, 1973). 
 

 
Ao retomar as questões históricas, o papel dos arquivos nas relações de poder adquire 

destaque e os documentos são reconhecidos por seu valor de prova a partir da Revolução 

Francesa (1789). Duranti (1994, p. 50) explica que “a partir dessas provas, as intenções, ações, 

transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode 

ser estabelecido”. Posteriormente, a ideia dos arquivos para acesso de todos e o papel do Estado 

como guardião desse arquivo se espalhou pelo Ocidente. 

A dinâmica inovadora introduzida pela Revolução Francesa passaria a impactar daquele 

período em diante novas práticas aos arquivos públicos. 

 
 

Durante a Revolução Francesa, proclamou-se um princípio fundamental que 

só algumas décadas depois teria desdobramentos: o de que os arquivos, 

propriedade da Nação, deveriam ser postos à disposição dos cidadãos. 

(SANTOS, 2008, p. 85). 
 
 

Ainda no período da Revolução, “o texto legal de 25 de junho de 1794 declarou os 

Arquivos nacionais como depósito central de toda a República. Além disso, a lei promulgada 

no ano de 1794 também previu o direito de acesso público aos documentos custodiados pelos 

arquivos” (DUCHEIN, 1980-1981, p. 127 apud SILVA, 2015, p. 142). Ocorre então, um novo 

olhar sobre os arquivos, demarcando a importância deste para a sociedade ao obter o direito de 

acessar os documentos públicos daquela fase. 

Sob esse contexto, no final do século XIX, foram identificadas as raízes que 

fundamentam conceitualmente a gestão de documentos, conforme aponta Jardim (1987, p. 35) 

“em função dos problemas então detectados nas administrações públicas, no que se referia ao 

uso e guarda”.  

Isto é, as atividades de gestão de documentos, originalmente advindas do termo inglês 

records management, não surgiu da prática ou teoria dos arquivos, mas de uma necessidade da 

administração pública, enfatiza Rodrigues (2006, p. 102). 

Contudo, a gestão de documentos adquire relevância após a II Guerra Mundial, 

principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, momento em que emergiu a necessidade de 

organizar os documentos desses países, além da associação ao fenômeno conhecido como 

“explosão documental”. Silva et al (1998, p. 132 apud OLIVEIRA, 2006, p. 19) explica que 
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esse acontecimento “não se circunscreveu à informação técnico-científica, mas abrangeu, 

obviamente, os arquivos naturais receptáculos das informações produzidas por estruturas 

administrativas de todo tipo”. 

Oliveira (2006, p. 19), nesse sentido, destaca que o princípio de gestão de documentos 

se desenvolveu “como resposta à crescente produção de documentos arquivísticos das agências 

governamentais”. 

Paralelamente ao desenvolvimento da Arquivologia em razão das transformações 

ocorridas pelo mundo, a noção referente à gestão de documentos se tornava mais importante 

principalmente como resposta ao aumento da produção de documentos ocorrido naquela fase, 

o que exigiu novos cenários e novas formas de tratamento. 

Jardim (2015, p. 21) enfatiza que “tal como a Arquivologia a partir do século XIX, a 

gestão de documentos emerge em meados do século XX, com um forte referencial estatal”. Ela 

surgiu, na década de 1940, nos Estados Unidos e em países anglo-saxônicos, a partir da 

necessidade de resolver suas questões administrativas e econômicas. 

 
 

Os Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos, são considerados 

pioneiros, desde os anos 1940, na elaboração do conceito de gestão de 

documentos (records management) cuja ótica, inicialmente, era nitidamente 

mais administrativa e econômica do que arquivística, uma vez que se tratava, 

essencialmente, de otimizar o funcionamento da administração, limitando a 

quantidade de documentos produzidos e o prazo de guarda. (INDOLFO, 2007, 

p. 31) 
 

 
 

Além dos contextos administrativos e econômicos, foi ressaltada também a eficiência 

como um dos elementos pré-determinantes para o quadro de modernização e de controle das 

massas documentais acumuladas à época. Neste período, foram adotadas medidas que visavam 

aos benefícios dos processos administrativos organizacionais. Em referência a essa proposição, 

Indolfo (2007) assinala: 

 

Os elementos economia, eficácia e eficiência, sem esquecer o fator 

produtividade, são ressaltados, normalmente, em quase todos os conceitos 

uma vez que as mudanças por que passavam as organizações, governamentais 

ou não, no início do século XX, tanto no processo de produção, como na 

organização racional do trabalho. (INDOLFO, 2007, p. 34) 
 

Visando ainda ao controle da enorme produção de documentos (massa documental 

acumulada), Jardim, em 1988, salienta o impacto causado por esta desordem nas atividades das 

instituições: 
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As instituições arquivísticas viram-se desafiadas a alterar seu perfil 

organizacional sendo levadas a romper com a função exclusiva de guarda e 

acesso a documentos históricos. A partir dos anos cinquenta e, 

particularmente, na América do Norte e na Europa, os arquivos públicos 

buscaram aproximar-se das administrações nas quais se encontravam 

inseridos, a fim de intervir em sua realidade documental, otimizando os 

recolhimentos, prestando serviços de arquivamento intermediário, 

colaborando na gestão dos arquivos correntes. (JARDIM, 1988, p. 33) 

 

Pode-se observar que, nessa fase, as entidades arquivísticas públicas desempenhavam o 

papel de apoio à pesquisa, priorizando o acesso aos documentos de valor histórico. Porém, com 

a incorporação da noção do ciclo de vida2 e, consequentemente, da gestão de documentos, tais 

funções passam a adquirir outros significados, ampliando sua importância perante às 

organizações e, principalmente, ao Estado. 

Logo, a gestão de documentos constitui-se, inicialmente, a partir do que ocorre no ciclo 

de vida do documento, desde sua origem até a destinação final. Nessa perspectiva, Jardim (1987, 

p. 1) explica que “a gestão cobre todo o ciclo de existência dos documentos desde a sua 

produção até serem eliminados ou recolhidos para arquivamento permanente”. 

Ressalta-se que, para o reflexo de bons arquivos, é importante que as fases pelas quais 

os documentos passam sejam respeitadas, isto é, que se percorram os períodos que 

correspondem à sua função administrativa. A primeira fase, diz respeito a criação do 

documento, mais conhecida como a produção. A segunda etapa equivale à utilização, e, como 

última fase, a destinação final, quando reúne aspectos de avaliação documental. 

Desse modo, segundo Jardim (1987): 

 

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

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

gestão da informação e aplicação de tecnologias modernas a esses processos; 

Utilização e conservação: criação e melhoramento dos sistemas de arquivos 

e de recuperação de dados, gestão de correio e telecomunicações, seleção e 

uso de equipamento reprográfico, análise de sistemas, produção e manutenção 

de programas de documentos vitais e uso de automação e reprografia nestes 

processos; 

Destinação: a identificação e descrição das séries documentais, 

estabelecimento de programas de avaliação e destinação de documentos, 

arquivamento intermediário, eliminação e recolhimento dos documentos de 

valor permanente às instituições arquivísticas. (JARDIM, 1987, p. 35) 

 

                                                           
2 O termo ciclo de vida significa as “sucessivas fases por que passam os documentos de arquivo, da sua produção 

à guarda permanente ou eliminação”, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo 

Nacional – DIBRATE (2005, p. 47). 
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Um dos eixos de reflexão deste estudo baseia-se nos elementos voltados para a gestão 

de documentos a partir de um conjunto de medidas e de técnicas fundamentais às manifestações 

da Arquivologia como área científica3. 

Entretanto, nem sempre a gestão de documentos esteve configurada sob tal ponto de 

vista, pois a formalização do conceito de record group4 ocorrida em 1941, no National Archives 

de Washington, se desenvolve, e, em 1947, propicia o conceito de records management, 

configurando-o como “área afirmada com estreito vínculo à administração e distinta da 

Arquivística”. A definição de records management compreendia na 

 

[...] intervenção da administração arquivística logo na primeira idade dos 

documentos, ou seja, na fase da sua produção e tramitação nos serviços 

administrativos, com a finalidade de aplicar métodos de economia e eficácia 

na gestão de documentos. (SILVA et al, 1998, p. 134) 

 

A visão do records management, neste sentido, marcava uma ruptura com a perspectiva 

de uma Arquivologia que estava mais voltada à documentação de interesse histórico, e passa a 

considerar, portanto, a avaliação e a seleção, além da produção e do uso dos documentos, 

segundo Araújo (2013, p. 68). 

Somado a este entendimento a respeito do records management, Oliveira (2006) 

esclarece que 

 
O conceito referido que determina o gerenciamento do ciclo vital dos 

documentos, englobando sua produção, fluxo, acesso, avaliação e 

destinação, de certa forma, contrapõe-se ao destaque até então oferecido aos 

documentos de valor histórico, pela comunidade arquivística. (OLIVEIRA, 

2006, p. 20, grifo nosso) 

 

Ao deslocar a questão da origem de records management sob a perspectiva de uma área 

e recolocar as questões históricas concernentes à gestão de documentos, é importante 

caracterizar a publicação de um estudo que explica a pertinência do ciclo vital do documento 

nos procedimentos que envolvem a gestão de documentos. Esse estudo, elaborado pela 

UNESCO em 1989, de autoria de James Rhoads, intitulado “The Role of archives and records 

management in national information systems: A RAMP study”5, implementou algumas 

diretrizes do papel que a gestão de documentos desempenha: 

                                                           
3 Tal posicionamento não é consenso na comunidade arquivística. 
4 Conceito baseado na concepção americana do “princípio da proveniência”, tal como este era concebido na 

Europa, de acordo com Araújo (2013, p. 67). 
5 Tradução nossa: “O papel dos arquivos e gestão de documentos no Sistema Nacional de Informação: um estudo 

RAMP – Records and Archives Management Program”. Programa da UNESCO estabelecido em 1979. 
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Um sistema de gestão de documentos abrangente está preocupado com tudo o 

que acontece com o seu “ciclo de vida”, isto é, a partir do seu nascimento, ao 

longo da sua “vida” produtiva como meio de executar as funções da 

organização até a sua “morte” ou destruição quando todos os fins úteis foram 

servidos, ou sua “reencarnação”, em forma de arquivos, caso seja conservado 

permanente. (RHOADS, 1989, p. 2) 

 

Observa-se, portanto, que os motivos históricos referentes à gênese do conceito de 

gestão de documentos, sem dúvidas, se desenvolveram a partir do princípio de gerir os 

documentos no contexto do crescente aumento da produção documental. A partir dessa 

ocorrência,  desdobraram-se as definições tratadas a seguir, com destaque para o conceito de 

gestão de documentos que norteia esta pesquisa. 

Traçado um panorama acerca da origem da gestão de documentos, serão analisados, 

neste momento alguns de seus conceitos. Neste sentido, o entendimento principal deste estudo 

está pautado na Lei nº 8.159/91, conhecida como “Lei de Arquivos”, que, ao definir gestão de 

documentos, engloba também os arquivos privados, objeto empírico desta pesquisa, como se 

observa: 

 

Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

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

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a eliminação ou 

guarda permanente. (BRASIL, 1991) 

 

A gestão de documentos, portanto, na visão da lei brasileira engloba os procedimentos 

que objetivam a racionalização e a eficiência dos documentos, independente do seu suporte, 

com vistas à preservação, visando à recuperação, ao acesso e também à eliminação do que for 

determinado, otimizando os espaços de armazenagem. Rodrigues (2009) ratifica essa 

reflexão: 

 

Quando se impõe a necessidade de produzir documentos autênticos, de avaliar 

o volume da produção documental de um órgão e de recuperar informações, 

com a necessária agilidade exigida pela administração moderna, muitas 

questões se colocam para os arquivistas e para a arquivística, e remetem à 

necessidade da definição de critérios normalizados para implantar programas 

de gestão documental, seja em ambiente convencional ou eletrônico. 

(RODRIGUES, 2009, p. 5) 

 

Adotando a definição de gestão de documentos da Lei nº 8.159/91 (Lei de Arquivos), 

como conjunto de procedimentos e operações técnicas, ela se enquadra como objeto intelectual 

e prático da Arquivologia. A formalização dessa premissa encontra aparato em Couture e 
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Rousseau (1999), quando realizam, em Québec, “uma síntese dos records management e da 

archives administration, a partir de uma visão global dos arquivos, considerando a gestão de 

documentos no campo de ação da Arquivologia”, abarcando as três idades numa perspectiva 

integrada, descreve Araújo (2013, p. 77). 

Vale destacar pontos positivos a partir da implementação de um sistema de gestão de 

documentos. 

Alberch i Fugueras (2016) enfatiza esses benefícios em diferentes campos de atuação 

em uma instituição, conforme tabela a seguir: 

 

Quadro 01 – Benefícios para a organização a partir da implantação de 

um sistema de gestão de documentos: 

 

Campo Característica 

a) Estratégia 
Assegura uma direção eficaz e uma alta qualidade das decisões 

adotadas; 

b) Qualidade 
É necessário dispor de um marco de controle e de atuação. As decisões 

particulares ocorrem no marco de um modelo pré-estabelecido; 

c) Sistematização 

Integração de todos os instrumentos arquivísticos que permitem a 

gestão de todo ciclo de vida dos documentos mediante uma única 

ferramenta de referência; 

d) Responsabilidade 

A gestão e controle de todo o processo assegura a formalidade da 

prestação de contas e o bom governo, além de dar apoio às auditorias 

de gestão e financeiras; 

e) Seguridade 
As medidas adotadas devem garantir um nível de seguridade adequado 
para gerir os riscos e assegurar a continuidade do negócio; 

f) Referência 

Os usuários, assim como os agentes que desenvolvem e implantam os 

projetos, baseiam-se no modelo de gestão de documentos como um 

referente que lhes permite tomar decisões pertinentes; 

g) Interoperabilidade 

É necessário dispor de um documento que descreva os formatos e 

estrutura dos documentos e expedientes, para facilitar a 

interoperabilidade; 

h) Cumprimento normativo 
Cabe ter presente toda a legislação e normativa relacionada ao governo 

eletrônico; 

i) Gestão da mudança 
O modelo de um sistema de gestão de documentos deve facilitar a 
gestão da mudança, já que evidencia a vontade da organização frente 
às mudanças de maneira organizada. 

Fonte: Alberch i Fugueras (2016, tradução nossa). 
 

 
 

Além das concepções da Lei de Arquivos (Lei nº 8.159/91) e Alberch i Fugueras (2016), 

outra referência significativa, reconhecida em âmbito internacional, que ancora o objetivo deste 

estudo, ao propor a gestão de documentos como proposta para institucionalização de um 
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arquivo privado, refere-se às normas ISO (Organização  Internacional  para Padronização) 

15489-1, ISO 15489-2 e ISO 30300. 

A ISO 15489-1 fornece orientação para a gestão de arquivos de organizações de origem 

públicas ou privadas, para clientes internos ou externos. Enquanto a ISO 15489-2 configura-se 

como um somatório à ISO 15489-1, fornecendo uma visão geral dos processos e dos fatores a 

serem considerados pelos profissionais da área de administração de documentos com base em 

diretrizes específicas. 

Sobre a relevância dessa Normativa, Indolfo (2007, p. 42) compreende que “ela é 

aplicável a todo documento de arquivo, independentemente do suporte material e da entidade 

produtora”. 

De acordo com Jardim (2015), “o processo de normalização da gestão de documentos 

se desdobrou em diversos instrumentos normativos, desenvolvidos pela ISO”: 

 

A série de normas 30300 nasce com uma vocação integradora com os outros 

sistemas de gestão. [...] O sistema de gestão para os documentos de arquivo 

proposto na ISO 30300 pode, portanto, implementar-se integrado com outros 

sistemas de gestão, permitindo, com pouco esforço, ampliar a eficácia dos 

mesmos. (BUSTELO RUETA, 2012, p. 6 apud JARDIM, 2015, p. 44) 

 

Dessa forma, faz-se necessário mencionar o que descreve a Norma ISO 15489-1, ao 

apontar também as vantagens promovidas pela gestão de documentos, a partir da organização 

dos documentos, permitindo que as instituições: 

 

Conduzam os seus negócios de maneira ordenada, eficiente e confiável; 

entreguem serviços de maneira consistente e equitativa; deem suporte e 

documentem a formação de políticas e a tomada de decisões gerenciais; 

forneçam consistência, continuidade e produtividade em gerenciamento e 

administração; facilitem o desempenho efetivo de atividades através de uma 

organização; cumpram requisitos legislativos e regulatórios, incluindo 

atividades arquivísticas; ofereçam provas de atividades comerciais, pessoais e 

culturais; mantenham uma memória corporativa, pessoal ou coletiva. (ISO 

15489-1, 2001, p. 5) 

 

A ISO 15489-1 descreve as orientações necessárias para operações de administração de 

documentos. Contudo, na prática tais procedimentos podem ocorrer simultaneamente, pois 

dependerá da realidade de cada instituição. Por isso, a ISO 15489-2 dispõe acerca das etapas 

referente à implementação de um sistema de administração de documentos, referindo-se, neste 

caso, a um sistema de gestão de documentos. 
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Quadro 02 - Etapas de implementação de um sistema de gestão de 

documentos: 
 

A - Conduzir investigação 

preliminar 
Proporcionar a empresa uma compreensão dos contextos administrativos, 
legais, comerciais e sociais em que opera; 

B - Análise da atividade 

empresarial 

Desenvolver um modelo conceitual do que uma empresa faz e como faz. 

Demonstrar como os documentos se relacionam com o negócio da empresa e 

seus processos comerciais; 

C - Identificação de 

requisitos para documentos 

Identificar as necessidades de uma empresa para criar, receber e manter 

documentos de suas atividades empresariais, para documentar facilmente os 

requisitos de uma forma estruturada e sustentável; 

D - Avaliação de sistemas 

existentes 

Fazer um levantamento dos sistemas existentes de documentos e qualquer 
outro sistema de informação para medir a dimensão em que devem capturar e 
manter os registros das atividades empresariais; 

E - Identificação das 

estratégias para satisfazer 

os requisitos dos 

documentos 

Determinar as mais apropriadas políticas, procedimentos, normas, ferramentas 

e outras táticas que uma empresa deve adotar para garantir que desenvolva e 

mantenha os documentos necessários à sua atividade empresarial; 

F - Projeto de um Sistema 

de documentos 

 Envolve a conversão das estratégias e táticas selecionadas na etapa E em 

 um plano para um sistema de documentos que atenda os requisitos 

 identificados e documentados durante a etapa C; 

G – Implementação de 

um sistema de documentos 

 Identificar sistematicamente e pôr em prática uma combinação apropriada 

 de estratégias para implementar o plano criado na etapa F; 

H - Revisão pós-
implementação 

 Medir a eficácia do sistema de documentos para avaliar o processo de 
 desenvolvimento do sistema. 

          Fonte: ISO 15489-2 (2001, p. 2-6). 
 

Assim, de acordo com a ISO 15489-2 (2001), ao final dessas etapas, uma empresa terá: 

 

a)   desenvolvido e aplicado uma metodologia para avaliar objetivamente seu 

sistema de documentos; 

b)  documentado o desempenho do sistema e o processo de desenvolvimento; 

c)   apresentado um relatório à administração, documentando as conclusões e 

as recomendações. 

(ISO 15489-1, 2001, p. 6) 

 

Logo, verifica-se que todas as etapas estão alinhadas aos procedimentos que dizem 

respeito à gestão de documentos, sendo fundamentais para auxiliar no embasamento posterior 

à identificação da necessidade de implementação de um programa de gestão de documentos em 

uma instituição. 

Em contrapartida aos benefícios destacados, Albert i Fugueras (2016) relatou a oposição 

desses itens, ou seja, os riscos que uma instituição pode sofrer ao não dispor de tais medidas: 

 

-  o descumprimento dos requisitos legais e normativos e a desconfiança que 



33 
 

   supõe se esta capacidade chega aos meios de comunicação; 

- um planejamento estratégico deficiente que ocasiona decisões errôneas, 

incapacidade para proporcionar provas das atividades e de seus 

compromissos com clientes e organizações externas; 

-  duplicação de esforços e desperdício de recursos; 

-  redução do rendimento e da eficácia; 

-  uma condução dos negócios inconsistente e ineficiente; 

-  perda da credibilidade da organização e um notável dano à sua reputação.    

   (ALBERT i FUGUERAS, 2016, tradução nossa) 

 

Conclui-se que, de fato, a ausência da gestão de documentos, bem como dos seus 

subsídios como a classificação, a avaliação e a descrição dos documentos, dita a desorganização 

dos documentos em todas as fases do seu ciclo de vida. 

Os questionamentos fundamentais, porém, não exclusivos, a respeito da “noção do 

ciclo de vida e a ‘teoria’ das três idades, o modelo de records continuum6 e a universalização 

dos procedimentos de gestão de documentos pela adoção da norma ISO 15489”, são 

elementos marcantes no campo da gestão de documentos, explica Jardim (2015, p. 44-45). 

Elucidadas as abordagens principais que circundam os objetos desta pesquisa referente 

à gestão de documentos, a seguir, verificam-se as questões acerca do cenário americano, 

do canadense e do nacional, explorados com mais afinco nos respectivos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 A explicação será aprofundada na seção sobre o ciclo de vida dos documentos, a avaliação e a noção de records 

continuum. 
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2.1.2 Principais cenários nos países: Estados Unidos, Canadá e Brasil 

   

Nesta etapa da pesquisa, são apresentados contextos históricos e de destaque sobre a 

gestão de documentos ou records management nos diferentes países: Estados Unidos, Canadá 

e Brasil. O propósito nesta seção é relacionar de forma comparativa como são compreendidos 

os diferentes e/ou aproximados entendimentos sobre o tema. 

 

2.1.2.1  Estados Unidos 

 

O conceito de gestão de documentos possui suas raízes nos Estados Unidos (EUA) e em 

outros países anglo-saxônicos no período compreendido entre 1940 e 1950. A relevância do 

marco ocorrido nesse país será abordada nesta seção, levando em consideração que os EUA 

continuam a se destacar, tanto na fase de origem, quanto nos dias atuais. Com caráter pioneiro 

e inovador, os Estados Unidos continuam aprimorando seus métodos e procedimentos na tarefa 

de controlar e organizar os documentos ao longo do tempo. 

Algumas medidas históricas significativas na incorporação da gestão de documentos 

como instrumento de apoio à administração que foram criadas são as ações das Comissões 

Hoover de 1947 e 1953 e da Federal Records Act7 que determinava que os organismos 

governamentais deveriam dispor de um conceito de records management program, nos Estados 

Unidos. Sousa (2015, p. 59) destaca o objetivo dessa Comissão: “encontrar soluções para 

melhoria dos padrões de eficiência no uso dos documentos, por parte da administração pública”. 

Além desse propósito, de acordo com Ricks (1985 apud LLANSÓ I SANJUAN 1993, 

p. 73), a Federal Records Act “qualificou quatro pilares dos records management nos Estados 

Unidos”. Dentre eles, destacam-se: 1) o conceito de ciclo de vida, 2) os programas de ação 

continuada, 3) o controle da gestão e 4) a especialização de quem a praticava. 

Observa-se, a partir desses quatro aspectos, que o objetivo central da lei era estabelecer 

procedimentos que direcionassem as soluções mais viáveis para a organização da grande 

quantidade de documentos produzidos pós-guerra, designando até mesmo um especialista para 

desempenhar a gestão, neste caso, o records manager. 

Poucos anos depois, em 1975, a Records Management Act, conforme aponta Llansó I 

Sanjuan (1993, p. 77), “consagra a definição de gestão de documentos”. Com as alterações da 

lei ao longo do tempo, “em 1976, o então Amendements on Federal Records Management Act 

                                                           
7 Federal Records Act é uma lei federal dos Estados Unidos promulgada em 1950. Dispõe acerca do quadro 

jurídico federal do gerenciamento de documentos, incluindo criação do documento, manutenção e destinação. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Records_management
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exige que cada agência federal preste contas de seu programa de gestão de documentos, por 

meio de relatório anual”. (INDOLFO, 2007, p. 33). 

Nesse mesmo ano, Artel Ricks apresentou um relatório ao VII Congresso Internacional 

de Arquivos, realizado em Washington, de acordo com Fonseca (2005, p. 45-46). No 

documento, Ricks aponta que a gestão de documentos representa uma revolução na 

Arquivologia, ocorrida nos Estados Unidos, em razão de três principais fatores: 

 

 A herança multicultural que caracteriza esse país, trazendo para os diferentes 

estados da Federação padrões diversificados de cultura administrativa; 

 O progresso tecnológico e econômico dos Estados Unidos e seu grande 

interesse   pelos   aspectos   relativos   à   eficácia   e   à   eficiência   na 

administração, inclusive na administração pública; 

 O crescimento geométrico do volume de documentos com que lida a 

administração pública americana. 

(FONSECA, 2005, p. 45-46). 
 

Quadro 03 - Crescimento do volume de documentos na administração federal 

norte-americana desde a Guerra da Independência: 
 
 

 

Período 
 

Anos 
Volume 

(m³) 
 

1776-1861 (da Guerra da Independência à Guerra Civil) 
 

85 
 

3.000 

 

1861-1914 (da Guerra Civil à I Guerra Mundial) 
 

53 
 

45.000 

 

1914-1929 (da I Guerra Mundia à crise de 29) 
 

15 
 

105.000 

 

1929-1942 (da crise de 29 à II Guerra Mundial) 
 

13 
 

300.000 

 

Estimativa anual após a II Guerra Mundial 
  

60.000 

 

Produção em 1970 
  

120.000 

Fonte: Fonseca, 2005, p. 45-46. 
 
 
 

Posteriormente, em 1980, o NARS (National Archives and Records Service), principal 

custodiador dos documentos produzidos pelo governo federal dos Estados Unidos, passa a 

denominar-se NARA (National Archives Records Administration). Embora, atualmente, apenas 

de 1% a 3% sejam mantidos permanentemente por razões legais ou históricas.8 

                                                           
8 Informação baseada no site do National Archives. Disponível em: <https://www.archives.gov/about>. Acesso 

em 28 mar. 2017. 

https://www.archives.gov/about


36 
 

Assim, há de se considerar que o Estados Unidos está preocupado em manter seus 

documentos os mais íntegros possível, quando se trata principalmente de obter o tratamento 

mais eficaz que possibilite a preservação e o acesso, tendo em vista que o motivo de os levarem 

a buscar uma padronização se deu pela necessidade de organização do grande volume de 

documentos produzidos na década de 1940. A dificuldade de acesso à maior parte dos 

documentos, bem como à informação digital, especialmente em agências americanas, foi um 

fator decisivo para o desenvolvimento de pesquisas e iniciativas nessa área, explica Silva (2015, 

p. 15). 

Antes de abordar a respeito dos conceitos sob a perspectiva americana, é importante 

destacar que, paralelamente à origem do termo records management, surgiram também os 

profissionais records managers. O fato de a Arquivologia e a Gestão de Documentos serem 

disciplinas distintas (na concepção americana) levou a consideração de que suas funções também 

deveriam ser desempenhadas por profissionais diferentes, o gestor de documentos e o 

arquivista. 

Em relação ao impacto de tais atuações, seguem adiante algumas considerações: 

De acordo com Jardim (2015, p. 21), “a primeira estaria voltada para os arquivos 

correntes e intermediários, e a segunda, para os arquivos permanentes”. Por outro lado, Bellotto 

(1992 apud SOUSA 2015) ressaltou que: 

 

Estes gestores de documentos declaravam não querer criar uma nova 

profissão, nem mesmo dar nova dimensão à profissão pré-existente; antes 

admitiam a si próprios como uma extensão natural dos arquivistas 

tradicionais. (BELLOTTO, 1992 apud SOUSA 2015, p. 60) 
 

Fonseca (2005), em seu estudo sobre a relação da Arquivologia com a Ciência da 

Informação, entende que a discussão referente à distinção entre os arquivistas e os records 

managers tem estrita relação com os impactos ocorridos nos primeiros anos do pós-guerra, 

momento em que o campo arquivístico se redefine a partir da intervenção das etapas do ciclo 

documental, que compreendem a produção, a utilização, a conservação e a destinação de 

documentos. 

Segundo a autora, “tal cisão vai muito além do que se poderia qualificar como questões 

corporativas e profissionais, chegando mesmo a estabelecer uma separação entre a arquivologia 

e a gestão de documentos”. (FONSECA, 2005, p. 47) 

Cabe ressaltar que Schmidt (2015) vê essas duas vertentes de forma positiva, por ter 

propiciado profundas mudanças para a Arquivologia, mesmo tendo ocorrido uma cisão entre os 

termos records e archives. 
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O desenvolvimento deste modelo americano resultou na cisão entre os records 

e os archives, o que para muitos teóricos da Arquivologia é o que influencia, 

de maneira significativa, as mudanças vivenciadas pela área no período pós 

Segunda Guerra Mundial, transformando não só o seu fazer e o saber, como 

também a atuação e o perfil profissional dos arquivistas.  

(SCHMIDT, 2015, p. 124) 

 

Em contrapartida, Santos (2008, p. 93) verifica outra questão, referindo-se à distinção 

entre os termos records e archives, pois, de acordo com o autor, tal acontecimento se colocou 

com um problema teórico e prático nos países anglo-saxões, gerando “novas preocupações de 

caráter teórico e por fomentar, a partir dos anos 60, o debate em torno do que deveria, ou não, 

ser considerado material de arquivo”. 

Ribeiro (2011) complementa ainda que esta mudança tem relação com o surgimento 

doConselho Internacional de Arquivos (1948) que: 

 

permitiu um debate mais alargado sobre os fundamentos da disciplina. A 

separação que se estabeleceu entre records e archives, sobretudo na tradição 

cultural anglo-saxónica, acabou por gerar, forçosamente, novas preocupações 

de índole teórica. (RIBEIRO, 2011, p. 61) 

 

Contextualizadas as abordagens históricas, a partir desse momento, serão analisados os 

conceitos de gestão de documentos (records management) de destaque na concepção 

americana. De acordo com a Society of American Archivists9, os objetivos da gestão de 

documentos visam: 

 

- Proteger os recursos de informação institucionais em todo o seu ciclo de 

vida. Isto inclui cumprir as leis e regulamentos estaduais e federais, 

identificando documentos vitais e implementação de estratégias para a 

preservação das informações e documentos de valor a longo prazo; 

- Melhorar o fluxo de informações na organização; 

- Estabelecer um componente de gerenciamento de documentos na política e 

planejamento institucionais de recursos de informação; 

- Prever a coleta de dados adequados, acesso e recuperação da informação, 

incluindo posições institucionais sobre privacidade e confidencialidade;  

(SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, 2017, tradução nossa) 

 

O National Archives and Records Administration (NARA), como custodiador dos 

documentos federais americanos, tem como missão promover o acesso público aos documentos 

                                                           
9 Conceito extraído do sítio da Sociedade dos Arquivistas Americanos (Society of American Archivists). 

Disponível em: <http://www2.archivists.org/node/14803>. Acesso em: 01 mar. 2017. 

http://www2.archivists.org/node/14803
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do governo, visando ao fortalecimento da democracia. Em consonância com essa finalidade, a 

instituição descreve que existem inúmeras definições para o termo records management. 

Contudo, do ponto de vista federal definem: 

 

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

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas à criação de 

documentos, sua manutenção, uso e eliminação, de forma a obter 

documentação adequada e apropriada das políticas e transações do Governo 

Federal e a gestão efetiva e econômica das operações das agências. 

(NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION, 2006, 

tradução nossa). 

 

Em razão do termo records management ter surgido nos Estados Unidos, considerou-se 

relevante manter a originalidade do termo na língua inglesa durante a pesquisa no Conselho 

Internacional de Arquivos (International Council on Archives ICA), que em parceria com o 

Projeto InterPARES Trust  elaborou o Multilingual Archival Terminology (Dicionário de 

Terminologia Arquivística Multilíngue). Nele, encontra-se disponível um dos conceitos de 

records management: 

 

O campo da gestão responsável pelo controle eficiente e sistemático da 

produção, registro, manutenção, utilização e descarte dos documentos, 

incluindo processos para capturar e manter evidência de informações sobre as 

atividades e operações comerciais na forma de documentos. 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2016, grifo nosso) 

 

Dispostas tais abrangências, Jardim (2015, p. 23), em alusão à perspectiva anglo- 

saxônica, nota “uma frequência associada aos objetos, ações e objetivos que seriam inerentes à 

gestão de documentos”. Em referência ao objeto, destacou a “produção, manutenção, uso e 

destinação de documentos”. Por outro lado, como ações, identificou o “planejamento, controle 

e direção”. E, por último, no que diz respeito aos objetivos, foram frequentemente citadas “a 

economia e a eficácia”. 

Logo, infere-se que, mesmo com o decorrer do tempo, o termo records management 

continua objetivando a economia e a eficácia como principais aspectos a serem considerados 

nas organizações públicas e privadas. 

Schellenberg (2006, p. 12), em relação aos princípios e técnicas de arquivo, ressalta que 

“os métodos usados no governo americano são fundamentalmente diferentes dos de outros 

países. Nos Estados Unidos os documentos oficiais são tratados segundo diversos sistemas 

novos, baseados no simples arquivamento”. Porém, os demais países se baseiam em sistema de 

registro. 
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Um acontecimento relevante entre o Brasil e os Estados Unidos, que caracteriza a 

importância do registro e da recuperação de documentos a longo prazo, ocorreu quando a 

Comissão Nacional da Verdade10, encaminhou um ofício ao governo dos Estados Unidos da 

América em agosto de 2012. Na ocasião, a Comissão solicitou ao governo dos EUA 

documentos que pudessem auxiliar na busca de esclarecimentos acerca das violações dos 

Direitos Humanos cometidas no período compreendido entre 1964 e 1988. 

Diante da requisição, o governo americano desclassificou a documentação, que era de 

caráter sigiloso, sendo fundamental a realização da ação para o cumprimento do principal 

objetivo da Comissão. Nesse contexto, foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) do Brasil, em junho de 2014, um conjunto de 43 documentos desclassificados pelo 

Departamento de Estado e Departamento de Defesa. A segunda remessa, com 113 documentos, 

foi enviada em dezembro de 2014, e a última parte, em junho de 2015, com 538 documentos.10
 

Tal fato caracteriza a importância da conveniente relação entre os dois países no que diz 

respeito à efetivação do direito à memória e à verdade, foco da Comissão. Pois, a verdade, por 

si só, não promove o resgate da memória social se não for revelada e compartilhada. 

Findando esta etapa, importa destacar que, além dos Estados Unidos, o Canadá também 

possui grande impacto no que diz respeito ao desenvolvimento da ideia de records management. 

Por essa razão, na próxima seção serão verificadas as principais ocorrências acerca do tema no 

Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei nº 12.528 de 18 de novembro de 2011. 
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2.1.2.2   Canadá 

 

O desenvolvimento da gestão de documentos no Canadá, paralelamente aos Estados 

Unidos, alinhava-se às necessidades governamentais para solucionar os problemas de acúmulos 

documentais. Como medidas importantes, de acordo com Indolfo (2007, p. 33), “concretizaram-

se, em 1956, a construção de um depósito central para os Arquivos Públicos do Canadá e, em 

1966, o programa de gestão de documentos governamentais passou a ser coordenado pelo 

arquivista federal (Dominion Archivist)”. 

Por volta de 1970, objetivando a preservação dos documentos para usabilidade pública, 

foi desenvolvido um conceito intitulado “arquivos totais”, tal qual Millar (1998, p. 104, 

tradução nossa) relatou ter surgido para “explicar um determinado estilo de gestão de arquivo”. 

O termo sugere que sistemas de arquivos institucionais estavam sendo afetados por 

realidades de arquivos nos âmbitos sociais, econômicos e tecnológicos. Ou seja, o objetivo de 

uma gestão de arquivo, na busca de estratégias para administrar os documentos, deparava-se 

com um ambiente cada vez mais complexo. 

 

O conceito de arquivos totais foi entendido por muitos para significar que as 

instituições arquivísticas com financiamento público – como os arquivos 

nacionais, arquivos provinciais e arquivos da cidade – iriam adquirir, 

preservar e disponibilizar para o uso público tanto do governo como do setor 

privado em todos os meios, incluindo documentos em papel e imagens 

visuais e cartográficas, gravações de som e nos anos mais recentes, meios 

magnéticos e digitais. (MILLAR, 1998, p. 104) 

 

Posteriormente, na década de 1990, o conceito de “arquivos totais” progrediu para o 

sentido de um “sistema de arquivo nacional”, que passou a considerar que a responsabilidade 

pelo tratamento dos documentos deveria ser do órgão responsável pela sua criação, tendo em 

vista que os documentos produzidos institucionalmente são de suma importância para a 

preservação do patrimônio documental do país. 

 

Em meio a essa mudança a partir de arquivos totais para o sistema de arquivo, 

chegou a redefinição do conceito de documento. Os arquivistas estão tentando 

conciliar a importância da gestão de documentos institucionais, que é cada vez 

mais percebida como fundamental para a preservação dos documentos 

autênticos, com o tradicional trabalho de aquisição de documentos não 

institucionais, uma prática no coração dos arquivos totais. (MILLAR, 1998, 

p. 104) 
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Observa-se que o papel do arquivista é salientado como primordial na condução da 

gestão de documentos para fins de preservação. Diante desse contexto, é possível perceber que 

tal perspectiva se opõe à americana, a qual considera o papel do arquivista e do gestor de 

documentos como profissões de práticas opostas. Baseando-se no professor Ernst Posner, Millar 

(1998) reforça essa visão: 

 

A gestão de documentos, a partir do momento de sua criação até o momento 

que eles são acessíveis em uma instituição de arquivo é, essencialmente, um 

processo e um problema para a solução do qual o arquivista e o gestor dos 

documentos devem cooperar. (MILLAR, 1998, p. 113, tradução nossa) 
 
 

Quanto à relação do arquivista com profissionais de áreas afins, a autora, em outro 

estudo, destaca que “os arquivistas não são historiadores, mas também não são gestores de 

documentos. Os arquivistas são um grupo de profissionais em um mundo maior de gestão da 

informação”. (MILLAR, 1999, p. 48, tradução nossa) 

Yakel (2000, p. 144, tradução nossa) afirma que “os arquivistas precisam atingir os 

potenciais (objetivos) dos usuários e antecipar as necessidades de informação”. Depreende-se, 

portanto, que o cenário contemporâneo tem exigido um preparo cada vez maior do profissional 

arquivista diante dos diversos tipos de demandas que lhes são apresentadas, principalmente nos 

serviços de informação. 

 

Arquivistas lidam com questões de recepção, como aquelas relativas à 

privacidade e segurança que restringem, ou contém o uso de certos 

documentos. Ao mesmo tempo, arquivistas fornecem acesso a fontes 

primárias fisicamente e intelectualmente através das suas políticas, 

ferramentas de referência e apoio. (YAKEL, 2000, p. 140, tradução nossa). 

 

Por outro lado, como brevemente apontado, o crescimento da produção de informação, 

principalmente na esfera organizacional, demandou a busca de mecanismos para o controle e 

tratamento dessas informações, com vistas principalmente ao acesso, além de constituir fontes 

de conhecimento. 

A título de explicação deste estudo, é importante verificar a proposta destacada pelos 

canadenses Rousseau e Couture (1998). Ambos compreendem a Arquivística num contexto 

científico e desenvolveram a ideia da Arquivística Integrada a partir da ideia de informação 

orgânica, “que pode ser verbal ou registrada num suporte como o papel. [...] Pode ser orgânica, 

isto é, elaborada, enviada ou recebida no âmbito da sua missão, ou não orgânica, isto é, 

produzida fora do âmbito desta” (Rousseau e Couture, 1998, p. 64). Entendem, portanto, a 
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Arquivística como uma disciplina que permite a gestão integrada da informação orgânica em 

três componentes principais, dentre os quais: 

 

1. Criação, difusão e acesso à informação orgânica: a informação é concebida 

de maneira estruturada e inteligível; 

2. Classificação e recuperação da informação: as funções e subfunções da 

empresa são analisadas, esquematizadas e harmonizadas num sistema de 

classificação e recuperação válido para todos os seus componentes; 

3. Proteção e conservação da informação: a informação bem protegida e 

conservada segundo normas técnicas e materiais precisos pode ser facilmente 

comunicada. (ROUSSEAU E COUTURE, 1998, p. 68) 

 

Segundo Bueno (2013, p. 70), “no Canadá o conceito de ciclo vital dos documentos não 

foi entendido de forma excludente, mas sim de forma integrada e global no tratamento dos 

arquivos”. Observa-se, contudo, que a concepção canadense referente à Arquivística Integrada, 

volta-se para a gestão do ciclo completo de vida dos documentos. 

Atherton (1985-1986) aponta para uma outra característica do perfil arquivístico 

canadense, tal qual segundo o autor: 

 

Parece que o setor público e os Programas de Gestão de Documentos e 

Arquivos no Canadá tenderam a enfatizar objetivos culturais, enquanto os 

programas do setor privado enfatizam os requisitos administrativos. 

(ATHERTON, 1985-1986, p. 46) 

 

No que diz respeito a tais perspectivas administrativas, como necessidades prioritárias 

modernas despontadas por volta de 1980, Couture (2015, p. 148) explica que: 

 

No Canadá, sem dúvida, assim como em outras partes do mundo, a 

Arquivística tornou-se uma profissão, uma disciplina específica, com plenos 

direitos nas universidades, nos círculos de pesquisa e na sociedade em geral. 

(COUTURE, 2015, p. 148). 

 

Um exemplo que reflete essa afirmação, de uma evolução na Arquivística canadense, 

pode ser constatado por meio de um projeto, considerado atualmente um dos estudos mais 

importantes no âmbito dos documentos digitais. Foi originado no Canadá e desde 1998 busca 

desenvolver o conhecimento essencial para a preservação a longo prazo dos documentos criados 

e/ou mantidos em formato digital. 
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Denominado InterPARES Project (International Research on Permanent Authentic 

Records in Electronic Systems)11, encontra-se em sua quarta fase, progredindo com o objetivo 

de explorar as questões relativas aos documentos digitais e dados confiados à Internet. O 

InterPARES 3 Project, promovido de 2007 a 2012, teve o Brasil como colaborador, tendo sido 

construída uma base de dados terminológica com o intuito de auxiliar profissionais de arquivo 

na compreensão de conceitos relativos aos documentos arquivísticos. Dentre tais conceitos, 

encontra-se a definição de gestão de documentos como: 

 
 

Planejamento, implementação, manutenção e controle administrativo 

sistemático de uma estrutura destinada à elaboração e manutenção de 

documentos arquivísticos por parte de um arquivista (ou responsável pelos 

documentos arquivísticos), para garantir a eficiência e a economia na 

produção, uso, manuseio, controle, manutenção e destinação desses 

documentos. (INTERPARES PROJECT 3, 2007-2012) 

 

Portanto, na perspectiva canadense, a gestão de documentos é instrumento para fins de 

preservação e acesso do usuário. Millar (1999, p. 63, tradução nossa), nesse sentido, observa 

que o “valor máximo dos arquivos não reside na sua informação, mas no conhecimento e 

sabedoria que ganhamos ao usá-los”. E finaliza com uma importante afirmação que 

complementa a justificativa inicial que originou a gestão de documentos com embasamentos 

norte-americanos: 

 

O objetivo da gestão de arquivos não é eficiência, economia ou administração. 

Isso não quer dizer que estas questões não sejam importantes. Elas são tão 

importantes que, na verdade, elas deveriam ser uma parte natural inevitável”. 

(MILLAR, 1999, p. 63) 

 

Além disso, Couture (2015, p. 148) afirma, em um contexto contemporâneo acerca da 

evolução da Arquivística, não somente canadense, mas da área como um todo, que, se 

perguntado qual “o elemento mais importante do desenvolvimento experimentado pela 

Arquivística nos últimos anos e que marcará o futuro dessa disciplina, certamente as respostas 

unânimes seriam as tecnologias da informação”. 

Após elucidar o posicionamento da gestão de documentos nos Estados Unidos e no 

Canadá, países em que ocorreram os marcos mais significativos referentes ao tema, considera- 

se agora de suma importância tratar, no próximo tópico, tais aspectos em território nacional. 

                                                           
11 Tradução nossa do termo: Pesquisa Internacional sobre Documentos Autênticos Permanentes em Sistemas 

Eletrônicos. Disponível em: <http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm>. Acesso em: 16 fev. 2017. 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_index.cfm
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2.1.2.3   Brasil 

 

No Brasil, o desenvolvimento do campo dos arquivos e, consequentemente, da 

Arquivologia como disciplina científica, configurou-se, assim como na Europa, a partir da 

institucionalização dos arquivos com vistas prioritariamente à guarda dos documentos 

históricos. Em virtude disso, será traçado um breve histórico dessa institucionalização no Brasil, 

tendo em vista que a gestão de documentos é uma das prioridades desse contexto. 

Ao pautar as concepções de gestão documental, principalmente de outros países 

europeus, Santos (2008, p. 95) afirma que “a arquivística no Brasil desenvolveu-se buscando 

estabelecer laços estreitos com conhecimento que se produzia na área em países da Europa e 

nos Estados Unidos”. 

 

Na Europa, a tradição arquivística, que exerceu profunda influência no 

funcionamento dos arquivos públicos brasileiros, desenvolveu-se, sobretudo 

a partir da característica dos arquivos como fonte de pesquisa retrospectiva. 

No Brasil, como na maioria dos países latino-americanos, perdurou o modelo 

de arquivo histórico do tipo tradicional, desvinculado dos interesses da 

administração pública e, por consequência, atendendo de forma insuficiente 

às demandas da pesquisa científica. (SANTOS, 2008, p. 147) 

 

No ano de 1838, é instituído o Arquivo Público do Império com o objetivo principal de 

guardar os documentos públicos, e este passou a ser organizado em três seções: Administrativa, 

responsável pelos documentos dos poderes Executivo e Moderador; Legislativa, incumbida da 

guarda dos documentos produzidos pelo Poder Legislativo; e Histórica. Em 1893, o Arquivo 

Público do Império passa a denominar-se Arquivo Público Nacional.12 

Segundo Jardim (2015, p. 45), por volta de 1980, no Brasil, “a busca pela modernização 

do Arquivo Nacional teve como um dos seus fundamentos a ruptura com o modelo de 

instituição arquivística tradicional pela via da gestão de documentos”. A partir de então, a gestão 

de documentos começa a adquirir força. Inclusive, Santos (2008, p. 148) afirma que, “é possível 

perceber que o conceito de gestão de documentos passou a ser empregado de forma sistemática 

na segunda metade da década de 1980”. 

Onze anos depois, em 1991, um evento se torna marco para a Arquivística brasileira, a 

regulamentação da Lei nº 8.159/91  Lei de Arquivos, como é conhecida , a qual define diversas 

diretrizes imprescindíveis aos arquivos, como a criação do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), que definirá a política nacional de arquivos, sendo o órgão central de um Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR). 
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Em referência à relevância que a Lei de Arquivos nº 8.159/91 proporcionou aos 

Arquivos, bem como à sociedade, houve uma “intensificação das discussões em torno de 

programas e ações de gestão de documentos e evidenciaram-se as diferentes concepções 

teórico-metodológicas na abordagem dos arquivos nas fases corrente e intermediária”, afirma 

Santos (2008, p. 149). 

Atualmente, conforme dispõe o Regimento Interno disposto na Portaria nº 2.433/11 do 

Arquivo Nacional, o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA) 

tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos com vistas à: 

 

Gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da 

divulgação do patrimônio documental do governo federal, garantindo pleno 

acesso à informação, visando apoiar decisões governamentais de caráter 

político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar 

produção de conhecimento científico e cultural. (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2011, p. 1) 

 

Jardim (1987) destacou que os desempenhos dos Arquivos Públicos encontram 

dimensão na função primordial de guarda dos documentos históricos, outrora administrativos. 

 

De maneira geral, as instituições arquivísticas públicas brasileiras em nível 

federal, estadual ou municipal, apresentam características comuns no que se 

refere à sua atuação: trata-se de instituições voltadas quase que 

exclusivamente para guarda de documentos considerados na maior parte sem 

critérios, como de valor histórico e a partir, portanto, da dicotomia valor 

histórico valor administrativo de documentos.  

(JARDIM, 1987, p. 3, grifo nosso) 

 

Vale ponderar, inclusive, a comparação realizada por Jardim (1987) entre o Brasil e 

outros países (desenvolvidos) sobre esse contexto: 

 

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

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

modernização, se dirigem à administração pública com projetos que objetivam 

a adoção de elementos básicos da gestão de documentos.  

(JARDIM, 1987, p. 5) 

 

Em contrapartida, a respeito da influência da administração pública e sobre a 

responsabilidade do governo frente às ações que promovam uma prática de gestão de 

documentos que atinja o máximo de organizações, Bernardes (2015) destaca que: 
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Todos reconhecem as enormes dificuldades dos estados e municípios para 

institucionalizarem seus arquivos públicos. [...] Como ação governamental, a 

política de gestão documental não resulta de geração espontânea e seria 

ingênuo e equivocado, considerá-la capaz de se auto implementar. A eficiência 

e eficácia dessa política guarda relação direta com a atuação propulsora e 

vigorosa do arquivo público. (BERNARDES, 2015, p. 169) 

 

Tratando-se ainda da relevância da implementação de um órgão para o desenvolvimento 

dos arquivos em âmbito nacional, Schellenberg (2015),  em publicação original de 1960, 

realizou uma análise sobre o problema arquivístico brasileiro e ressaltou, por meio de relatório, 

que a importância dos arquivos púbicos, no caso do Brasil, já nessa fase de 1960, fundamenta- 

se na relevância dos documentos produzidos pelo governo federal, refletindo em todo país. 

Nesse sentido, o autor destaca que o seu uso atinge as seguintes finalidades: 

 

Oficiais: os arquivos são básicos para o funcionamento de um governo. Um 

governo depende, literalmente, de seus arquivos e não pode operar sem os 

mesmos. São eles os instrumentos por meio dos quais o trabalho de um 

governo é realizado. Os arquivos constituem a memória do governo; 

Cultural: os arquivos públicos são um dos muitos tipos de acervos culturais, 

e incluem livros e tesouros de museu. [...]. As instituições arquivísticas 

nacionais, muitas vezes a instituição de pesquisa mais importante dentro de 

uma nação, são os guardas das fontes de informação primária sobre os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos de um país; 

Pessoais: os arquivos públicos definem as relações de um governo com os 

governados. Fornecem a prova imediata de todas as propriedades temporárias 

e direitos financeiros derivados das relações do cidadão com o governo, ou a 

elas ligados, e a prova derradeira de todos os direitos e privilégios civis 

permanentes. (SCHELLENBERG, 2015, p. 288-290, grifo nosso) 
 

 

É possível observar que, no primeiro item, em referência aos documentos oficiais, os 

arquivos eram reconhecidos por sua relevância quanto à construção de uma memória. Esta ideia 

remete ao que pondera Jardim (1995, p. 5) “a memória confunde-se com o próprio arquivo a 

ser preservado”. Sob este ponto, entende-se que os arquivos, como lugar de memória, 

expressam relação de força, pois conforme destaca Lima (1992, p. 26 apud Jardim 1995, p.  5) 

“um país sem arquivos é um país sem memória, sem cultura, sem direitos”. 

Le Goff (2005, p. 540) baseando-se em Samaran (1961, p. XII) clarifica que “não há 

história sem documentos. [...] Há que tomar a palavra documento no sentido mais amplo, 

documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou de qualquer outra maneira”. 

Pode-se depreender, sob esta noção, que “o documento não é qualquer coisa que fica por conta 

do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 

detinham o poder” (LE GOFF, 2005, p. 545, grifo nosso). 
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Além disso, no quesito cultural, destacado na citação anterior, demonstra que os 

arquivos desempenham características estímulo a ações culturais, através do fornecimento das 

informações disponíveis nos documentos, acesso dos usuários internos/externos, assim como 

fonte probatória. 

Entende-se ser necessário, para fins de alinhamento desta seção sobre a gestão de 

documentos no Brasil, traçar alguns dos conceitos nacionais entre os Manuais e Dicionários. 

O Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (2012, p. 11), 

baseando-se no Dicionário de Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de 

Arquivos (ICA12), identifica a gestão documental como uma “área da administração geral dos 

órgãos relacionada com os princípios da economia e eficácia da produção, manutenção, uso e 

destinação final dos documentos”. Precisamente, nota-se que os requisitos de economia e 

eficácia, que preconizaram o surgimento da noção da gestão de documentos prevalece na 

contemporaneidade, refletindo ainda como um método para auxiliar na organização dos 

documentos de instituições públicas e privadas. 

Sob esse ponto, o Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (2012, 

p. 11) conceitua a gestão de documentos como: 

 

Conjunto de medidas e rotinas que tem por objetivo a racionalização e 

eficiência na produção, tramitação, classificação, avaliação, arquivamento, 

acesso e uso das informações registradas em documentos de arquivo. 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012) 

 

Contudo, esclarece que um programa de gestão de documentos deve ser desenvolvido 

com base nas fases de produção, utilização, conservação e destinação. 

Além disso, o Manual supracitado (2012, p. 13) descreve os objetivos da Gestão de 

Documentos como: 

 

-Interação sistêmica da rede de arquivos com o sistema de protocolo, 

objetivando a normalização de parâmetros para a produção, tramitação, 

classificação, avaliação e uso dos documentos de arquivos; 

-Avaliação e seleção dos conjuntos de documentos que devem ser preservados 

permanentemente e dos que podem ser eliminados sem prejuízo de perda de 

informações substanciais; 

-Coordenação do sistema de arquivos do órgão, definindo procedimentos para 

o funcionamento dos arquivos e garantindo as transferências, recolhimentos e 

pleno acesso aos documentos; e 

-Centralização normativa dos aspectos que envolvem a produção documental 

do órgão. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 13) 

                                                           
12 ICA – International Council Archives 
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Por outro lado, a publicação técnica denominada Gestão Documental Aplicada, 

elaborada por Bernardes e Delatorre (2008), disponibilizada pelo Arquivo Público do Estado 

de São Paulo, em contraponto ao Rio de Janeiro, reconhece a produção, a utilização e a 

destinação como atividades, além de não mencionar a manutenção dos documentos como 

princípio básico e de não entender a conservação como uma fase, e sim como um benefício, a 

seguir demonstrado: 

 

A aplicação dos instrumentos de gestão na produção atual permite que o 

documento seja classificado no momento de sua produção, com seus prazos 

de guarda, destinação e localização física definidos, interrompendo o acúmulo 

desordenado de documentos nos arquivos. A aplicação dos instrumentos de 

gestão na massa documental acumulada permitirá a eliminação criteriosa e 

consequente liberação de espaço físico, garantindo assim uma melhor 

conservação dos documentos de guarda permanente.  

(BERNARDES e DELATORRE, 2008, p. 49, grifo nosso) 
 

Quanto aos requisitos normativos que envolvem as atividades inerentes à gestão de 

documentos em âmbito nacional, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(DIBRATE), preparado pelo Arquivo Nacional, apresenta-se como um importante instrumento 

de consulta referente aos termos do universo arquivístico. 

Consta neste dicionário que a gestão de documentos é denominada 

 

O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 

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

intermediária visando sua eliminação ou recolhimento. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 100). 

 

Todavia, distingue o sistema de gestão de documentos como um “conjunto de 

procedimentos e operações técnicas cuja interação permite a eficiência e a eficácia na produção, 

tramitação, uso, avaliação, arquivamento e destinação de documentos”. 

Ainda considerando o contexto brasileiro, é imprescindível relatar a relevância do e- 

Arq Brasil - Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos - no contexto da gestão de documentos digitais. Este estudo especifica as atividades 

e as operações técnicas da gestão arquivística de documentos, sustentando-se no Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). Adiante é apresentada a 

definição do SIGAD: 
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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. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 

10) 
 

 

Ressalta-se que este modelo prescreve a gestão arquivística de documentos como 

expressão sinônima do termo gestão de documentos ao enfatizar que: 

 

Os documentos arquivísticos precisam ser confiáveis, autênticos, acessíveis e 

compreensíveis, o que só é possível por meio da implantação de um programa 

de gestão arquivística de documentos, que permitirá a sua preservação. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 17) 

 

Realizada a abrangência da gestão de documentos numa perspectiva brasileira, o 

próximo tópico abordará a perspectiva da gestão de documentos focalizando o acesso  à 

informação.
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2.1.3  Importância da gestão de documentos para prestação de contas e para o 

acesso à informação 

 

Dado o momento, a partir das abordagens tratadas, pode-se inferir que o acesso aos 

documentos, bem como às informações neles contidas, é uma prerrogativa manifestada desde 

o surgimento da noção de records management por volta de 1940. Recordando, pois, que nessa 

fase a prioridade era o acesso aos documentos de cunho histórico, visando também ao apoio à 

pesquisa. 

Sobre a preservação dos documentos com fins principalmente históricos, Rodrigues 

(2012) realiza uma relevante ponderação: 

 

Os arquivos, principalmente os públicos, além da obrigação de garantir a 

preservação e a conservação física dos documentos, devem ter como missão 

propiciar o acesso aos acervos sob sua custódia. (RODRIGUES, 2012, p. 240). 
 

Contudo, a autora demonstra alguns obstáculos do acesso em relação à guarda dos 

documentos, haja vista que o acesso é um tema complexo. 

 

Mas o acesso aos documentos contemporâneos traduz as dificuldades de 

conciliar os imperativos do direito de acesso às tentativas de “proteção” dos 

documentos, seja pelos seus produtores, seja pelos seus custodiadores. Assim, 

essas duas funções – preservar e dar acesso – nem sempre ocorreram de 

maneira harmoniosa. Pelo simples motivo de que o acesso aos arquivos é fonte 

de tensões, e as instituições arquivísticas são tributárias da conjuntura política 

nas quais estão inseridas. (RODRIGUES, 2012, p. 240) 

 

Por outro lado, Delmas (2010, p. 102) aponta para a questão do Estado como guardião 

das informações inerentes aos cidadãos. Por isso, para o autor, “o interesse dos produtores, a 

segurança dos cidadãos e o controle democrático devem ser assegurados pelo Estado, bem como 

as necessidades do conhecimento”. Neste pensamento, retrata a importância dos arquivos para 

a sociedade, tal como descreve: 

 

Conservar arquivos é um ato indispensável. Eles são o produto necessário do 

funcionamento de toda sociedade organizada. Quanto mais uma sociedade se 

desenvolve, mais as atividades humanas são numerosas, diversificadas e 

interdependentes. Quanto mais documentos são usados para que os homens 

registrem seus atos e assegurem a sua continuidade e estabeleçam 

relacionamentos duráveis entre si, mais eles produzem e conservam arquivos. 

[...] O acúmulo de relações cada vez mais densas e amplas aumenta de 

forma exponencial as necessidades e os usos de documentos precisos para 

agir, negociar e viver. Os arquivos aumentam proporcionalmente a isso. 

(DELMAS, 2010, p. 19, grifo nosso) 
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É visualizada, nesse contexto, a representação dos arquivos para os cidadãos, pois estes 

usufruem como fonte de acesso e de pesquisa, configurando aos arquivos (públicos e privados) 

a essencialidade para a condução de uma sociedade democrática. Também sobre essa questão, 

Jardim (1999, p. 46) compreende que “os arquivos constituem, do ponto de vista institucional, 

agências do poder simbólico com caráter classificatório, explícito ou implícito, em suas 

práticas”. 

Atenta-se para outra perspectiva em relação ao papel do Estado perante a sociedade, 

esse inclui o compromisso de custodiar os documentos de maneira simbólica, tendo em vista 

que para promover o acesso dos cidadãos, o Estado precisa reconhecer antes de tudo a sua 

autoridade e sua capacidade em assegurar a autenticidade dos documentos produzidos, como 

observa Oliveira (2006): 

 

[...] o fato dos documentos produzidos pelo Estado terem conseguido alçar 

algum reconhecimento e o Estado ter assumido a responsabilidade pela 

manutenção dos arquivos públicos, a questão do acesso aos documentos 

envolve um conjunto de elementos – como o direito autoral, o direito à 

privacidade e a segurança do Estado, entre outros – que precisam de 

instrumentos norteadores. (OLIVEIRA, 2006, p. 25) 

 

A respeito desse entendimento, que tange à tensão do acesso aos arquivos, Blais (1995, 

apud Rodrigues 2012) aponta que “analisar a complexidade das questões relacionadas ao acesso 

às informações de natureza arquivística deve, portanto, vislumbrar um mundo em constante 

transformação”. Nessa perspectiva, três desafios se apresentam: 

 

a) necessidade de se estabelecer novas relações entre os arquivos, os 

criadores e os usuários dos documentos; 

b) deve-se levar em consideração o papel das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) no processo de criação e de gestão dos documentos; 

c)  é necessário adotar estratégias eficazes para a elaboração de instrumentos 

de pesquisa. (BLAIS, 1995, apud RODRIGUES 2012, p. 240) 

 

Findam-se as observações sobre as questões do acesso aos arquivos como primazia de 

acesso aos documentos, bem como às informações nele contidas. Em continuidade a essa 

analogia, serão apresentadas algumas concepções acerca do acesso às informações e do seu 

inter-relacionamento com a gestão de documentos, haja vista serem identificados diversos 

aspectos que caracterizam essa assertiva, não havendo, pois, discordância entre os teóricos, 

apenas pontos de vista que se entrecruzam. 
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Impossível tratar do acesso à informação sem mencionar as mudanças ocasionadas no 

âmbito dos arquivos a partir da implementação da Lei de Acesso à Informação pública (LAI) – 

Lei nº 12.527, aprovada em 18 de novembro de 2011. Tal legislação abrange os três Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive os Tribunais de Conta e o Ministério 

Público. São incluídas também entidades privadas sem fins lucrativos, como o marco empírico 

desta pesquisa, isto é, o SEBRAE/RJ. 

Sobre a incorporação dessa nova significação introduzida pela Lei de Acesso à 

Informação, o impasse do acesso à informação, até então facultativo, ganhou um novo 

direcionamento perante o cenário brasileiro. Reforçado principalmente pelo fato de o direito de 

acesso à informação configurar-se como um direito humano fundamental para a vida em 

sociedades democráticas. 

A Lei de Acesso à Informação configura-se como um grande marco democrático na 

busca da transparência da vida pública e do amplo acesso à informação por parte do cidadão à 

informação produzida e gerenciada pelo Estado. A LAI engloba diretamente contextos que 

necessitam de instrumentos que permitam ao cidadão acessar às informações. 

 

A LAI efetivamente dá início a uma prática informacional que institucionaliza 

e regula espaços na estrutura da administração para que qualquer pessoa 

natural ou jurídica possa exercer o seu direito à informação pública. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 27) 

 

A Lei de Acesso à Informação contribuiu de modo significativo para a criação de uma 

cultura de transparência no Brasil, obrigando os órgãos públicos a adotarem uma política que 

determina a publicidade como regra e o sigilo como exceção. 

Bernardes (2015), em recente estudo sobre a gestão de documentos e o acesso à 

informação, apontou a revisão, aprimoramento e inovação como aspectos que surgem nessa 

relação. 

 

É necessário rever, aprimorar e inovar em ações efetivas de enfrentamento dos 

desafios propostos pela gestão, preservação e acesso, como processo contínuo, 

integrado e interdependente, visando à promoção da transparência 

administrativa e à proteção de direitos do cidadão. (BERNARDES, 2015, p. 

165) 

 

Em referência ainda à questão da gestão de documentos como mecanismo de base para 

a transparência, Yeo (2015, p. 57) observa que “transparência e acesso à informação requer 

uma efetiva prática de records management”. De acordo com o autor, em muitos países, a 

chegada de novas medidas para reforçar a transparência no governo e, especialmente, das leis 
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que se propõem a dar aos cidadãos os direitos de acesso à informação, tem sido um fato 

importante. (YEO, 2015, p. 41) 

Por outro lado, em relação às questões contemporâneas sobre a organização de 

documentos, Sousa (2015) explica: 

 

Gerir documentos, em seu sentido mais amplo, significa não só racionalizar 

e controlar a produção documental, garantir o uso e destinação adequada dos 

mesmos, mas principalmente assegurar ao governo e ao cidadão o acesso 

pleno às informações contidas nos documentos, tarefa por excelência dos 

arquivos. (SOUSA, 2015, p. 61, grifo nosso) 

 

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a centralidade da gestão documental para 

assegurar o direito de acesso à informação, e a própria administração pública, em todos os 

níveis, reconhece as dificuldades e problemas decorrentes dessa demanda reprimida. 

(BERNARDES, 2015, p. 165-166). Mesmo diante das problemáticas que as organizações 

enfrentam quando o assunto é o acesso às informações, é importante salientar: 

 
Existe nas organizações um sistema com tamanha capilaridade quanto o de 

gestão de documentos. Não é possível encontrar um sistema que percorra todas 

as unidades político-administrativas, dos níveis mais altos aos níveis mais 

baixos na estrutura organizacional. (SOUSA, 2015, p. 65) 

 

Ao refletir sobre a questão de como a gestão de documentos atinge a sociedade como 

um todo, bem como as formas como o cidadão busca e acessa informações de seu interesse, 

enquanto personagem principal de um sistema democrático, Bernardes (2015) observa: 

 

A gestão documental, embora questão de governança administrativa, atende 

também ao interesse público e social. [...] A repercussão interna da gestão 

documental na máquina pública contribui não apenas para a economia de 

recursos e a celeridade das decisões e processos de trabalho, mas, também, 

para tornar disponíveis documentos e informações  que podem  vir a 

constituir provas para os órgãos de controle interno e externo, nos 

programas de combate à corrupção e à improbidade administrativa. 

(BERNARDES, 2015, p. 166, grifo nosso) 

 

As mudanças ocasionadas pelas Tecnologias da Informação impactaram notadamente 

as questões que envolvem os arquivos, tanto em suas formas de tratamento, de organização, de 

preservação, assim como em suas formas de acesso, configurando, neste século XXI, 

significativas demandas de pesquisas e preocupações da comunidade arquivística acerca do 

assunto, pois o foco se dá principalmente em manter a integridade dos arquivos públicos e 

privados. 
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Sob essa reflexão, Oliveira (2006) acrescenta que o impacto aos arquivos, além da 

inovação tecnológica, deriva também de outros fatores: 

 

Na sociedade contemporânea, vivenciamos uma mudança radical nas formas 

de produção de documentos, gestão, preservação e acesso. As mudanças que 

em um primeiro momento poderiam ser atribuídas à inovação tecnológica 

estão igualmente associadas a mudanças sociais e econômicas, na forma de 

realização de negócios, de relacionamentos, de governança e de exercício da 

cidadania. (OLIVEIRA, 2006, p. 26) 

 

A gestão de documentos identifica e proporciona racionalização e organização dos 

fluxos formais de documentos que se encontram presentes na execução das atividades 

organizacionais. Além disso, ressalta-se a importância da gestão de documentos para o 

cumprimento de questões legais, fiscais, contábeis e financeiras que fazem parte da 

competência da organização. (LOUSADA; VALENTIM, 2010, p. 363). 

No âmbito do cumprimento dos pontos citados anteriormente, a prestação de contas 

sempre foi um assunto delicado, pertinente e que adquiriu maior visibilidade após 

acontecimentos contemporâneos de impactos sociais, econômicos e políticos em nível nacional. 

Os arquivos tornam-se peça fundamental nesse quesito, pois têm o papel de guarda e, 

consequentemente, de fornecimento das informações necessárias para esta etapa através dos 

documentos, constituindo-se de valor probatório. 

Duranti (1994) sinaliza essa prerrogativa: 

 
De fato, os registros, além das necessidades do direito e da história, servem à 

transparência das ações, um novo e atraente nome para o que tradicionalmente 

se constitui a obrigação de prestar contas (accountability), tanto do ponto de 

vista administrativo, quanto histórico. (DURANTI, 1994, p. 55) 

 

Por este motivo, os registros também “são resíduos e vestígios tangíveis das transações 

para cuja ultimação foram criados e constituem a memória escrita e a primeira prestação de 

contas de um agente”. explica Duranti (1994, p. 56, grifo nosso). 

Nesta etapa, conclui-se, portanto, que a gestão de documentos tem caráter 

imprescindível, para organização dos arquivos em nível institucional, bem como para o acesso 

às informações por parte do cidadão na modernidade, atingindo, nesse contexto, diversos atores 

e ocupando uma posição de força, por seu caráter histórico, cultural, social e de memória. 

A seguir, apresentam-se as questões que envolvem o ciclo de vida dos documentos, a 

contextualização sobre a importância da avaliação e a noção contemporânea dos records 

continuum. 
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2.1.4   O  ciclo de vida dos documentos, a avaliação e a noção de records continuum 

 

Após elucidar sobre a origem e conceitos que norteiam o termo gestão de documentos, 

incluindo, principalmente, os aspectos que se referem às finalidades de economia e eficácia, 

este tópico tratará da abordagem sobre o ciclo de vida como ponto fundamental para a avaliação 

de documentos que, por sua vez, auxilia na destinação final, isto é, eliminação ou guarda 

permanente. 

A ideia do ciclo de vida dos documentos surge concomitante ao de records 

management por volta da década de 1940, como parte de uma noção teórica e prática intrínseca. 

Couture e Rousseau (1998, p. 111) afirmam que “o conceito de ciclo de vida transforma um 

conjunto de documentos quantitativamente demasiado importante, desmedido em relação aos 

meios que se dispõe para se lhe fazer face”. Infere-se, portanto, que essa teoria abarca as bases 

das interfaces arquivísticas, bem como o trabalho do arquivista, como suporte. 

Reforçando o pressuposto da relevância do ciclo de vida para atuação do arquivista 

em relação a uma boa gestão de documentos, principalmente na contemporaneidade, 

Rodrigues (2009), aponta: 

 

A intervenção do arquivista, se antes restrita aos fundos permanentes, passou 

a ser requerida em todo o ciclo de vida dos documentos, exigindo um modelo 

de formação profissional voltado para a reflexão crítica de seu objeto, como 

garantia de seu efetivo controle para a prestação de serviços de informação a 

uma sociedade em acelerada evolução. (Rodrigues, 2009, p. 3) 

 

As características do ciclo de vida são identificadas a partir de três períodos pelos quais 

é composto: atividade, semiatividade e inatividade. Rousseau e Couture (1998, p. 12) explicam 

que essa abordagem “se baseia em dois valores que os arquivos têm ou podem ter, ou seja, o 

valor administrativo e o valor de testemunho”. 

Todavia, é importante frisar que estes valores foram elucidados por Jenkinson em 1922, 

quando elaborou seu estudo a partir de suas práticas com os arquivos pós-guerra mundial. 

Jenkinson (1937, p. 4) pressupõe a concepção do valor probatório do documento de arquivo ao 

apontar que “os documentos fazem parte integrante do corpus do processo”. 

Há certa equivalência entre as concepções da teoria das três idades e o ciclo vital dos 

documentos no âmbito dos estudos arquivísticos. Porém, é importante destacar que há posições 

distintas sobre essa questão. Rousseau e Couture (1998) entendem que as três idades formam 

parte do ciclo vital dos documentos. Contudo, em estudo recente, Costa Filho (2016, p. 157) 

adota outro posicionamento ao explicar que: 
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As concepções, apesar de complementares, são distintas. A teoria das três 

idades consiste em uma interpretação da definição de ciclo vital, sobretudo no 

que concerne a uma tentativa de melhor aplicação prática. (COSTA FILHO, 

2016, p. 157) 

 

Diante desse apontamento de Costa Filho (2016), optou-se por realizar um quadro 

objetivando analisar as aproximações e as diferenças em nível temporal, embasando-se nas 

teorias de Rousseau e Couture (1998), Bellotto (2002) e Mendo Carmona (2004). 

 
Quadro 04 – Comparação entre os conceitos de “ciclo de vida dos documentos” e a 

“teoria das três idades” 

 

 
                       Ciclo de Vida Teoria das Três Idades 

 
 
 

 
Rousseau e 

Couture (1998) 

 

Reparte a vida dos documentos produzidos 

por uma pessoa física ou jurídica em três 

fases precisas a partir das noções de valor 

primário e secundário: arquivos correntes 

(documentos ativos), arquivos 

intermediários (semiativos) e arquivos 

definitivos (inativos). 

 

Se assenta nas etapas de vida dos 

documentos em três períodos: 

atividade (arquivos correntes), 

semiatividade (arquivos 

intermediários) e inatividade 

(eliminação ou conservação como 

arquivos definitivos). 

 
 
 

 
Bellotto (2002) 

 

 

 

O ciclo de vida compreende as três 

idades do ponto de vista da 

administração: documentos ativos, 

semiativos e inativos. 

 
Sistematização do ciclo de vida dos 

documentos. Corresponde ao uso dos 

documentos na fase corrente (de 

gestão ou setoriais), intermediários 

(semicorrentes) e permanentes 

(históricos ou de idade histórica). 

 

 
 
 

Mendo 

Carmona 

(2012) 

 
 
 

Distintas fases ou etapas pelas quais os 

documentos arquivísticos passam, desde 

sua criação até sua eliminação ou guarda 

permanente. 

 

Valor que os documentos adquirem 

desde sua criação, sua frequência de 

uso e sua vigência administrativa. O 

documento apresenta três idades: 

corrente (ou de formação), 

intermediária (de juventude) e terceira 

(permanente). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rousseau e Couture (1998); Bellotto (2002) e Mendo Carmona 

(2012), grifo nosso. 

 

É possível observar, em todas as opções basicamente, que uma teoria é produto de outra, 

portanto são complementares. Embora seja importante ponderar que apenas a concepção de 

Rousseau e Couture (1998) menciona o terceiro período, o de “de inatividade” como eliminação 
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ou conservação como arquivos definitivos, elucidando, portanto, a prerrogativa desta pesquisa 

em que os documentos passam por um ciclo e enquadram-se nos procedimentos da gestão 

documental, podendo ser eliminados ou guardados definitivamente. 

Nesse sentido, são destacadas as definições das três idades no entendimento de 

Rousseau e Couture (1998): 

 

Período de atividade (arquivos correntes) – os documentos ativos são 

indispensáveis à manutenção das atividades cotidianas de uma administração; 

Período de semiatividade (arquivos intermediários) – os documentos 

semiativos formam os arquivos intermediários, seja qual for o suporte 

utilizado, devem ser conservados por razões administrativas, legais ou 

financeiras; 

Período de inatividade (eliminação ou conservação como arquivos 

definitivos) – os documentos inativos deixam de ter valor previsível para a 

organização que os produziu. Não tendo que responder aos objetivos da sua 

criação, os documentos eliminados ou conservados como arquivos 

definitivos se possuírem valor de testemunho. 
(ROUSSEAU E COUTURE, 1998, p. 114-116, grifo nosso) 

 

Inerente às questões que norteiam o apontamento das três idades como pressuposto para 

a eficácia na gestão de documentos, Indolfo (2007) destaca também o seguinte sobre a 

racionalização: 

 

A gestão de documentos pressupõe essa intervenção no ciclo de vida dos 

documentos por intermédio de um conjunto das operações técnicas e 

processos que governam todas as atividades dos arquivos correntes e 

intermediários e que são capazes de controlar e racionalizar as atividades 

desde a produção e uso até a destinação final dos documentos. (INDOLFO, 

2007, p. 45) 

 

Além disso, análogo à teoria das três idades, há a atribuição dos valores primário e 

secundário, que não podem ser desconsiderados quando se trata do período de “vida” pelos 

quais passam os documentos. Schellenberg (2006, p. 180), em sua análise acerca da avaliação 

dos documentos modernos, entende que os valores primários são direcionados “para a própria 

entidade onde se originaram os documentos”. Já os valores secundários são os direcionados 

“para outras entidades e utilizadores privados”. 

Com base nesse pensamento, o autor aponta uma das principais concepções nos estudos 

arquivísticos, as quais envolvem o motivo pelo qual o documento é criado: “os documentos 

nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão foi criado – administrativos, 

fiscais, legais e executivos”. 
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Hohmann (2016, p. 15, tradução nossa), baseando-se na teoria de Jenkinson (1937) 

corrobora a afirmação de Schellenberg (2006), acerca da característica de imparcialidade. O 

autor explica que “os documentos, como agentes de rotina, não têm uma agenda além do 

cumprimento de uma transação”. Por esta razão, entende-se que os documentos são a parte física 

dos fatos ocorridos, como uma consequência das ações que o originaram, tal como defende 

Duranti (1994). 

Destaca-se, posteriormente, a afirmação de Schellenberg (2006) sobre o uso dos 

documentos além da motivação inicial o cumprimento de necessidades administrativas: 

 
Os documentos oficiais são preservados em arquivos por apresentarem valores 

que persistirão por muito tempo, ainda depois de cessado seu uso corrente e 

porque os seus valores serão de interesse para outros que não os utilizadores 

iniciais. (SCHELLENBERG, 2006, p. 180) 

 

Conforme afirma Jardim (1987): 

 

A gestão cobre todo o ciclo de existência dos documentos, desde sua produção 

até serem eliminados ou recolhidos para arquivamento permanente, ou seja, 

trata-se de todas as atividades inerentes às idades corrente e intermediária. 

(JARDIM, 1987, p. 1) 

 

Segundo Indolfo (2007) e Costa Filho (2016), Philip C. Brooks foi o primeiro 

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

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

Corroborando essa afirmação, Jardim (2015, p. 29) esclarece que essa proposta “reconfigurou 

o modelo de instituição arquivística até então adotado pelo Arquivo Nacional dos Estados 

Unidos”. Em contrapartida, Indolfo (2007) acentua: 

 

Hoje o papel da gestão de documentos para o controle do ciclo vital ganha 

uma revitalização incomparável, sua função torna-se primordial para garantir 

cada vez mais eficiência, eficácia e qualidade nos negócios, nas decisões e na 

preservação da memória. (INDOLFO, 2007, p. 42) 

 

Jardim (2015, p. 29) ressalta ainda que o ciclo de vida é hoje “visualizado como um 

processo”, pois passou a ser objeto de atuação da instituição, modificando a primeira 

perspectiva, que até então se tratava prioritariamente do “produto final” característico do 

arquivo permanente. 

Quanto ao conceito de ciclo vital, destaca-se o entendimento de Atherton (1985-1986) 

ao identificar que é possível dividir a vida de um documento em oito etapas distintas, refletindo 
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um padrão continuum, iniciando com a fase de gestão de documentos, que consiste nas etapas 

de: 

Criação ou recepção de informação sob a forma de documentos; Classificação 

dos documentos ou suas informações em algum sistema lógico; e uso dos 

documentos; Sua destinação através da eliminação ou transferência para um 

arquivo.  (ATHERTON, 1985-1986, p. 44) 

 

Em seguida, a segunda fase refere-se à: 

 

Seleção/aquisição dos documentos por um arquivo; Descrição dos 

documentos através de inventários, outros instrumentos de pesquisa e afins; 

Preservação dos documentos ou, talvez, sua informação nos documentos; 

Referência e uso das informações por pesquisadores e estudiosos. 

(ATHERTON, 1985-1986, p. 44) 

 

Outro quesito relevante que norteia a gestão de documentos alude aos instrumentos 

técnicos despontados simultaneamente com a noção do ciclo de vida e a teoria das três idades, 

além dos aspectos diplomáticos, são a identificação, criação/produção, classificação e 

avaliação. Todos esses elementos arquivísticos são de suma importância para a implementação 

de um bom programa de gestão documental, seja em instituição de caráter público ou de caráter 

privado. 

Contudo, propõe-se destacar a classificação e avaliação, haja vista que é incontestável 

que tais práticas arquivísticas fundamentam a aplicabilidade da gestão de documentos. 

 

Então a vinculação entre a classificação e a avaliação é primordial para 

garantir o controle dos fluxos informacionais, o acesso e a disponibilização da 

informação. Só essas práticas permitem o compartilhamento das informações 

para a tomada de decisão segura e transparente, a preservação dos conjuntos 

documentais para a guarda permanente. (INDOLFO, 2007, p. 45) 

 

Diante dessa premissa, referente à relevância da classificação e avaliação para o controle 

dos fluxos informacionais, uma das etapas que fazem parte de tais medidas refere-se à coleta 

de informações, mais precisamente o levantamento da produção documental. 

De acordo com Rodrigues (2008, p. 79), é “um termo usado para designar o 

procedimento preliminar à avaliação”. Salientando que esse procedimento incide sobre os 

documentos correntes, pois o conhecimento arquivístico que ocorre na produção do documento 

é determinante para a identificação. 
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O autor explica então que “a identificação é condição sine qua non para o 

desenvolvimento das funções arquivísticas da avaliação, classificação, descrição e também da 

produção documental”. (RODRIGUES, 2008, p. 203). 

 

Durante a fase de identificação, são reunidas informações sobre os caracteres 

internos e externos dos documentos, sobre os mecanismos de produção e 

trâmite documentais, elementos imprescindíveis para a construção da tabela 

de temporalidade. Este instrumento é indispensável para administrar eficaz e 

economicamente o volume documental de um órgão e proteger os conjuntos 

de valor histórico (permanente). (RODRIGUES, 2008, p. 206) 

 

A identificação é entendida nesse contexto como método. A avaliação, posteriormente, 

segundo Rodrigues (2008, p. 206), “consiste em estabelecer valores para os documentos a fim 

de determinar os prazos de guarda e destinação final dos mesmos, eliminação ou guarda 

permanente”. O principal instrumento utilizado para o controle do prazo de vida dos 

documentos é a tabela de temporalidade, que é construída após a implantação de um plano de 

classificação na instituição. 

A gestão documental incide diretamente no processo de construção do patrimônio 

documental, pois determina a preservação e autoriza a eliminação de documentos, de acordo 

com Bernardes (2015, p. 166). Nessa prerrogativa, está destacado o papel da avaliação de forma 

implícita, pois a avaliação dita o processo do que deve ou não ser eliminado, por meio da tabela 

de temporalidade de documentos. 

Medeiros e Amaral (2010, p. 304) reforçam a reflexão dessa seção sobre a relevância do 

ciclo de vida na avaliação dos documentos e explicam que “a avaliação e a determinação do valor 

dos documentos de uma instituição resultam na representação do ciclo de vida dos documentos 

por ela acumulados”. 

De acordo com estudos contemporâneos da Arquivística, a aplicabilidade do ciclo de 

vida sofre interferências no que tange aos documentos em meio eletrônico. 

Atherton (1985-1986, p. 47), sob esse aspecto, esclarece que “o impacto do computador 

sobre o ciclo de vida tem sido marcante, pois com dados eletrônicos, as fases do ciclo de vida 

não podem ser separadas”. De modo particular, o autor explica que “a cisão entre o 

gerenciamento de documentos e as fases de arquivamento do ciclo de vida não é mais 

aceitável”. Logo, o documento criado nesse contexto, provavelmente, será alterado várias vezes 

durante o seu uso administrativo. 
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O conceito de ciclo de vida tem sido útil na promoção de um sentido de ordem, 

uma sistemática para a gestão global da informação registrada. No entanto, a 

estrita observância dos seus princípios compromete qualquer tendência para 

uma maior cooperação e coordenação entre arquivistas e gestores de 

documentos. O conceito ignora as muitas maneiras em que as operações de 

gestão de documentos e arquivos são inter-relacionadas, inclusive 

entrelaçadas. (ATHERTON, 1985-1986, p. 47) 

 

Em outra perspectiva, contudo, não distante da prerrogativa da impossibilidade de 

aplicação do ciclo de vida em ambiente digital, Tschan (2002, p. 193) salienta que “um dos 

resultados da revolução eletrônica tem sido o abandono da distinção de Schellenberg entre os 

documentos e arquivos”. Tal fato exprime que existem documentos eletrônicos que seguem um 

continuum de criação, utilização e preservação. Ainda segundo Tschan (2002, p. 192), essa 

interpretação foi influenciada pela legislação do acesso às informações, que “tendem a mudar 

o foco da responsabilidade de arquivo para fins históricos, para uma ênfase no papel dos 

arquivos para garantir a prestação de contas através do documento”. 

Infere-se, sob essa assertiva, que há uma tendência moderna de reconhecer a importância 

de buscar os meios que possibilitem uma segunda finalidade aos arquivos, isto é, o de estar 

disponível para ser acessado, além da primeira, a de servir como fonte histórica. 

Nesse sentido, Brothman (2006, p. 236, tradução nossa) analisa algumas qualidades 

temporais do ciclo de vida na prática de arquivo. Entretanto, pressupõe que “os documentos são 

informações apresentadas de forma estática. O ato de registrar ‘ajusta’ a informação firmemente 

no formato em um meio ou em um suporte”. Ou seja, segundo o autor, essa característica torna 

o documento autêntico e é especialmente relevante em sistemas de arquivos eletrônicos.  

Ainda segundo Brothman (2006, p. 237), mesmo que hajam diferentes entendimentos 

acerca da validade do documento, é importante verificar que “a noção fundamental da vida 

continua a florescer”. 

 
O ciclo de vida é um modelo temporal de recordskeeping. Sua temporalidade 

se justifica, em grande parte, sobre uma compreensão do que significa “vida”. 
Com a vida ocupando um lugar tão proeminente nos recordskeeping1314, 

pode- se esperar que a morte faça parte da história. (BROTHMAN, 2006, p. 

237, tradução nossa) 

 

                                                           
13 Jardim (2015, p. 35), embasando-se na tradução do artigo “Conhecimento e educação para a sociedade dos 

arquivos”, de Tom Nesmith, explica que Velloso (2010, p. 21) decide manter o termo em inglês, pois “não é possível 

traduzir o seu conceito em um único termo [...] Recordkeeping envolve um conjunto de atividades, processos e 

procedimentos adotados, uma vez encerrada a ação que dá origem ao documento, mas que ocorrem no ambiente 

do produto”. 
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Em relação às críticas sobre a validade do conceito de ciclo de vida dos documentos, 

Costa Filho (2016) apresenta as principais características que implicam em limitações ante a 

gestão de documentos digitais, dentre elas, são citados dois importantes aspectos que se 

aproximam da contextualização dessa pesquisa, ou seja, em relação às aplicações da gestão de 

documentos no universo corporativo: 

 

- Aplicação em organizações complexas: as novas formas de produção de 

documentos pelas organizações, muitas vezes interativa e colaborativa, e a 

dificuldade de aplicação das mesmas fases para as diferentes unidades 

organizacionais são fatores moderadores. Nesse aspecto, destacamos a 

complexidade das organizações e sua consequente descentralização 

administrativa e territorial impactam na integração das atividades de gestão; 

- Valor primário ou secundário: os valores dos documentos são considerados 

de acordo com a fase ou idade em que estão associados, ou seja, embora se 

tenha a identificação  de  um  documento  de  valor  secundário  em  uso 

administrativo, o empreendimento de atividades típicas a esses documentos – 

como descrição e difusão – apenas ocorrerão após o seu recolhimento para um 

arquivo permanente. (COSTA FILHO, 2016, p. 92) 

 

Quanto ao surgimento da teoria do records continuum, Costa Filho (2016, p. 161) 

explica que Frank Upward, apresentou à comunidade arquivística, por volta de 1996 e 1997, 

“um conceito que é inclusivo quanto aos documentos de valor contínuo, que reforça o seu uso 

para propósitos transacionais, comprobatórios e de memória, e que unifica abordagens para 

arquivamento/manutenção de documentos”. 

Em relação a uma das reflexões desta pesquisa, de como a gestão de documentos é um 

mecanismo imprescindível para o acesso à informação, vale pontuar que, segundo Upward et 

al (2011), numa abordagem continuum, o termo 

 

‘Acesso ao arquivo’ é usado para descrever processos que podem ser aplicados 

aos documentos que são recentes ou antigos. O critério diz respeito aos 

processos de acesso à informação sobre a ação situada, não à idade do objeto 

acrescido. (UPWARD et al 2011, p. 199, tradução nossa) 

 

Para os autores supracitados, o modelo proposto por Upward, em 1996, busca auxiliar 

o processo de mudanças tecnológicas, por isso argumenta que esse pressuposto, como uma 

metavisão da realidade, “nos ajuda a lidar com a complexidade acelerada das mudanças”. Em 

virtude disso, Upward et al (2011, p. 198) entendem que a abordagem “continuum é cada vez 

mais reconhecida como relevante para a manutenção dos documentos”. 

Findando esta etapa, Cruz Mundet (2011) destaca a perspectiva do documento com 

caráter probatório e como memória, simultaneamente: 
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En la perspectiva de la continuidad, la capacidad de los documentos para 

funcionar como instrumentos de gobernanza y responsabilidad, formar 

memoria, identidad y proporcionar fuentes de información de valor añadido 

está estrechamente relacionado con sus cualidades probatorias, su 

transaccionalidad y contextualidad. En esta perspectiva, los documentos no 

pueden ser categorizados como prueba o como memoria. Son ambas cosas. Es 

su naturaleza probatoria la que los distingue de otras formas de información 

documental, y les permite jugar su particular papel en la formación de la 

memoria y de la identidad. (CRUZ MUNDET, 2011, p. 23) 
 

Diante dessa abordagem, foi importante ressaltar o novo paradigma que emerge nos 

estudos da Arquivística e que também impactam na Ciência da Informação, haja vista que são 

conceitos contemporâneos que refletem as constantes mudanças, tanto para produção do 

conhecimento, como para os reflexos na sociedade e, principalmente, nas organizações. 

As abrangências acerca da avaliação de documentos destacadas nessa seção configuram-

se como essenciais sobre a perspectiva dessa pesquisa em relação às peculiaridades que 

compõem a gestão de documentos, isto é, a avaliação é uma função arquivística imprescindível. 

A partir dela, pode-se identificar os valores para os documentos e analisar o seu ciclo de vida, 

contribuindo para a racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, permitindo a 

organização e o posterior acesso aos documentos. 
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3.   FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

A seguinte indagação: “Como foi pesquisado?”, induz o desenvolvimento desta seção. 

Ventura (2007, p. 383) explica que “toda pesquisa científica necessita definir seu objeto de 

estudo e, a partir daí, construir um processo de investigação, delimitando o universo que será 

estudado”. Ou seja, inicialmente, ocorre a delimitação do problema, para então refletir 

metodologicamente como será realizado. 

Nesse sentido, a metodologia é a forma epistemológica que permite a produção de um 

novo conhecimento, num horizonte de possibilidades sociais e historicamente definidas. Essa 

produção ocorre, principalmente, pelo fato de o objeto da pesquisa precisar estar ancorado em 

um domínio epistemológico. “Para a ciência, não estão em jogo apenas os resultados da 

pesquisa, mas quais foram os meios e procedimentos adotados pelo pesquisador ou 

pesquisadora para alcançá-los”. (BRAGA, 2007, p. 18) 

Para construção do projeto de pesquisa, a fase exploratória, segundo Minayo (1993, p. 

31), “é sem dúvidas, um dos momentos mais importantes, pois compreende as fases da 

construção de uma trajetória de investigação”, que são: 

 

a) escolha do tópico de investigação; 

b) delimitação do problema; 

c) definição do objeto e dos objetivos; 

d) construção do marco teórico conceitual; 

e) escolha dos instrumentos de coleta de dados; 

f) exploração de campo.  

(MINAYO, 1993, p. 31) 

 

Nesta pesquisa, a primeira parte metodológica, após a definição dos objetivos, decorreu 

do levantamento bibliográfico, isto é, de um mapeamento para a construção da revisão de 

literatura acerca do principal eixo que a norteia: a gestão de documentos, tendo este tema sido 

desdobrado no marco teórico conceitual. 

Após a compreensão teórica do assunto, é inevitável a escolha dos instrumentos de 

coleta de dados, que está associada aos meios para estabelecer um diálogo reflexivo entre a 

teoria e a prática do objeto de investigação escolhido. 

A seguir, desdobram-se os parâmetros metodológicos que compõem a pesquisa, sendo 

a principal metodologia o estudo de caso e, por conseguinte, as observações voltadas ao método 

quantitativo e qualitativo. 
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3.1 A METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 
 

 

A partir da relação entre a teoria e a prática destacada no tópico anterior, chegou-se ao 

contexto da principal metodologia utilizada para esta pesquisa: o estudo de caso, por representar 

a “estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos”, de acordo com Yin (2001, p. 19). 

Como resultado das indagações provenientes das perguntas: “O que, onde e como se 

pretende pesquisar?” e, ao notar o universo amplo de realidades encontradas no SEBRAE/RJ 

para exploração de um estudo, percebeu-se a necessidade de definir a pesquisa a partir da 

realidade sobre os tipos de documentos Contratos na Assessoria Jurídica da instituição. Dessa 

forma, esta é uma pesquisa de campo, usualmente denominada empírica. 

A “Ciência da Informação recebe das Ciências Sociais seu traço identificador”, aponta 

González de Gómez (2000, p. 6). E, por sua vez, “o estudo de caso é apenas uma das muitas 

maneiras de se fazer pesquisa em Ciências Sociais”, destaca Yin (2001, p. 19). Assim, é possível 

compreender que o estudo de caso também é uma metodologia presente na Ciência da 

Informação, sendo a Arquivologia, por sua vez, um campo científico inserido nos estudos da 

Ciência da Informação, segundo o entendimento dessa pesquisa. 

No entanto, em relação ao estudo de caso, deverá haver sempre a preocupação de se 

perceber o que o caso sugere a respeito do todo, e não apenas daquele caso. Portanto, pesquisar 

significa fazer uma escolha, pois, em cada caso concreto, deve-se definir um determinado nível 

de agregação. 

Foi aplicado um método para cada objetivo específico com base no objetivo geral, que 

é o de destacar a importância da gestão de documentos para a institucionalização do arquivo 

privado, utilizando como campo empírico a Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, tratando-se do 

método principal o estudo de caso.  

No que diz respeito aos objetivos específicos, o primeiro propõe identificar, na literatura 

arquivística, conceitos que ressaltam a importância da gestão de documentos como premissa 

para formação de um arquivo, destacado no Marco Teórico no capítulo anterior. Para alcançar 

este objetivo, o método utilizado refere-se à revisão de literatura, a partir de um prévio 

levantamento bibliográfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Realizar um diagnóstico da situação dos contratos analisados e arquivados na Assessoria 

Jurídica do SEBRAE/RJ, configura o segundo objetivo específico, que teve como base o 

recolhimento e a análise de dados. Para atingir essa finalidade, foi necessário utilizar o método 
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qualitativo para verificação dos dados e o quantitativo que possibilitou mensurar do acervo em 

metros lineares. 

O terceiro objetivo específico, por sua vez, buscou apresentar conceitos visando a 

normatização do arquivo na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. Definições estas, 

fundamentadas prioritariamente no Dicionário de Terminologia Arquivística (DIBRATE, 2005) 

e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11). Aliado a este objetivo, mais uma vez 

embasando-se no método quantitativo, foram averiguados em outras Unidades Federativas do 

SEBRAE/RJ, se há normas, manuais ou instrumentos técnicos derivados da avaliação, 

especificamente o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos. 
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3.2 MÉTODO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA PESQUISA 
 

Após a abordagem sobre o estudo de caso como metodologia desta pesquisa, foram 

empregados métodos distintos, mas que traduzem o mesmo objetivo geral ao buscar traduzir a 

realidade apresentada. Segundo Minayo (2008, p. 57, grifo nosso), o método qualitativo “que 

tem fundamento teórico [...], caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva de 

conhecimento até a compreensão lógica interna do grupo ou do processo estudado”. 

Segundo Minayo (2008), o método qualitativo significa: 

 

Aquele que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos de interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a 

si mesmos, sentem e pensam. (MINAYO, 2008, p. 57) 

 

Por outro lado, Braga (2007, p. 27) “considera que os métodos qualitativos ajudam não 

apenas a compreender o objeto estudado, mas também a construí-lo a partir de novos aspectos 

e sob novas perspectivas”. 

Dispostas essas duas concepções, entende-se, portanto, que a parte relativa às 

construções do marco-teórico deste estudo, metodologicamente, vinculam-se a uma abordagem 

qualitativa. 

Além do método qualitativo, houve a necessidade de quantificar dados referentes ao 

pequeno, porém, significativo questionário remetido às outras Unidades Federativas do 

SEBRAE. Desse modo, fica clara a utilização também do método quantitativo, conforme traduz 

Braga (2007, p. 27), baseando-se em Flick, (2004), ao afirmar que o método quantitativo tem 

por objetivo “operacionalizar corretamente relações teóricas, medir e quantificar fenômenos, 

criar planos de pesquisa e formular leis gerais”. 

Diante desse cenário, observa-se que foram utilizados tanto o método qualitativo quanto 

o quantitativo na construção desta pesquisa. Porém, “muitas vezes a natureza da pergunta exige 

a escolha de mais do que uma única metodologia, pois é necessária a utilização de duas ou mais 

abordagens metodológicas para melhor entender a complexidade do fenômeno estudado”, 

explica Minayo (2008, p. 34). Teóricos como Minayo (2008) e Braga (2007) denominam de 

“triangulação” esse processo de combinação de métodos. 
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O exercício de triangulação de métodos não é fácil e nem simples. Os que 

decidem realizá-lo precisam aprofundar, concomitantemente, conceitos 

disciplinares, de tal forma que todos os que são essenciais para a investigação 

possam ser confrontados e enriquecidos transversalmente. (MINAYO, 2008, 

p. 76) 

 

Em síntese, a experiência de trabalho com as abordagens quantitativas e qualitativas 

mostra que elas não são incompatíveis e podem ser integradas num mesmo projeto de pesquisa. 

Além disso, em lugar de se oporem, Minayo (2008, p. 76) lembra que os estudos “quantitativos 

e qualitativos, quando feitos em conjunto, promovem uma mais elaborada e completa 

construção da realidade, ensejando o desenvolvimento de teorias e novas técnicas 

cooperativas”. 
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4.  MARCO EMPÍRICO 

 

 Fundamentar e tornar compreensível o campo empírico, objeto deste estudo, a partir das 

pesquisas e vivências do pesquisador, é o objetivo desta seção. Para tanto, são destacados o 

histórico do Sistema SEBRAE, que antecede a explicação sobre o local onde a pesquisa foi 

desenvolvida: o SEBRAE/RJ. 

 Destaca-se adiante, a origem, atuações e a natureza jurídica da entidade. Posteriormente, 

são abordadas as funções e conceitos normativos dos principais instrumentos jurídicos que são 

verificados e validados pela Assessoria Jurídica da empresa. Em seguida, o diagnóstico da 

espécie documental “contrato” e, por último, os subsídios para a institucionalização do arquivo 

que faz parte, atualmente da Assessoria Jurídica na estrutura da empresa. 

 

4.1   HISTÓRICO DO SISTEMA SEBRAE 

 

Inicialmente, é importante frisar que o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – é uma entidade privada que tem como objetivo promover a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno 

porte14. A empresa é configurada como agente de capacitação e de promoção do 

desenvolvimento, porém não é uma instituição financeira, por esse motivo não empresta 

dinheiro. Somente articula (junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de 

microcrédito) a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. 

Também orienta os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de fato, um instrumento 

de melhoria do negócio15. 

A história do SEBRAE tem origem na década de 60, apesar de figurar como 

instituição desde 1972. Nessa fase, um documento elaborado pelo então Conselho de 

Desenvolvimento da Presidência da República (no governo de Juscelino Kubitschek) relatou 

os problemas da pequena e média empresa brasileira. Denominado Documento 33, serviu de 

ponto de partida para “uma discussão mais ampla sobre a necessidade de criação de uma 

instituição que apoiasse o segmento econômico no Brasil”. 

                                                           
14 Empreendimentos com faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões. 
15 Informação extraída do sítio da instituição. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos>. Acesso  em:  17   
abr.2017. 
 

file:///C:/Users/Verônica/Desktop/%3chttp:/www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos
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Quatro anos depois, em 1964, o então Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), criou o Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (FIPEME) e o 

Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), atual Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP). Esses programas ajudaram a formar quadros técnicos relevantes. 

O FIPEME e o FUNTEC formavam o Departamento de Operações Especiais do 

BNDES, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e pequenas empresas. 

Em uma pesquisa, foi identificado que a má gestão dos negócios estava diretamente relacionada 

aos altos índices de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados com o banco. 

 

Só nos anos sessenta o Brasil ensaia as primeiras tentativas de apoio 

governamental às empresas de menor porte. Assim mesmo, em movimentos 

isolados que ganhariam impulso na década seguinte, em 17 de julho de 1972, 

com a constituição do então CEBRAE – Centro Brasileiro de Assistência 

Gerencialà Pequena e Média Empresa, o SEBRAE com “C”. (SEBRAE 30 

ANOS..., 2002, p. 28) 

 

Ainda em 1964, ocorre a criação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Os estudos desempenhados pelo Ipea serviram de base para que se justificasse a criação de um 

órgão de apoio às micro e pequenas empresas, que viria a ser o CEBRAE. 

Em 1967, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) instituiu, 

nos estados da região, os Núcleos de Assistência Industrial (NAI) com o objetivo de prestar 

consultoria gerencial às empresas de pequeno porte. Os NAI foram embriões do trabalho que 

futuramente seria realizado pelo SEBRAE. 

Neste mesmo período, foi instituída a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) como 

empresa pública vinculada ao Ministério do Planejamento, e surge com o objetivo de financiar 

os estudos e programas necessários à definição de projetos de modernização e industrialização 

no país. 

Quadro 05 – Logotipo da FINEP, 1964. 
 

Legenda: Conforme art. 10, inciso XII do 

Estatuto do SEBRAE, a FINEP é 

associada instituidora com importante 

papel no financiamento de estudos e 

projetos para a média e pequena empresa. 
 
 
 

      Fonte: Memorial SEBRAEV Acervo SEBRAE/NA. 
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Tais fatos contribuíram para a formação de uma primeira “massa crítica” de 

conhecimentos relativos à promoção de pequenas empresas (SEBRAE 30 ANOS, 2002, p. 31). 

O ano marcante para o SEBRAE foi 1972, ano em que é lançado o 1° Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND), vigorando até 1974, o qual instituiu uma nova política industrial 

para fortalecer a competitividade da empresa nacional e fomentar a criação de um núcleo de 

apoio às pequenas e médias empresas. 

Desde o início, o CEBRAE, ainda com “C”, tenta apontar caminhos para rapidamente 

tornar-se a entidade mais atuante e representativa do empresariado de micro e pequeno porte 

do cenário brasileiro. Um dos motivos que levaram à origem da entidade se refere ao fato de 

que, naqueles primeiros anos da década de 1970, o país também exibia preocupação com o 

despreparo do empresário brasileiro para administrar seus negócios. (SEBRAE 40 ANOS, 

2012, p. 39,41). 

 

 
 

Figura 01 - Logotipo do CEBRAE nas décadas de 1970 e 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo SEBRAE/RJ. 

 

A origem do CEBRAE (com C), denominado Centro Brasileiro de Assistência 

Gerencial à Pequena Empresa, acontece em 1972 com a anunciação do então Ministro do 

Planejamento João Paulo Reais Velloso para os empresários da Conferência Nacional das 

Classes Produtoras (CONCLAP). 

O documento adiante reflete a origem formal da Instituição, no qual é possível constatar 

a efetivação da ação ocorrida a partir da anunciação do Ministro que presidiu o ato de 

inauguração da nova entidade.
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Quadro 06 – Ata da Constituição do Cebrae datilografada, 1972. 

 
 

 

Legenda: 

 
A Ata deliberou sobre a constituição de 

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 

tendo como objetivo básico a prestação 

gerencial à média e pequena empresa. Foi 

destacada também a importância para o 

desenvolvimento econômico do país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Memorial SEBRAE. Acervo SEBRAE/NA. 

 

De acordo com a publicação SEBRAE 30 anos (2002, p. 40): 

 

O ato de constituição do CEBRAE tem caráter aberto, isto é, torna possível a 

adesão de entidades nacionais e estaduais vocacionadas. Assistência técnica, 

apoio ao crédito e treinamento gerencial são os principais objetivos do novo 

órgão. (SEBRAE 30 ANOS..., 2002, p. 40) 

 

O foco, no período de 1972 a 1974, era explícito: uma nova política industrial, marcada 

pela intenção de fortalecer a empresa privada brasileira. Em 1977, o Cebrae passa a ser o 

executor do Programa Nacional de Apoio à Empresa Rural (PRONAGRO), que tinha como 

foco principal a atuação no atendimento às agroindústrias. Além desse fato, neste mesmo ano, 

o CEBRAE promove o Simpósio Latino-Americano e do Caribe da Pequena e Média Empresa. 
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É discutida, no 1° SLAMP, a experiência de políticas em favor das pequenas e médias 

empresas no México, Equador, Costa Rica, Venezuela e Argentina, entre outros países. 

(SEBRAE, 30 ANOS, 2002, p. 58). 

O primeiro paradigma de impacto na atuação do Cebrae ocorre em 1983, com a 

estruturação do PROMICRO (Programa Nacional de Apoio à Microempresa), que compreende 

a criação de linhas de crédito de acesso facilitado destinadas exclusivamente a microempresas. 

De acordo com o SEBRAE 40 anos (2002, p. 54), “aquela década assistiu a propostas do 

CEBRAE que antecipavam práticas realmente assimiladas uma década depois”. 

Nesse direcionamento, em 1990, o CEBRAE trocaria o seu “C” pelo “S”. A alteração 

começou com a Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, que autorizava a desvinculação da 

administração pública. O objetivo foi transformá-lo em serviço social autônomo. Seis meses 

depois, o Decreto n° 99.570 de 09 de outubro de 1990 altera a denominação do Cebrae para 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE com “S”. 

 

O período após 1990 foi de intensa transformação no Sistema SEBRAE. Seus 

produtos e serviços foram modernizados, promoveu-se a introdução de novos 

conceitos e estratégias de gestão com fundamento na qualidade total. Os 

serviços voltados à prestação de informações às MPE foram reformulados e 

ampliados, através de uma ampla e moderna rede de unidades intituladas 

Balcão SEBRAE. (MELO, 2016, p. 61) 
 

Outro marco histórico deu-se em outubro de 1999, quando o Estatuto das Micro e 

Pequenas Empresas foi sancionado pela Lei nº 9.841, de 05 de outubro de 1999 e revogado pela 

Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A lei dispõe às microempresas e às 

empresas de pequeno porte, tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos campos 

administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento 

empresarial. 

A Lei Geral, como é conhecida, tem por finalidade assegurar o fortalecimento das micro 

e pequenas empresas e sua participação no processo de desenvolvimento econômico e social. 

Para fins de entendimento, de acordo com o art. 3° da Lei complementar n° 123, são 

consideradas microempresas aquelas cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a R$ 

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Enquanto as empresas de pequeno porte, as que 

tenham receita bruta anual de até 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

Em maio de 1999, foi apontada uma proposta de “reinvenção” do SEBRAE. Uma 

comissão formada por quatro integrantes do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) incube-se  
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de consolidar a proposição. O intuito era o de reconhecer que a instituição, embora não 

governamental, é de caráter público por utilizar recursos parafiscais. 

 

O objetivo central do direcionamento estratégico foi a formatação de uma 

entidade inovadora e pragmática, capaz de operar de maneira estratégica, a fim 

de que o universo das micro e pequenas empresas passasse a dispor das 

melhores condições possíveis para uma evolução sustentável, atuando na 

formulação de políticas e contribuindo para o desenvolvimento do país como 

um todo. (SEBRAE 30 ANOS, 2012, p. 151) 

 

Posto isso, em continuidade aos marcos que compõem a história do Sistema SEBRAE, 

foi implantada, em 2003, a Gestão Estratégica Orientada para Resultados (GEOR). Tal 

metodologia visa possibilitar a adoção de indicadores para avaliar objetivamente as ações do 

SEBRAE, garantindo maior transparência ao trabalho da instituição. Era uma tendência 

mundial de gestão, já adotada por organismos internacionais e agências públicas de países tão 

diferentes quanto o Canadá, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros. (SEBRAE 

40 anos, 2012, p. 106). Em termos gerais, a metodologia permitiu avaliar projetos e programas 

realizados pela instituição e contribuiu com a mensuração dos benefícios relevantes para a 

sociedade e para as micro e pequenas empresas. 

No ano de 2008, foi instituída, por meio da Lei Complementar n° 128/08, a figura 

jurídica do Microempreendedor Individual (MEI), que permitiu formalizar milhões de 

empreendedores e proporcionar diversos benefícios sociais. Também em 2008, foi implantada 

a Universidade Corporativa, que oferece cursos, trilhas de aprendizagem, programas 

acadêmicos, certificações de conhecimento, entre outros. 

É importante citar uma iniciativa de grande impacto na mídia em relação à Instituição. 

Em 2012, o SEBRAE comemorou não só seus 40 anos de existência, mas também os 20 anos 

do Circuito Feira do Empreendedor. Nessa Feira, que geralmente ocorre a cada dois anos em 

diversas capitais e cidades do Brasil, são oferecidos cursos, palestras, consultorias e 

oportunidades de negócio para quem deseja abrir um negócio (potenciais empresários) e para 

quem já tem uma empresa. 

De maio a setembro de 2012, o Sistema SEBRAE definiu o seu direcionamento 

estratégico para o período de 2013 a 2022, com o objetivo de rever e reafirmar os conceitos 

fundamentais da organização, estabelecendo de maneira sistematizada um caminho para a 

excelência no apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios. (SISTEMA SEBRAE, 2012, 

p. 11).
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A construção do direcionamento estratégico aconteceu em cinco etapas, em espaços 

presenciais, via internet, com eventos para a discussão de cenários e da atuação do SEBRAE, 

pesquisas com clientes e reuniões com dirigentes, gerentes e técnicos. 

 

Figura 02 – Etapas do Direcionamento Estratégico, 2012. 
 

 

 
Fonte: SISTEMA SEBRAE, 2012. 

 

Quadro 07 – Explicação das etapas do Direcionamento Estratégico 

 

ETAPAS 
 
 

1 - Cenários 

2 - Missão, Valores, 
Visão de Futuro e 

Posicionamento da 

Marca 

 

3 e 4 - Mapa 

Estratégico e 

Indicadores 

 
 

5 - Linhas de Ação 

Teve como eixo principal a 

sistematização e 

apropriação de 

conhecimentos a partir de 

um conjunto de eventos 

realizados no primeiro 

semestre de 2012. Os 

colaboradores puderam 

contribuir com ideias e 

comentários, escolhendo as 

tendências mais relevantes 

para 2022 e suas 

implicações para os 

resultados dos pequenos 

negócios e para a atuação 

do Sistema SEBRAE. 

 

 
 

Foi realizada a partir de 

sessões de trabalho e 

workshops presenciais 

com a participação de 

técnicos, gerentes e 

dirigentes, e também 

contou com a 

contribuição dos 

colaboradores através 

da plataforma, postando 

ideias, comentando as 

propostas e votando. 

 
Foram desenvolvidas a 

partir de entrevistas 

estruturadas com 

gerentes, dirigentes e 

empresários, e tiveram 

também a contribuição 

dos colaboradores 

postando ideias e 

complementando suas 

escolhas com 

comentários, gerando 

discussão e 

conhecimento em torno 

dos objetivos estratégicos 

e seus indicadores. 

 

 
 

Além dos insumos 

utilizados nas etapas 

anteriores, também foi 

utilizado o trabalho de 

Auditoria com Foco em 

Riscos desenvolvido em 

24 SEBRAE/NA, onde 

foram mapeados e 

avaliados os riscos 

estratégicos para o 

Sistema SEBRAE em 9 

dimensões diferentes. 

 
Fonte: SISTEMA SEBRAE, 2012. 
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Assim, o SEBRAE atua com foco no estímulo ao empreendedorismo e no 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Seus segmentos estão entre educação 

empreendedora, capacitação dos empreendedores e empresários, articulação de políticas 

públicas que criem um ambiente legal mais favorável, acesso a novos mercados, acesso à 

tecnologia e inovação e orientação para o acesso aos serviços financeiros. Os principais setores 

atendidos são a indústria, comércio e serviços e agronegócio. 

Atualmente, diante desse cenário, visando garantir o atendimento aos pequenos 

negócios, o SEBRAE está presente em todo o território nacional. Além da sede nacional, em 

Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 (vinte e sete) Unidades da 

Federação, onde são oferecidos cursos, seminários, consultorias e assistência técnica para 

pequenos negócios de todos os setores. 

O SEBRAE/RJ é a Unidade Federativa (UF) que faz parte do Sistema SEBRAE e 

será utilizado como base exploratória deste estudo, disponível na próxima seção. 
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4.2      ORIGEM, ATUAÇÕES E A NATUREZA JURÍDICA DO SEBRAE/RJ 

  

 4.2.1  Origem e Atuações 

 

O Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro - 

SEBRAE/RJ, quando era Centro de Assistência Gerencial às Pequenas e Médias Empresas do 

Rio (CEAG do Rio), foi instituído em 12 de maio de 1977, de acordo com o registro em ata de 

reunião assinada pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) que 

especifica a sua fundação. Permaneceu com essa denominação até 1991, conforme demonstrado 

abaixo. 

 
 

Figura 03 – Ata que regulamenta a criação do SEBRAE/RJ 
 

 
 

Fonte: MELO, 2016, p. 69. 
 

 
 

Foram encontradas fontes que relatam esse período de construção da história da 

instituição em publicações comemorativas, relativas aos marcos memoriais da entidade. Além 

desses, uma dissertação divulgada recentemente sobre a construção da memória do 

SEBRAE/RJ possibilitou o entendimento desse contexto. Nesse trabalho, de acordo com Melo 

(2016), baseando-se no SEBRAE 30 ANOS (2002, p. 93-99), o CEAG-Rio passou por 

dificuldades que culminaram na desvinculação da administração pública. 

 

Entre os governos Sarney e Collor, o CEAG-Rio viveu momentos difíceis, com 

risco de extinção e sérios problemas orçamentários. Em 1990, uma emenda 

parlamentar, proposta pelo então deputado federal Arthur da Távola, mudou a 
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história do Sistema Cebrae e do Ceag-Rio. A emenda previa que a instituição 

fosse desvinculada da administração pública e passasse a ter participação de 

0,03% do que é arrecadado pelo Sistema S, cuja verba é proveniente da 

contribuição social das empresas brasileiras. (SEBRAE 30 ANOS..., 2002, p. 

93-99 apud MELO, 2016, p. 66) 
 
 

Tal fato desencadeou a substituição da denominação da instituição, que deixou de ser 

Ceag-Rio e passou a ser reconhecida como Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas no 

Estado do Rio de Janeiro (SEBRAE/RJ). 

Em entrevista ao “Entre Nós Especial 35 anos”16, o Diretor Evandro Peçanha, que faz 

parte da Instituição desde 1972, sendo considerado o funcionário número quatro da entidade, 

explicou parte dessa iniciativa do CEAG-RJ, iniciada em outubro de 1985 com o Programa de 

Apoio à Criação de Empresas. Segundo ele, foi o primeiro programa do Sistema SEBRAE de 

fomento ao empreendedorismo, pois, até então, a prática era atender as empresas já existentes, 

inclusive as microempresas informais. 

Dessa fase em diante, muitas foram as atuações da entidade com enfoque no 

desenvolvimento do micro e pequeno empresário no Estado do Rio de Janeiro. Seguem alguns 

marcos considerados destaques, com base no levantamento feito por Melo (2016): 

 

 

Quadro 08 - Marcos de atuação do SEBRAE/RJ em diferentes segmentos 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em MELO, 2016. 
 

 
 

                                                           
16 Entrevista concedida à repórter Maria Teresa Carneiro no dia 12 de setembro de 2012. Disponível em: 

<http://rjsvrsharepoint/Paginas/EntrevistaEvandro.aspx>. Acesso em: 14 jun. 2017. 

Ano Atividade 

 
1995 

É lançada a primeira edição do Encontro da Pequena Empresa, que depois virá a 

se chamar Feira do Empreendedor, na cidade do Rio de Janeiro, no Museu de 

Arte Moderna (MAM) 

 

 

2002 

 

Início da atuação do SEBRAE/RJ no Complexo da Maré, com apoio de 30 
instituições locais e da rede de parceiros: Fiocruz, Observatório de Favelas, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lamsa e Petrobras; 

 

 

2011 

Criação do Programa Desenvolvimento do Empreendedorismo nas 
Comunidades Pacificadas. Serviu como base para a elaboração da 

Metodologia SEBRAE para Desenvolvimento Territorial em Regiões Urbanas de 
Baixa Renda; 

 

 
 
 

2015 

Implementação do Programa SEBRAE de Excelência em Gestão - PSEG. Tem 

como objetivo disseminar boas práticas de gestão em todo o sistema. O programa 

pautado no Modelo de Excelência da Gestão - MEG, da Fundação Nacional da 

Qualidade, visa aumentar a maturidade em gestão em três pontos: ambiente 

interno, externo e valorização de pessoas. 
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Um dos principais documentos que certifica o exercício da organização, ou seja, o 

Estatuto Social, dispõe sobre os fundamentos e finalidades da entidade. Atualizado em 2013, 

descreve o objetivo e a atuação do SEBRAE/RJ: 

 

Art. 5º - O SEBRAE/RJ, no seu âmbito territorial de atuação, tem por 

objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável, a competitividade e o 

aperfeiçoamento técnico das microempresas e das empresas de pequeno 

porte industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, notadamente nos 

campos da economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do 

acesso ao crédito; da capitalização e fortalecimento do mercado secundário de 

títulos de capitalização daquelas empresas; da ciência, tecnologia e meio 

ambiente; da capacitação gerencial e da assistência social, mediante a 

execução de ações condizentes: com as políticas, diretrizes e prioridades de 

aplicação de recursos, atos, resoluções, programas e projetos aprovados pelo 

Conselho Deliberativo Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, órgão e entidade esses doravante designados 

simplificadamente neste instrumento como CDN e SEBRAE, 

respectivamente. (SEBRAE/RJ, 2013, p. 2, grifo nosso) 

 

Assim, os objetivos da instituição estão refletidos na sua missão, visão e valores, 

expostos a seguir: 

 

Quadro 09 – Missão, visão e valores do SEBRAE/RJ. 

           Missão 

  

  

Visão   Valores   

 
Promover a 

competitividade e o 

desenvolvimento 

sustentável dos 

pequenos negócios 
e estimular o 

empreendedorismo. 

Ter excelência no 
desenvolvimento dos pequenos 

negócios, contribuindo para a 

construção de um país mais 

justo, competitivo e sustentável. 

Sebrae/RJ: Tornar o Rio de 

Janeiro o melhor lugar do Brasil 

para abrir e desenvolver micro e 

pequenos negócios. 

 

Compromisso 

com o resultado; 

Conhecimento; 

Inovação; 

Sustentabilidade; 

Transparência; e 

Valorização 

humana. 

Fonte: Gerência de Gestão Estratégica do SEBRAE/RJ, 2017. 

 

O mapa estratégico a seguir representa as atuações da entidade, que são constituídas 

com base na missão e visão. Desdobram-se, consequentemente, a segmentação de clientes, os 

objetivos estratégicos de negócios e os objetivos estratégicos de organização e gestão.
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Quadro 10 – Mapa estratégico do SEBRAE/RJ, 2013-2022. 

 

 
 

Fonte: Gerência de Gestão Estratégica do SEBRAE/RJ, 2017. 

 

O SEBRAE/RJ é administrado por um Conselho Deliberativo cujo presidente é eleito 

por seus pares a cada 4 anos. Esse Conselho escolhe a Diretoria Executiva (Direx) para mandato 

de igual período. O Conselho é composto por entidades representativas da indústria, do 

comércio, da agricultura e do setor de serviços, de representantes do poder público estadual e de 

entidades técnico-científicas, destacados no Relatório de Gestão (2017, p. 15): 

Composição do Conselho Deliberativo Estadual (CDE): 

 

 CIRJ - Centro Industrial do Rio de Janeiro; 

 FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; 

 FECOMÉRCIO - Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro; 

 FACERJ - Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio 

de Janeiro; 

 ACRJ - Associação Comercial do Rio de Janeiro; 

 SNA – Sociedade Nacional de Agricultura; 
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 SEDEIS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, E nergia, Indústria 

e Serviço; 

 Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro; 

 Fundação Bio-Rio; 

 SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

 FAERJ - Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro; 

 Banco do Brasil; 

 CEF - Caixa Econômica Federal; 

 Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A 

 RIO NEGÓCIOS - Agência Rio Promoção, Meio ambiente e Desenvolvimento 

Urbano do Rio de Janeiro. 

 
Esses associados instituidores possuem direitos perante o SEBRAE/RJ, dos quais 

previstos no Estatuto Social (2013): 

 

Art. 9º - I. indicar conselheiros titulares e respectivos suplentes para participar 

das reuniões ordinárias e extraordinárias do CDE; 

II. votar nas deliberações do CDE, por meio de seus conselheiros ou suplentes; 

III. propor a criação e tomar parte em comissões e grupos de trabalho, quando 

designados pelo CDE para estas funções. (SEBRAE/RJ, 2013, p. 4) 

 

Tais entidades associadas têm como dever cooperar para o desenvolvimento e prestígio 

da instituição, observando os objetivos e ações previstas no Estatuto Social. A exclusão dos 

associados ocorre nos casos de solicitação do próprio associado instituidor ou por alteração da 

natureza jurídica, objeto social ou finalidade. 

Expostas a composição de ordenamento administrativo e hierárquico do SEBRAE/RJ, 

é imprescindível, para a pesquisa, entender a estrutura interna, demonstrada abaixo:
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Figura 04 - Organograma do SEBRAE/RJ, 2017. 

 

 
Fonte: Relatório de Gestão, 2017, p. 36. 

 

No âmbito da estrutura organizacional, destacam-se as funções de confiança (Gerente, 

Coordenador, Assessor de Área, Assessor de Diretoria ou Assessor do CDE), que podem ser 

providas por empregados do SEBRAE ou por profissionais externos, indicados pela Diretoria 

Executiva – Direx ou pelo Conselho Deliberativo Estadual - CDE. 

E, em cada gerência, atuam os demais colaboradores, dentre os quais, analistas e 

técnicos, desempenhados por distintos ramos profissionais. 

A seguir, pode-se observar a tabela de formação de 2017 contendo as funções inerentes 

à cada área que compõe a organização:
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Quadro 11 – Estrutura detalhada do SEBRAE/RJ, 2017. 

 
 

I) Diretoria de Superintendência: 
 

 

Área                            Síntese da Missão                                                         Principais temas de atuação 
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II)       Diretoria de Produtos e Atendimento: 

 
Área                            Síntese da Missão                                                         Principais temas de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III)     Diretoria de Desenvolvimento: 

 
Área                            Síntese da Missão                                                         Principais temas de atuação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relatório de Gestão, 2017 
 
 

 
Apresentados os contextos de origem e atuação do SEBRAE/RJ, tendo em vista que são 

imprescindíveis para o alcance do entendimento acerca do cenário institucional, cabe, então, 

descrever sua natureza jurídica. 
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4.2.2  Natureza Jurídica 

 

Considera-se importante na elaboração desta pesquisa explicar o embasamento jurídico 

que regulamenta a atuação do SEBRAE/RJ, posto que o desempenho primordial do 

SEBRAE/RJ está fundamentado na sua contribuição para o Poder Público ao potencializar o 

empreendedorismo e promover o desenvolvimento dos negócios de micro e pequeno porte no 

Estado do Rio de Janeiro. 

Adiante, serão tratados os conceitos que enquadram a entidade em um serviço social 

autônomo, pois o foco de atuação do SEBRAE/RJ vincula-se a atividades de interesse público 

ou social, fundamentadas no princípio da descentralização por cooperação que, segundo 

Brancato (2009, p. 112), corresponde ao fato do “Estado (em sentido lato) passar alguns de seus 

encargos a pessoas físicas ou jurídicas, no intuito de aliviar a complexidade da administração 

pública”. 

Embora o SEBRAE/RJ desenvolva atividades de ordenamento público, a instituição não 

pertence a nenhuma das divisões básicas da Administração Pública Federal: Nem a Direta e 

nem a Indireta, conforme esclarece Moreira Neto (1997, p. 23), “embora oficializadas pelo 

Estado e mesmo empregando recursos públicos provenientes de contribuições parafiscais”. 

Com base na legislação brasileira, o Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

determina quais categorias enquadram-se na Administração Pública Federal. Contudo, pode-se 

observar que as associações de direito privado não são consideradas: 

 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 

entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:a) Autarquias; b) 

Empresas Públicas; c) Sociedades de Economia Mista. d) Fundações públicas. 

(BRASIL, 1967) 

 

Cabe esclarecer que a Administração Direta, no entendimento de Pinho e Nascimento 

(2007, p. 149), “compreende os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência 

da República e dos Ministérios”. A Administração Indireta, por sua vez, “é composta de 

entidades dotadas de personalidade jurídica, isto é, autarquias, empresa pública e sociedades de 

economia mista”. 
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O SEBRAE/RJ não pertence à Administração Direta nem Indireta, pois enquadra-se 

como um tipo de serviço social autônomo. Conforme aponta o Estatuto Social (2013) da 

instituição: 

 

Art. 1º - O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio 

de Janeiro, é uma entidade associativa de direito privado, sem fins 

lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, regulada por 

este Estatuto, doravante designada simplificadamente neste instrumento como 

SEBRAE/RJ. (SEBRAE/RJ, 2013, p. 2, grifo nosso) 

 

A origem dos serviços sociais autônomos, de acordo com Moreira Neto (1997, p. 7), 

“são uma criação do modelo de Estado do Bem-Estar Social brasileiro vigente na década de 40, 

ao final da Segunda Guerra Mundial”. 

Batista (2009), baseando-se em Meirelles (2004), define os serviços sociais autônomos 

da seguinte maneira: 

 

Serviços sociais autônomos são todos aqueles que instituídos por lei, com 

personalidade de direito privado, para ministrar assistência ou ensino a certas 

categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos 

por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes 

paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e 

patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares 

convencionais fundações, sociedades civis ou associações ou peculiares ao 

desempenho de suas incumbências estatutárias. (MEIRELLES, 2004 apud 

BAPTISTA, 2009, p. 2) 

 

Em síntese à definição anterior, Moreira Neto (1997, p. 25) conceitua a natureza jurídica 

dos serviços sociais autônomos como “pessoas jurídicas de direito privado constituídas pelo 

Estado para o desenvolvimento de atividades delegadas de interesse público ou social”. 

Essas   instituições   fazem   parte   do   grupo   de   entidades   também   denominadas 

‘paraestatais’, vocábulo híbrido que aglutina dois elementos: um grego, “para”, que significa 

ao lado de, e o adjetivo estatal, derivado do nome latino status, entendido, na acepção 

renascentista, como Estado enquanto instituição. (MOREIRA NETO, 1997, p. 17). 

De forma mais clara, Di Pietro (2013, p. 551, grifo nosso) explica que “à letra, 

paraestatal é algo que não se confunde com o Estado, porque caminha lado a lado, 

paralelamente ao Estado”. Destaca-se, portanto, a atuação do SEBRAE/RJ, nesse sentido, de 

apoiar o Estado nos cumprimentos das obrigações de bem-estar e desenvolvimento da 

população do Rio de Janeiro impactando também outras regiões. 
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O sistema social de qualquer país democrático está estruturado em três setores que 

interagem e se fiscalizam reciprocamente, explica Queiroz (2014). O primeiro setor, o Estado, 

é responsável pelas funções públicas essenciais (justiça, segurança, fiscalização, políticas 

públicas, etc). O segundo setor corresponde ao mercado, pessoas físicas ou jurídicas 

encarregadas da produção e comercialização de bens e serviços. E, por fim, o terceiro setor são 

as organizações privadas sem fins lucrativos que geram serviços e bens de caráter público17. 

A imagem abaixo retrata os três setores: 

 
 

Figura 05 – Três setores do sistema social de um país democrático: 

 

Fonte: elaboração própria, com base nas informações do site congresso em foco, 2017. 
 

 

O SEBRAE/RJ pertence, então, ao terceiro setor por ser uma associação civil instituída 

sob a forma de serviço social autônomo, possuindo regulação com base em lei específica. A 

desvinculação do SEBRAE/RJ da Administração Pública Federal encontra-se prescrita na Lei 

nº 8.029/90 e é regulamentada pelo Decreto nº 99.570/90, transformando assim a entidade em 

serviço social autônomo. Nesse momento, ocorre também a alteração na denominação da 

instituição. 

 

Art.  1º - Fica desvinculado da Administração Pública Federal o Centro 

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae) e transformado em 

serviço social autônomo. 

Parágrafo único. O Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 

(Cebrae), passa a denominar-se Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). (BRASIL, 1990, grifo nosso) 

 

Desse modo, o SEBRAE/RJ caracteriza-se como pessoa jurídica de direito privado e, 

em virtude de receber contribuição parafiscal, está sujeito ao controle de suas contas e da 

                                                           
17 Informações     baseadas     na     coluna     do     site     Congresso     em     Foco.     Disponível     em: 

<http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/o-necessario-equilibrio-entre-os-tres-setores-do-sistema- 

social/>. Acesso em: 14 set. 2017. 

http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/o-necessario-equilibrio-entre-os-tres-setores-do-sistema-
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administração de seu orçamento conforme as regras do artigo 70 da Constituição Federal de 

1988. 

 

Art. 70. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 

em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (BRASIL, 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) 

 

Além dos pontos anteriores, o SEBRAE/RJ encontra-se sob a jurisdição do Tribunal de 

Contas da União (TCU), devendo prestar contas anualmente. O método de apresentação é 

definido pelo TCU, por meio de instrução normativa que determinará as peças que devem 

compor o processo de contas da entidade, bem como as de responsabilidade do Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)18, quais sejam: relatório de auditoria e 

parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno competente. (BRASIL, 2011, p. 

9). 

O texto legislativo que explica o dever do SEBRAE/RJ em prestar contas está disponível 

na Lei n º 8.443/92, acerca da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (TCU) como se 

observa no inciso V do artigo 5º: 

 

Art. 5° A jurisdição do Tribunal abrange: 

V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 

privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse 

público ou social. (BRASIL, 1992) 

 

Diante da premissa fundada na “Lei Orgânica”, como expresso acima, importa destacar 

que o Tribunal de Contas da União (TCU) dispõe da Instrução Normativa nº 63/2010, que 

estabelece normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão que contenham: 

 

Art. 1º. Parágrafo único. II – relatório de gestão: documentos, informações e 

demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, organizado para permitir a visão sistêmica do desempenho e da 

conformidade da gestão dos responsáveis por uma ou mais unidades 

jurisdicionadas durante um exercício financeiro.  

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010) 

 

                                                           
18 Importa destacar que a Controladoria Geral da União (CGU) foi extinta e transformada no Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), com base nos art. 1º e 2º da Lei nº 13.341 de 

29 de setembro de 2016. 
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O relatório de gestão, que abrange a prestação de contas da instituição anualmente, em 

cumprimento ao disposto no art. 70 da Constituição Federal (1988) e na Instrução Normativa 

do TCU (2010), citada anteriormente, pode ser considerado documento primordial em termos 

de transparência para o nível institucional, bem como para a sociedade. 

Referente ao ano de 2016, o relatório de gestão destaca uma visão geral da Unidade, 

cuja natureza jurídica está explicada neste tópico. 

 

Figura 06 – Visão Geral do SEBRAE/RJ 

 

 
Fonte: SEBRAE/RJ, Relatório de Gestão, 2016. 

 

 
 

Ao firmarem convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, as 

unidades do Sistema SEBRAE devem definir objetos que guardem correlação com suas funções 

regimentais de forma a evitar o desvio de finalidade. Nesse aspecto, de acordo com a 

Controladoria Geral da União (2011): 

 

As despesas decorrentes desses instrumentos, realizadas de forma conjunta 

com outras entidades, devem ser executadas somente quando ficar 

comprovado o enquadramento do objeto dentre os objetivos da entidade. 

(BRASIL, 2011, p. 19) 

 

Assim explicitado, o SEBRAE/RJ, como um serviço social autônomo constituído sob 

forma de associação, busca a melhoria constante no planejamento e monitoramento das 

atividades, fato destacado no Relatório de Gestão do Exercício de 2016 da entidade. Para essa 

efetivação, há um constante esforço no que diz respeito ao controle administrativo, 
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principalmente no contexto econômico que se encontra o Brasil, bem como o estado do Rio de 

Janeiro. 

A seguir, será explicado o histórico da Assessoria Jurídica, que atua constantemente 

como apoio às áreas internas do SEBRAE/RJ, bem como promovendo soluções em esferas 

administrativas e judiciárias externamente.
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4.3  HISTÓRICO, FUNÇÕES E OS CONCEITOS NORMATIVOS DOS 

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

   

4.3.1 Histórico e funções 

 

Após a abordagem sobre o histórico SEBRAE/RJ, será exposto, neste momento, o 

posicionamento da Assessoria Jurídica na empresa, suas funções e os principais instrumentos 

jurídicos analisados pela área. Importa ressaltar que os documentos verificados pelos advogados 

espelham as ações previstas nos Regulamentos, Estatuto, Instruções Normativas e Relatórios 

de Gestão, que fundamentam a produção dos documentos internos. 

Em relação à função da Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, o registro mais remoto 

encontra-se disponível na Resolução da Diretoria Executiva (DIREX) n° 95, de 13/12/1999. 

Tal documento, embasado nas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, descreve como 

competências da Assessoria Jurídica naquela fase: 

 

a) realizar a defesa do SEBRAE/RJ em toda e qualquer ação judicial proposta; 

b) realizar a defesa do SEBRAE/RJ, quando necessário, em todo e qualquer 

procedimento administrativo; 

c) propor toda e qualquer ação judicial que se faça necessária à defesa dos 

interesses do SEBRAE/RJ; 

d) examinar, antes de serem assinados pela Diretoria, todos os instrumentos a 

serem   firmados   pelo   SEBRAE/RJ, tais como: Convênios, Acordos de 

Cooperação, Protocolo de Intenções, Contratos, Ajustes e Termos Aditivos; 

e) emitir parecer sobre assuntos de pessoal; 

f) emitir parecer sobre todo e qualquer assunto que necessite de definição da 

área jurídica; 

g) examinar Editais de Concorrência, de Concurso e de Leilão, e Cartas 

Convites; 

h) elaborar as Atas das Reuniões do Conselho Deliberativo Estadual, bem 

como da Diretoria Executiva. (SEBRAE, 1999) 

 

Em relação às funções descritas acima, algumas permanecem na atualidade, exceto a 

alínea (h), pois a Assessoria Jurídica não elabora as Atas das Reuniões, ela é responsável apenas 

pelo encaminhamento das Atas para autenticação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

Cidade do Rio de Janeiro – RCPJ. As Atas são de responsabilidade de cada Diretoria. 

Como área de apoio jurídico, além de analisar, elaborar e validar a maior parte dos 

documentos produzidos e recebidos internamente, responde diversos questionamentos desde os 

mais complexos às consultas mais simples por meio de e-mails, telefonemas e pessoalmente.
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Importa demonstrar, portanto, o lugar da Assessoria Jurídica na instituição. A estrutura 

interna do SEBRAE/RJ passou por algumas alterações ao longo do tempo. Contudo, o lugar da 

Assessoria Jurídica no organograma da entidade sempre esteve subordinado à Diretoria de 

Superintendência. 

Toda documentação originada pelas áreas internas, destacadas no Organograma abaixo, 

passam pela análise da Assessoria Jurídica. Tais documentos produzidos e/ou recebidos são 

validados e formalizados pelos advogados por meio de instrumento jurídico (Contratos, 

Convênios, Patrocínios, Termos, entre outros). 

Na estrutura atual, destaca-se o posicionamento da Assessoria Jurídica na entidade: 

 

Quadro 12 – Organograma do SEBRAE/RJ (2017) com destaque da Assessoria Jurídica: 
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Fonte: Gerência da Gestão Estratégica, 2017, grifo nosso. 
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Devido à ausência de documento normativo atual que explique a missão da Assessoria 

Jurídica na entidade, foi realizada consulta no Relatório de Gestão (2016, grifo nosso), a qual 

define a atuação da Assessoria Jurídica em três partes: 1) elaboração de pareceres de natureza 

jurídica; 2) representação e defesa de interesses; 3) análise de instrumentos jurídicos. 

Entretanto, para definir melhor tais funções, solicitou-se a participação de todos os 

advogados19 e os mesmos chegaram à conclusão de que a missão da Assessoria Jurídica 

consiste em: oferecer apoio e suporte às áreas internas e à Diretoria Executiva, provendo 

soluções jurídicas alinhadas aos objetivos estratégicos da entidade, às suas normas internas, aos 

entendimentos dos órgãos de Controle Externos, à jurisprudência dos Tribunais e à legislação 

brasileira, proporcionando segurança jurídica na atuação da instituição, bem como proporcionar 

a melhor defesa dos interesses do SEBRAE/RJ em sede administrativa e judicial. 

Assim, a Assessoria Jurídica é composta por duas subáreas: 

I)     Consultoria - que trata da análise, elaboração de instrumentos contratuais, bem como 

convênios e demais tipos de documentos solicitados no decorrer das necessidades internas, 

além do arquivamento em nível corrente e intermediário. 

II) Contencioso - defende os interesses jurídicos do SEBRAE/RJ na esfera 

administrativa e judicial, provendo soluções jurídicas alinhadas aos entendimentos dos órgãos 

de controle externos, à jurisprudência dos Tribunais e à legislação brasileira. 

O arquivo deveria aparecer como parte dessa divisão, contudo ainda não está 

institucionalizado, por isso atua de maneira implícita. Tal posicionamento será retratado no 

tópico seguinte, quando é realizado o diagnóstico sobre os contratos analisados pela Assessoria 

Jurídica num contexto arquivístico. 

A equipe da Assessoria Jurídica é composta, no total, por onze (11) colaboradores, 

dentre os quais um (01) assessor jurídico, uma (01) arquivista, quatro (04) advogados na 

Consultoria, (03) advogados no Contencioso e três (03) estagiários: dois (02) da área de Direito 

e um (01) de Arquivologia. 

Explicitada a composição da Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, serão detalhadas, a 

partir deste momento, as formas de contratação pelo SEBRAE/RJ, e, posteriormente, os tipos 

de instrumentos validados pela Assessoria Jurídica. Tais abordagens são necessárias para 

possibilitar o entendimento acerca do diagnóstico referente aos contratos. 

 

 

                                                           
19A demanda foi solicitada por e-mail aos advogados no período compreendido entre out. e nov/2017. 
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4.3.2 Formas de contratação 

 

No que tange aos meios para contratar um tipo de serviço direcionado ao seu segmento 

de atuação: palestra, cursos, capacitações, desenvolvimento de pesquisas, entre outros, o 

Sistema SEBRAE utiliza como embasamento o Regulamento de Licitações e de Contratos 

específico para todas as Unidades Federativas e aprovado pelo órgão colegiado de direção 

superior: o Conselho Deliberativo Nacional (CDN22). 

É de entendimento do TCU, a partir da Decisão Plenária 907/1997, que as entidades dos 

serviços sociais autônomos não estão vinculadas ao estrito cumprimento da Lei nº 8.666/1993, 

que institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública Federal, mas devem 

seguir seus próprios regulamentos, compatíveis com os princípios do art. 37, caput, da 

Constituição Federal (1988). 

Conforme dispõe o art. 12 do Estatuto Social do SEBRAE/RJ (2013), “as licitações 

promovidas e os contratos firmados pelo SEBRAE/RJ reger-se-ão pelo Regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE”. A Resolução CDN n° 213, de 18 de maio de 

2011, aprova este Regulamento, e, em 26 de maio de 2011, ocorreu a publicação no Diário 

Oficial da União (D.O.U) n° 100. 

Logo, as contratações deverão ser precedidas de licitação de acordo com os art. 1º e 2º 

do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS). 

 

Art. 2º - A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para 

Sistema SEBRAE e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento 

convocatório e julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, inadmitindo- 

se critérios que frustrem seu caráter competitivo. (SEBRAE/RJ, 2011, p. 9) 

 

Licitação, na concepção de Di Pietro (2013, p. 370), significa: 

 

O procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às 

condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 

formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais 

conveniente para celebração de contrato. (DI PIETRO, 2013, p. 370) 

 

A seguir, quadro explicativo referente às modalidades de licitação utilizadas pelo 

SEBRAE/RJ: 

 
 



96 
 

Quadro 13 – Modalidades de Licitação 
 
 

 

MODALIDADES DE LICITAÇÃO: 

Concorrência 
Participação de qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação, 

comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
instrumento convocatório para execução de seu objeto; 

Convite 

  
Licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

escolhidos e convidados maior em número mínimo de 5 (cinco), com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, cujo instrumento 

convocatório será afixado em local apropriado, com a finalidade de 
possibilitar a participação de outros interessados; 

Concurso 

 
Participação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores; 

Leilão 

 
Participação entre quaisquer interessados, para a venda de bens, a quem 

oferecer lance, igual ou superior ao valor da avaliação; 

Pregão 

 
Participação entre quaisquer interessados para aquisição de bens e 

serviços, qualquer que seja o valor estimado da contratação realizado 
em sessão pública, podendo ser presencial, com propostas impressas e 

lances verbais, ou no ambiente Internet, com propostas e lances 
eletrônicos, vedada a sua utilização para contratação de obras e serviços 

de engenharia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria com base no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema 

Sebrae, 2011. 

 

As unidades do Sistema SSEBRAE publicam os resumos dos editais em jornal de grande 

circulação local e/ ou nacional e/ou no Diário Oficial da União (D.O.U) e no sítio eletrônico do 

SEBRAE, visando possibilitar ampla divulgação ao processo seletivo, além do cumprimento 

ao princípio constitucional da publicidade, o qual desempenha a função de permitir o amplo 

acesso dos interessados ao certame e à verificação da regularidade dos atos, possibilitando o 

controle por parte da sociedade. 

Tal determinação é válida para os casos de concorrência, concursos, pregões e leilões, 

exceto para os convites, pois a publicação do instrumento convocatório deverá ser fixada em 

local definido na própria entidade, de acordo com a de Entendimentos do Controle Interno 

Federal sobre a Gestão dos Recursos das Entidades do Sistema “S”, elaborada pela 

Controladoria Geral da União. (BRASIL, 2011, p. 11). 
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Finalizado o processo licitatório, nos casos de concorrência, o instrumento do contrato 

é obrigatório, já nas demais modalidades de licitação, ele é facultativo. Contudo, a Assessoria 

Jurídica do SEBRAE/RJ também prepara e valida em forma de instrumento contratual os casos 

de dispensas e inexigibilidades, mesmo que o Regulamento de Licitações e de Contratos do 

Sistema SEBRAE (2011) determine que seja obrigatório descrever apenas os requisitos 

mínimos do objeto e os direitos e obrigações básicas das partes, como se observa a seguir: 

 
Art. 25 – O instrumento de contrato é obrigatório no caso de concorrência, 

salvo quando se tratar de bens para entrega imediata e facultativo nas demais 

modalidades de licitação, caso em que poderá ser substituído por outro 

documento, como proposta com aceite, carta contrato, autorização de 

fornecimento ou documento equivalente. 

Parágrafo único - Nos casos de dispensas e inexigibilidades, o documento que 

substituir o contrato a que se refere o caput deste artigo deverá conter os 

requisitos mínimos do objeto e os direitos e obrigações básicas das partes. 

(SEBRAE, 2011, p. 29) 

 

Entretanto, antes de explicar sobre as formas de contratações por dispensas de licitação 

ou inexigibilidade, importa esclarecer o conceito de contrato, que, na concepção de Vareschini 

(2012, p. 322), significa “um acordo firmado entre a entidade e a pessoa selecionada, mediante 

procedimento licitatório ou contratação direta, para atendimento de uma necessidade, com 

formalidades previstas no regime jurídico de direito público”. 

Cabe destacar que as contratações mais comuns validadas pela Assessoria Jurídica do 

SEBRAE/RJ ocorrem por meio de dispensa de licitação ou inexigibilidade. O primeiro caso de 

dispensa de licitação se refere ao valor e está fundamentado no art. 6º do Regulamento 

(RLCSS), baseando-se nos critérios a saber: 

 

I - Obras e serviços de engenharia com valor de até R$ 79.000,00 (setenta e 

nove mil reais); II - Compras e demais serviços com valor de até R$ 

44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); III - Alienações de bens, sempre 

precedidos de avaliação, com valor de até R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil 

reais). (SEBRAE, 2011, p. 13) 

 

Além dos casos de dispensa de licitação pelo valor, a licitação poderá ser isentada nos 

casos previstos no art. 9º do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE, 

destacando-se os principais: 

 

V - Nos casos de emergência; 

VI - Na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis; 
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VIII - Na contratação de entidade incumbida regimental ou estatutariamente 

da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou 

tecnológico, desde que sem fins lucrativos; 

IX - Na contratação, com serviços sociais autônomos e com órgãos da 

Administração Pública; 

XII - Na contratação de pessoas físicas ou jurídicas para ministrar cursos ou 

prestar serviços de instrutória; 

XIV - Na contratação de cursos abertos. (SEBRAE, 2011, p. 15-16) 

 

E, por último, a inexigibilidade é uma forma de contratação direta amparada no art. 10º 

em que há inviabilidade de competição no mercado, sendo os principais casos: 

 

I - Na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de 

produtor ou fornecedor exclusivo; 

II - Na contratação de serviços com empresa ou profissional com notória 

especialização; 

III - Para participação do Sistema SEBRAE em feiras, exposições, 

congressos, seminários e eventos em geral. 

(SEBRAE, 2011, p. 16) 

 

Em resumo, os principais instrumentos jurídicos que refletem as ações do 

SEBRAE/RJ, perante todas as esferas: sociedade, demais instituições e o mercado, são os 

Contratos, Patrocínios e Convênios. Os contratos estão embasados no Regulamento de 

Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE (2011), contudo, seguem adiante, as definições 

acerca de Convênios e Patrocínios que possuem Instruções Normativas internas próprias. 
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4.3.2.1 Convênio 

 
 

O convênio é um outro tipo de instrumento jurídico usual nas entidades com perfil de 

serviço social autônomo. Segundo Di Pietro, esse instrumento refere-se a “uma forma de ajuste 

entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para realização de objetivos de interesse 

comum, mediante mútua colaboração”, (2013, p. 349). No entendimento da autora, o convênio 

tem em comum com o contrato o fato de ser um acordo de vontades, no entanto, um acordo de 

vontades com características próprias. 

As diferenças que costumam ser apontadas entre contrato e convênio são: 

 

a) No contrato, os interesses são opostos e contraditórios, enquanto no 

convênio são recíprocos; 

b) Os entes conveniados têm por objetivos institucionais comuns e se reúnem 

por meio de convênios para alcançá-los; 

c) No convênio, verifica-se a mútua colaboração, que pode assumir várias 

formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, etc. Por isso mesmo no 

convênio não se cogita preço ou remuneração, que constitui cláusula inerente 

aos contratos. 

(DI PIETRO, 2013, p. 350) 

 

Para elucidar melhor tais explicações, o Sebrae/RJ dispõe da Instrução Normativa de 

Procedimento – INP 014/17, sobre parcerias e convênios, a qual estabelece as regras para 

apresentação e análise de projetos, abrangendo todas as unidades operacionais da entidade. 

De acordo com a INP 014/17, Projeto refere-se 

 

ao conjunto de ações a serem realizadas, com início, desenvolvimento e 

término definidos, visando alcançar objetivos pré-estabelecidos, com metas 

por ação a executar, dentro dos parâmetros fixados pelo SEBRAE/RJ e pelos 

partícipes. (SEBRAE, 2017) 

 

Assim, o projeto deverá ter aderência com as diretrizes, objetivos e prioridades 

estratégicas voltadas ao desenvolvimento institucional e ao aprimoramento da sua governança, 

bem como às necessidades dos micro e pequenos negócios. 

Os convênios podem ser de cooperação geral, de cooperação técnica ou de cooperação 

técnica e financeira. 

A seguir, serão destacadas as definições referentes ao instrumento jurídico Patrocínio. 
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4.3.2.2 Patrocínio 

 

Patrocínio significa um tipo de apoio financeiro destinado a projetos de responsabilidade 

de terceiros que tenham como foco a contribuição na produção e difusão do conhecimento, além 

de consolidar a imagem institucional e o compromisso com a cultura empreendedora, explica a 

INP 001/13 do SEBRAE/RJ. 

A formalização desse tipo de instrumento jurídico também é um tipo de contrato, 

denominado contrato de patrocínio. De acordo com a Instrução Normativa de Procedimento – 

INP 001/13 – sua especificidade encontra destaque na classificação das propostas voltadas para: 

 

 Eventos: feiras, exposições, showrooms, workshops, encontros empresariais, palestras, 

cursos, conferências, seminários, missões, rodadas de negócios, premiações, solenidades 

e atividades afins; 

 Publicações: livros, manuais, anuários, pesquisas, periódicos, guias, teses e outras 

publicações, inclusive por meio eletrônico, cujo conteúdo colabore para fomentar o 

empreendedorismo e disseminar informações relevantes para os segmentos empresariais 

de micro e pequeno porte; e 

 Ações Diversas: produções audiovisuais e projetos de caráter social, econômico 

e cultural, dentre outros. 

 

Destacados os fundamentos dos três principais instrumentos jurídicos (Contratos, 

Convênios e Patrocínios) demandados pelos colaboradores que atuam nas áreas técnicas da 

instituição e, consequentemente, analisados pelos advogados da Assessoria Jurídica, optou-se 

por abordar na seção a seguir o diagnóstico a respeito dos contratos em um contexto 

arquivístico, diante de diferentes situações que motivam a produção dos documentos.
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4.4  O DIAGNÓSTICO DOS CONTRATOS ANALISADOS PELA ASSESSORIA 

JURÍDICA DO SEBRAE/RJ SOB A PERSPECTIVA ARQUIVÍSTICA. 

 

4.4.1  Parâmetros para coleta de dados 

 

Nos últimos anos, o diagnóstico arquivístico tem sido utilizado em instituições públicas 

e privadas como instrumento para subsidiar o planejamento de ações para melhorias nos 

aspectos referentes à gestão de documentos, bem como dos arquivos. 

Tal pressuposto pode ser observado na concepção de Lopes (1997, p. 16), que em sua 

obra destaca a racionalidade como fator primordial atrelado ao diagnóstico em arquivos. A 

racionalidade, na concepção do autor, “se reveste em praticamente todas as realizações no 

mundo moderno e que, aliás, é subjacente na trama da constituição, organização e utilização 

dos arquivos, desde seus protótipos da Antiguidade”. 

Nesse contexto, optou-se por utilizar o diagnóstico como método, recorrendo a 

exemplos diversificados de instrumentos metodológicos no âmbito de pesquisas sobre 

diagnóstico de arquivos. 

A importância do diagnóstico, de acordo com Feitoza et al (2017, p. 231) é “contribuir 

com a construção de um caminho a ser seguido, dentro de um padrão e de procedimentos para 

melhorar a capacidade de gerir as atividades rotineiras da empresa”. 

O SEBRAE/RJ é uma organização produtora de documentos. A relevância dessa 

produção baseia-se principalmente pelas ações que motivaram a origem de tais documentos e, 

posteriormente, seu valor de prova e testemunho. De fato, os documentos refletem a estrutura 

e as atividades dos órgãos onde são produzidos ou recebidos. 

Duranti (1994), nessa perspectiva, aponta que 

 

A razão pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais 

arquivísticos, ou registros documentais, representam um tipo de conhecimento 

único: gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, 

como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas 

primordiais para as suposições e conclusões relativas a essas atividades e às 

situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A 

partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser 

comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser 

estabelecido. (DURANTI, 1994, p. 50). 

 

Porém, para que a relação entre a ação que motivou a criação do documento com seu 

produtor seja otimizada, é necessário que os documentos sejam submetidos aos procedimentos 
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da gestão de documentos, explica Santos (2017, p. 25). Em contrapartida, a produção de 

documentos de forma desordenada interfere, em segundo plano, na recuperação e no acesso. 

Tal fato ainda é realidade em muitas instituições. 

No entendimento de Lopes (1997, p. 37), “quando se fala em organizações, está se 

referindo a qualquer tipo de entidade, pública ou privada que se possa dividir em atividades 

meio e fim, tendo um perfil básico estruturado que a individualize das demais”. 

Diante disso, existem distintas atividades que envolvem o recebimento, registro, análise 

e trâmite dos documentos presentes na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. Contudo, optou-se 

por retratar a situação dos documentos do tipo Contrato que são analisados e acumulados 

pela Assessoria Jurídica, em razão de sua expressividade quantitativa em comparação aos 

demais documentos jurídicos. 

Os elementos para coleta de dados que subsidiarão o diagnóstico dos Contratos num 

contexto arquivístico compreendem principalmente na observação direta in loco, consultas a 

fontes internas e aplicação de questionários. 

A observação direta, neste caso, refere-se ao “profissional como um observador 

participante, alguém que seja capaz de melhorar a qualidade global dos trabalhos, atuando na 

sua área”, segundo Lopes (1997, p. 42). Assim, salienta-se a existência de um profissional 

arquivista in loco na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. 

Essa relação do arquivista como um observador importante está associada ao seu vínculo 

nas atividades do produtor, expresso por Couture (2015): 

 

A estreita ligação entre as atividades do produtor dos documentos (pessoa 

física ou jurídica) e os próprios documentos constitui mais um dos 

fundamentos sobre os quais se baseiam as intervenções do arquivista. Sabe-se 

agora que o arquivista deve adquirir um conhecimento profundo da pessoa 

ou instituição que produziu os documentos antes de neles realizar 

qualquer intervenção. (COUTURE, 2015, p. 151, grifo nosso.) 

 

Conhecer a instituição, o papel que desempenha, bem como as normativas internas, é 

pré-requisito indispensável para que o arquivista possua segurança ao cumprir o seu papel no 

auxílio ao “tratamento, seleção e manutenção dos arquivos em seu contexto histórico, jurídico 

e administrativo, respeitando, portanto, sua proveniência, preservando e tornando assim 

manifestas suas inter-relações originais”, conforme dispõe o item 2º do Código de Ética do 

Arquivista, elaborado pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em 1996. 

O segundo elemento da coleta de dados para realização do diagnóstico refere-se à 

consulta em fontes internas, isto é, Instruções Normativas, Regulamento de Licitações e 



103 
 

Contratos. Tais consultas serão referências para elaboração da identificação dos documentos e 

levantamento da produção documental com base nas diretrizes descritas nas publicações do 

Arquivo Nacional (1985 e 1986). 

Os questionários, por sua vez, como terceiro elemento para a coleta de dados, foram 

realizados por e-mails. Entretanto, buscou-se contatos prévios por telefone para informar a 

relevância de um retorno dos e-mails enviados. 

A principal finalidade das perguntas compreende em verificar se a opacidade e a falta 

de regulamentação do arquivo, bem a existência dos instrumentos técnicos (plano de 

classificação e tabela de temporalidade) da gestão de documentos, eram uma questão presente 

apenas na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ ou se era realidade também em outras Unidades 

Federativas do Sistema SEBRAE. 

Foram estruturadas quatro questões que envolviam principalmente a existência de: 

Arquivo Central / Geral com protocolo; Programa ou Sistema de Gestão de Documentos; 

Instrução Normativa ou Manual que abordasse sobre a gestão de documentos; Plano de 

Classificação e/ou Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD). Tais respostas tornaram-

se bases para propor diretrizes referentes à gestão de documentos expostas no item 3.5 desta 

pesquisa. 

Assim, por meio da observação direta, da consulta a fontes internas e dos questionários 

remetidos - ANEXO III -, foram constituídos, pontos cruciais, explicados a seguir, para a 

análise dos dados coletados. 
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4.4.2   Análise dos dados coletados 

 

Refletir a respeito dos dados coletados é um dos pontos cruciais de uma pesquisa. No 

caso desta, a verificação caminha pelos questionamentos voltados à opacidade dos tratamentos 

arquivísticos no SEBRAE/RJ, que corroboram a necessidade de institucionalizar este arquivo 

opaco. Tendo em vista que, há documentos e outros fatores que sinalizam a sua existência. 

Desta maneira, a seguir, serão apresentados: a identificação dos contratos registrados, 

analisados e arquivados pela Assessoria Jurídica, as características desse acervo e o 

levantamento que designam a produção dos documentos.  

 

4.4.2.1 A identificação dos contratos 

 

A primeira etapa, que indica a análise dos dados, refere-se à identificação dos Contratos. 

O termo “Identificar” significa “processo de reconhecimento, sistematização e registro de 

informações sobre arquivos com vistas ao seu controle físico e intelectual”, descreve o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE. (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 104). Logo, objetiva-se, a partir da identificação, o primeiro contato com o 

documento na busca de esclarecimento do que se trata o instrumento jurídico “contrato”. 

A publicação do Arquivo Nacional (1985), cujo título se refere a “Identificação de 

documentos em arquivos públicos”, oferece subsídios para identificar grandes volumes 

documentais. 

Embora o cenário desta pesquisa se enquadre em documentos privados, baseando-se 

nessa premissa, a identificação do instrumento Contrato se enquadra como um dos elementos 

relevantes de referência para o diagnóstico, visando principalmente ao controle físico e 

intelectual por parte da Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. 

Neste sentido, “é preciso conhecer a documentação antes de organizá-la”. Por isso, a 

identificação é “uma etapa necessária à organização de acervos”. (ARQUIVO NACIONAL, 

1985, p. 8). 

A identificação será realizada por amostragem, tendo em vista a extensa quantidade de 

contratos existentes, principalmente em nível corrente e intermediário. Assim, serão analisados 

cinco (5) Contratos de modo a refletir a totalidade dos instrumentos que são analisados e 

acumulados na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. Os critérios utilizados para escolha dos 

exemplos levaram em consideração o tipo do contrato, as formas de contratação (licitação / 

dispensa / inexigibilidade), bem como o conteúdo do instrumento jurídico, etc. 
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Entretanto, os elementos selecionados seguem algumas diretrizes propostas na 

publicação do Arquivo Nacional (1985), a qual dispõe um mínimo de informações para fixar 

critérios que nortearão o modelo de identificação. Outras informações consideradas relevantes 

foram incluídas com o propósito de clarificar a realidade documental concernente aos 

Contratos. 

 

Quadro 14 – Amostragem referente à identificação dos contratos analisados e 

arquivados na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ - Ano 2017. 
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Fonte: elaborado pelo autor, com base nos contratos arquivados na Assessoria Jurídica do 

SEBRAE/RJ. 

 
 

O Arquivo Nacional (1986, p. 8) dispõe que “o conhecimento das particularidades de 

cada acervo, proporcionado pela etapa de identificação, contribui substancialmente na 

elaboração de políticas de arranjo”. Desse modo, observa-se que o intuito da elaboração do 

quadro acima foi demonstrar um contexto de representação da documentação originada pelas 

áreas técnicas e encaminhadas para análise e formalização do contrato pela Assessoria Jurídica 

do SEBRAE/RJ. 

Em análise às informações do Quadro 14, destacamos que o tipo do contrato varia de 

acordo com o objetivo da contratação, o que gera a necessidade de abordagem da 
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fundamentação legal, a partir do que determina o Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sistema SEBRAE (RLCSS). 

Ademais, as naturezas jurídicas das instituições ou das empresas contratadas 

(proponentes) se distinguem entre si, pois variam de acordo com as finalidades dispostas no 

estatuto ou no contrato social, documentos imprescindíveis para a identificação e composição 

do processo de contratação que regem as funções, atos e objetivos da entidade. 

As datas de assinatura e os prazos de vigência, por sua vez, são indicados pela área 

técnica demandante e podem ser seguidos ou não após análise do advogado na Assessoria 

Jurídica, o qual verificará a pertinência legal e temporal do instrumento. 

Os documentos que compõem o processo de contratação determinam a ação 

originalmente requerida. A entrega dos documentos é obrigação dos gestores dos contratos, 

conforme determina a Instrução Normativa de Gestão de Contratos – IN n° 001/15. 

 

A gestão de contratos é o conjunto de técnicas, procedimentos, medidas e 

controles que visam à administração correta e eficaz de todas as variáveis 

envolvidas na contratação, desde a proposta negocial, passando pela discussão 

e redação de cláusulas, cautelas na formalização do contrato, até a execução, 

acompanhamento e entrega do bem ou serviço. (SEBRAE/RJ, 2015) 

 

Na próxima seção, será analisada a composição do arquivo como local de guarda dos 

contratos, bem como os elementos referentes ao acondicionamento e ambientação. 
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4.4.2.2   Características do acervo 

 

Ao passo da identificação do tipo de instrumento jurídico denominado Contrato, 

considera-se relevante caracterizar e identificar a composição do acervo onde estão 

acondicionadas as pastas físicas, de modo a verificar as condições de armazenamento. Para 

tanto, foram analisados o “Roteiro para Mensuração de Documentos Textuais”, do Arquivo 

Nacional (2012), a “Cartilha de Recolhimento de Documentos de Guarda Permanente”, 

elaborada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo (2014), além de informações 

complementares elaboradas pela autora. 

Os contratos “correntes”20 encontram-se acondicionados em pastas suspensas, na 

posição vertical. O arquivo, local de guarda das pastas, está organizado em ordem 

alfabética por contratado (empresa/proponente), além de constar apenas os que estão vigentes. 

Por isso, há uma variação nos anos dos contratos, tendo em vista que o contrato pode ter sido 

elaborado, por exemplo, em 2002, e ainda estar em vigor devido aos termos aditivos que os 

prorrogaram. 

Este arquivo possui 36 cm de profundidade, logo, por se tratar de pastas suspensas, esta 

é a mensuração dos documentos em cada gaveta totalmente ocupada. São 08 (oito) gavetas, que 

totalizam 2,88 metros lineares de documentos por armário. Entretanto, são 02 (dois) arquivos 

(armários), logo, a soma resulta em 5,76 metros lineares. 

 
Quadro 15 - Características do local de guarda dos contratos 

 
 

 
Composição 

 

Unidade de 
acondicionamento 

 
Mobiliário 

 

Quantidade e divisão 
do Mobiliário 

 

Mensuração total do 
acervo dos contratos 

 
Documentos 

impressos 

 

 

Pastas suspensas 

 

Armário de 

madeira com 

porta de correr 

 

2 arquivos – 
16 gavetas (8 gavetas 

em cada arquivo) 

 

 

5,76 metros lineares 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 

O arquivo carece de tratamentos voltados para a conservação e preservação dos 

documentos. Por preservação, entende-se o “conjunto de medidas que objetivam preservar a 

integridade dos materiais”, e por conservação, “as ações estabilizadoras que visam desacelerar 

                                                           
20 O termo “corrente” nesse contexto, significa que os documentos são objetos de consultas frequentes pela 

entidade que o produziu. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 29) 
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o processo de degradação dos documentos, por meio de controle ambiental e outros 

tratamentos”, conforme descreve Cassares (2000, p. 13). 

Semanalmente, a equipe de manutenção realiza a limpeza dos arquivos visando 

conservar os documentos. Entretanto, as condições ambientais não são controladas, como, entre 

outras, a temperatura ideal que deveria ser o mais próximo de 20ºC. Isso se deve à ausência, em 

primeiro estágio, de políticas arquivísticas consolidadas para tal finalidade, ou seja, a 

autorização e a adoção dessas práticas por parte das instâncias superiores da instituição a fim 

de que a segunda etapa seja aplicada. 

Cabe ressaltar que o estudo reflete as atividades e a análise da Consultoria (subárea da 

Asssessoria Jurídica). Os documentos correspondentes à área do Contencioso não estão sendo 

objetos deste estudo, posto que defendem administrativa e judicialmente os interesses do 

SEBRAE/RJ. 
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4.4.2.3  Levantamento da produção documental 

 

Nesta fase, algumas questões são colocadas para entendimento dos dados sobre a 

produção dos documentos pelos diversos setores ao desempenharem suas atividades e 

encaminharem tais documentos para análise da Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. 

O levantamento da produção documental auxilia no mecanismo da origem do 

documento e nos trâmites documentais, essa tarefa é essencial à aplicação dos princípios da 

gestão de documentos, foco desta pesquisa. 

A obra do Arquivo Nacional (1986, p. 11, grifo nosso) aponta perguntas que resultam 

em um quadro relativo à maneira pela qual as atividades de uma instituição se desenvolvem, 

como: Quem produz o documento? Qual o caminho percorrido pelo documento ao 

cumprir sua função administrativa? 

Objetiva-se, doravante, responder a tais questionamentos como somatório às etapas do 

diagnóstico. No decorrer da formalização das ações empreendidas pelo SEBRAE/RJ, as áreas 

denominadas técnicas produzem documentos que embasam suas atividades, as quais são 

previstas no art. 5º do Estatuto Social como missão institucional: promover a competitividade 

e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo. 

As formas de contratação estão especificadas no Regulamento de Licitações e Contratos 

do Sistema SEBRAE (RLCSS), destaque no item 3.2 desta pesquisa. Porém, não há indicação 

normativa em relação ao caminho a ser percorrido pelo documento, seja antes ou depois de 

cumprir sua função administrativa, isto é, nas sucessivas fases de seu ciclo de vida: produção, 

utilização e destinação final. 

A identificação da necessidade de contratar um tipo se serviço de outras instituições é 

responsabilidade, principalmente, das áreas fins da instituição: as áreas de projetos e de 

atendimento, as quais lidam diretamente com o público-alvo. 

As áreas consideradas meio também demandam contratações, porém, atuam, em sua 

maioria, como suporte na orientação das atividades institucionais, focalizando as estratégias e 

a conformidade com as leis, como é o caso da Assessoria Jurídica. 
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4.4.2.4 Tipos e trâmites dos contratos analisados pela Assessoria Jurídica do 

SEBRAE/RJ: 

 

A fim de proporcionar melhor visibilidade, a espécie “contrato” será dividida por tipo. 

Os trâmites documentais que serão retratados englobam os modelos de contratos que passam 

pela análise da Assessoria Jurídica. 

O intuito não é aprofundar o assunto referente à tipologia documental, objeto de grande 

discussão na Arquivologia, mas sim destacá-la para introduzir parte do diagnóstico sob um 

olhar arquivístico referente aos contratos analisados pela Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, 

campo de estudo desta pesquisa. 

Antecedendo a demonstração, é importante elucidar alguns aspectos teóricos que tratam 

os conceitos de espécie e tipo documental como reflexo da produção de documentos de uma 

organização, como é o caso do SEBRAE/RJ. 

De acordo com Vitoriano (2011), ao se referir às funções, atividades e produção 

documental das organizações privadas, surge uma grande dificuldade na conceituação de tipo 

documental. Contudo, Vitoriano (2011, p. 108), em uma das conclusões, explica que “o tipo 

documental é uma representação das características gerais dos documentos que são produzidos 

no cumprimento de uma determinada atividade”. A autora também observa que ele “é um 

elemento essencial para o processo de organização dos arquivos”. Portanto, refletem as funções 

e as atividades desempenhadas pela entidade. 

Em consonância com os entendimentos de Vitoriano (2011), Bellotto (2006) esclarece 

que: 

 
Para introduzir os estudos tipológicos é preciso relembrar que espécie 

documental é a configuração que o documento assume de acordo com a 

disposição e a natureza de sua informação (e é objeto da diplomática) e que 

tipo documental é a espécie documental não mais como fórmula e, sim, já 

imbuído da atividade que o gerou (e é objeto da tipologia). Assim, pode-se 

estabelecer dois pontos de partida para a análise tipológica: o da diplomática 

ou o da arquivística. (BELLOTTO, 2006, p. 61, grifo nosso) 

 

Para Bellotto (2006), apoiando-se no eixo da arquivística: 

 

O elemento inicial tem que ser necessariamente a entidade produtora, sendo o 

percurso: da competência à estrutura, da estrutura ao funcionamento, do 

funcionamento à atividade refletida no documento, da atividade ao tipo, do 

tipo à espécie, da espécie ao documento. (BELLOTTO, 2006, p. 61).
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Por outro lado, ao se partir da diplomática, “o elemento inicial é a decodificação do 

próprio documento, sendo suas etapas: da anatomia do texto ao discurso, do discurso à espécie, 

da espécie ao tipo, do tipo à atividade, da atividade ao produtor”, explica Bellotto (2006, p. 61). 

Além disso, na perspectiva da diplomática, o contrato é um documento de natureza jurídica, e, 

portanto, juridicamente relevante, que é de guarda permanente. 

Porém, independentemente dos pontos, seja no âmbito da Diplomática ou da 

Arquivística, o resultado é o mesmo, pois, de acordo com Bellotto (2006), chega-se ao encontro 

desejado entre o documento (suporte, meio, contextualização) e sua função (o que pretende ao 

se emitir o documento). É em razão desta proposição que as divisões dos Contratos produzidos 

pelos entes do SEBRAE/RJ serão pautados, tendo em vista a análise dos mesmos pela 

Assessoria Jurídica. 

Embora existam as duas perspectivas, a que mais se aproxima da realidade documental 

existente no SEBRAE/RJ se baseia na Arquivística em virtude do significativo nível de 

autoridade que possui, pois, essa instituição foi criada para desempenhar atividades de fomento 

ao empreendedorismo. 

Assim, objetivando melhor compreensão, com base nos entendimentos de Vitoriano 

(2011) e Bellotto (2006), seguem abaixo os desdobramentos do instrumento jurídico Contrato, 

documentos originados internamente segundo as atividades do SEBRAE/RJ e que são 

analisados pela Assessoria Jurídica: 

Figura 07 – Espécie e tipos de contratos 

 

 

 

 Contrato de Prestação de Serviços 

 Contrato de Patrocínio 

 Contrato de Comodato 

 Contrato de Permuta 

 Contrato de Depósito 

 Contrato de Compra e Venda 

 Contrato de Autorização de Uso com Encargos 

 Contrato de Cessão Temporária de Espaço 

 Contrato de Cessão Onerosa de Espaço 

 Contrato de Cessão Temporária de Estande 

 Contrato de Locação de Imóvel 

 Contrato de Locação de Equipamento 

 Contrato de Locação Não-residencial 

 Contrato de Locação de Espaço 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A área técnica, seja ela um setor meio ou fim, ao identificar a necessidade de promover 

evento, curso, palestra, etc., que estejam de acordo com as finalidades da instituição, verifica, 

inicialmente, qual a melhor forma de requerer a análise do que deseja contratar. 

Para os casos de contratações que necessitam passar pelo processo licitatório, a área 

técnica demandante elabora e envia o Termo de Referência para análise da Comissão de 

Licitação, que por sua vez, verifica a modalidade (concorrência, concurso, convite, leilão ou 

pregão) condizente com o propósito da contratação. Após a análise da Comissão de Licitação e 

determinação do vencedor, encaminham o processo para a Assessoria Jurídica elaborar o 

instrumento jurídico. Esta, então, devolve para a Comissão encaminhar para as respectivas 

assinaturas do contrato: diretoria correspondente, representante da empresa, gestor do contrato 

e duas testemunhas. 

No entanto, há os tipos de contratos que podem ocorrer por dispensa de licitação ou 

inexigibilidade. A área técnica que enseja formalizar nesses moldes precisa analisar o 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS) e preencher o Parecer 

Técnico (ANEXO A). 

Após o preenchimento deste, a área técnica encaminha para análise e autorização da 

Diretoria correspondente ao setor, que posteriormente devolve para aquela (podendo haver 

recomendação para alteração). Após autorização da Diretoria, o Parecer Técnico (e seus 

documentos constitutivos, quando houver) é encaminhado para a Assessoria Jurídica, que no 

ato do recebimento o protocola, registra em planilha Excel, digitaliza, monta o processo (capa 

e pasta) e o direciona para análise do advogado, e este verifica os fundamentos jurídicos e a 

pertinência com a missão e objetivos institucionais. O prazo para a elaboração do instrumento 

jurídico, ou seja, elaboração do processo, é de 5 (cinco) dias úteis, caso o processo não tenha 

pendência a ser cumprida pela área técnica. Caso contrário, o prazo pode se estender até que o 

processo esteja completo. 

O processo completo, incluindo Parecer Técnico, documentos constitutivos (ou de 

apoio), despacho saneador e minuta contratual é enviado para a área técnica, que posteriormente 

encaminha para as assinaturas da Diretoria de Superintendência, da respectiva Diretoria da área 

técnica, do gestor do instrumento, do proponente e de outras duas testemunhas. 

Quando as minutas estão devidamente assinadas, cabe à área técnica devolver o 

processo completo para digitalização e arquivamento na Assessoria Jurídica. Todos os 

processos de contratos são digitalizados e enviados para o setor de Contratos e Convênios (que 

faz parte da área Financeira) para que sejam cumpridas as outras etapas prescritas na 
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documentação: pagamentos e prestação de contas, conforme destacado na seção 2.1.3 desta 

pesquisa, sobre a gestão de documentos e o acesso à informação. 

Em resumo, a parte da prestação de contas ocorre diretamente entre a área técnica 

demandante e o setor de Contratos e Convênios, que geram os processos de pagamentos e os 

cumprem separadamente ao processo contratual original. Ou seja, são gerados outros 

documentos que possuem vínculos com o primeiro processo elaborado, porém, não ficam 

agrupados em um mesmo processo. 

A seguir, o desenho dos trâmites pelos quais os documentos passam até a formalização 

do contrato: 

 

Figura 08 – Trâmites dos contratos analisados e acumulados pela  

Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao buscar responder à pergunta do quadro anterior sobre a destinação, esta parece ser 

a questão que mais necessita de atenção, pois, devido à ausência da técnica de avaliação dos 

documentos e, consequentemente, da Tabela de Temporalidade de Documentos, a 
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documentação e os contratos ficam sem parâmetros para a destinação final: a guarda permanente 

e/ou a eliminação. 

Por esse motivo, mais uma vez ocorre a intervenção do profissional arquivista, que adota 

medidas pautadas na legislação mais próxima, somadas às demandas internas de recuperação e 

de acesso aos documentos. 

Cabe ressaltar que, após a guarda do instrumento jurídico no arquivo da Assessoria 

Jurídica, os documentos permanecem por 06 (seis) meses após o término da vigência, cujo 

critério foi adotado pela arquivista da área, tendo em vista esse ser o prazo médio para 

requisição e consultas desses instrumentos. Findado o prazo de execução do processo, ocorre a 

denominada “transferência”, isto é, a “passagem dos documentos do arquivo corrente para o 

intermediário”, como dispõe o Dicionário de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 165). 

O arquivo intermediário encontra-se armazenado em empresa terceirizada somente para 

guarda das caixas. Cada setor possui viabilidade de guarda dos próprios documentos 

produzidos, com exceção dos instrumentos jurídicos. A Assessoria Jurídica, por se tratar da área 

que efetua a guarda dos instrumentos jurídicos da instituição, possui uma quantidade 

considerável de caixas, totalizando, até janeiro/2018, 226 (duzentas e vinte e seis) caixas, dentre 

elas, 50 (cinquenta) estão organizadas por tipo e por ordem alfabética desde jun./2014, e 25 

(vinte e cinco) caixas tiveram seus documentos eliminados, pois eram compostos 

principalmente por cópias de documentos cujos originais encontram-se em suporte papel e 

digitalizados na empresa. 

Em continuidade à reflexão da pesquisa, bem como à etapa do diagnóstico, que buscou 

retratar a realidade documental acerca dos contratos, objetiva-se a seguir propor ações 

importantes sobre o arquivo e a gestão de documentos que possam servir para a construção 

futura de uma normativa que aborde tais temáticas. 
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4.5 SUBSÍDIOS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO NA 

ASSESSORIA JURÍDICA DO SEBRAE/RJ   

 

Adota-se aqui a reflexão que Fox (2007) realiza sobre a pergunta: “Por que precisamos 

de Normas?”. Tal questionamento induz o leitor a inúmeras respostas em diferentes contextos: 

seja em relação ao estabelecimento de regras de uso comum em uma comunidade ou em uma 

instituição para prevenção de problemas; ou mesmo para cumprimento de burocracias 

(necessárias) que levam a uma padronização de procedimentos referentes a serviços e produtos 

de maneira mais eficiente e célere. 

Embora a pergunta tenha provocado as considerações anteriores, o objetivo desta seção 

compreende no entendimento do conceito de “norma” prescrito pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (2018): 

 
 

Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um 

organismo reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características 

mínimas para atividades ou para seus resultados, visando à obtenção de um 

grau ótimo de ordenação em um dado contexto. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, grifo nosso) 
 
 

Em outra perspectiva, Fox (2007) destaca a segurança que a aplicação de normas oferece 

para os arquivos, pois, quando não há normalização de questões arquivísticas, o tempo gasto 

pelos entes envolvidos com as questões de gestão informacionais e de documentos torna- se 

elevado. 

 

Há um outro importante argumento para a normalização: ela torna nosso 

trabalho mais eficiente [...]. Sem normas, sempre surgem dúvidas sobre 

como resolver questões específicas que aparecem cada vez que um 

arquivista se depara com um diferente conjunto de documentos. Sem 

diretrizes, gastamos um tempo improdutivo pesando os vários argumentos: a 

favor e contra cada possível curso da ação. Com as normas estabelecidas, 

aquelas reuniões, frequentemente intermináveis, são evitadas. (FOX, 

2007, p. 29, grifo nosso) 
 
 

Logo, evidencia-se que diretrizes voltadas para o estabelecimento de uma norma que 

proporcione subsídios para a institucionalização de um arquivo, e que também aponte as 

características de gestão documental, são extremamente importantes para o desenvolvimento 

operacional das atividades documentais existentes em uma instituição, tendo em vista 

também que não há necessidade de propor normas complexas, mas que sejam de fácil 

compreensão e atendam às expectativas dos usuários. 
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Diante desses aspectos, foi notada a ausência de uma norma que regulasse a existência de 

um arquivo no SEBRAE/RJ e procedimentos de gestão de documentos. 

Por essa razão, visando a medidas que ajudem a tratar dessa problemática e que também 

auxiliam na composição de um dos objetivos específicos desta pesquisa, foi realizada uma 

consulta formada por perguntas estruturadas e enviadas por e-mail para diferentes Unidades 

Federativas do SEBRAE/RJ a fim de averiguar a regulação do arquivo (como área ou setor), 

assim como a existência de normas que tratassem da gestão de documentos, incluindo alguns 

dos instrumentos técnicos que as auxiliam (plano de classificação e tabela de temporalidade). 

O SEBRAE possui unidades presentes nas cinco regiões brasileiras: Centro-Oeste, 

Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, conforme destacado abaixo: 

 
 

Figura 09 – SEBRAE nos estados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Portal SEBRAE, 2018. 

 

 

As perguntas demandadas em dezembro do ano de 2017 buscaram verificar se havia 

setor de arquivo e se existia Instrução Normativa sobre a gestão de documentos. Foram 

encaminhados e-mails para 6 (seis) estados, de um total de 26 (vinte e seis), dentre os quais: 

SEBRAE/MG, SEBRAE/BA, SEBRAE/ES, SEBRAE/PR, SEBRAE/SP e SEBRAE/NA. 

Todos responderam aos seguintes questionamentos: 
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1)  Há algum setor de Arquivo Central/Geral ou de Protocolo para registro, controle 

e arquivamento dos documentos físicos? 

 
2)  Possuem algum sistema de Gestão de Documentos? 

 

 
 

3)  Dispõe de Instrução Normativa ou Manual que aborde o trâmite documental ou 

sobre a Gestão de Documentos internamente? 

 
4)  Existe Plano de Classificação e/ou Tabela de Temporalidade de Documentos? 

 

 
 

Os assuntos que constituem as perguntas, referem-se a parte do conjunto de 

procedimentos que visam desde o controle da produção documental até a destinação, isto é, a 

gestão de documentos. 

Pode ser observado a seguir o gráfico sobre as repostas obtidas: 

 
 

Gráfico 01 – Respostas sobre a existência de arquivo e procedimentos de gestão de 

documentos. 
 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

Logo, com base nos dados obtidos, é possível observar que: 

 

 Na questão 01, dos 06 (seis) estados respondidos, 03 (três) possuem arquivo 

central/geral e os outros 3 (três) não possuem, designando um equilíbrio no que diz respeito à 
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existência de setor específico e regulamentado para recebimento, análise e arquivamento da 

documentação produzida institucionalmente; 

 

 A resposta de número 02 (dois) foi a mais positiva em relação à utilização de 

sistema gestão de documentos, pois, dos 06 (seis) estados, 04 (quatro) deles possuem sistema 

de registro, controle e arquivamento dos documentos tradicionais ou digitalizados; 

 

 O retorno da pergunta 03 (três) designou um impacto negativo, tendo em vista 

que 04 (quatro) das 06 (seis) unidades federativas não detêm norma específica sobre os 

procedimentos de gestão documental que tangencie a produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à destinação do documento; 

 

 Quanto à resposta da questão 04 (quatro), apenas 02 (dois), do total de 06 (seis) 

estados, possuem plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos, o que 

sinaliza mais uma vez a omissão da maioria quanto aos instrumentos técnicos que auxiliam a 

gestão de documentos. 

 
Após esse levantamento, considera-se relevante para a instituição que, antes de refletir 

sobre aspectos que tratem da elaboração de uma normativa interna, sejam elaboradas ações que 

intervenham na cultura organizacional, propiciando o início de um processo de incorporação 

de medidas arquivísticas regulares. 

Em continuidade ao objetivo desta seção, serão observados, a seguir, propostas para 

uma futura normalização que contemple a institucionalização do arquivo na Assessoria Jurídica 

e alguns conceitos importantes que norteiam a gestão de documentos de acordo com a realidade 

institucional.
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Quadro 16 – Apresentação de conceitos para institucionalização do arquivo e os 

procedimentos de gestão de documentos na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ 

 

1. OBJETIVO 

Apresentar conceitos, definir o posicionamento do arquivo no SEBRAE/RJ e propor 

procedimentos, bem como instrumentos técnicos da gestão de documentos. 

2. DEFINIÇÕES 

Arquivo da Assessoria Jurídica: Local de recebimento, registro, digitalização e arquivamento dos 

instrumentos jurídicos do SEBRAE/RJ, isto é, Contratos, Convênios, Termos e outros. 

Arquivo privado: Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas 

em decorrência de suas atividades. 

Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 

Gestão de Documentos: o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à sua 

eliminação ou ao recolhimento para guarda permanente. 

Ciclo vital de documentos: sucessivas fases pelas quais passam um documento de arquivo, da 

produção à guarda permanente ou eliminação. Podem ser caracterizados em correntes, 

intermediários ou permanentes. 

Documentos correntes: documentos em tramitação ou não, que, pelo seu valor primário, é objeto 

de consultas frequentes pela entidade que o produziu. 

Documentos Intermediários: documentos originários de arquivos correntes, que, por razões de 

interesse administrativo, são pouco consultados e aguardam destinação. 

Documentos permanentes: aqueles preservados definitivamente em função de seu valor histórico, 

probatório e informativo. 

Avaliação: processo de análise de documentos que estabelece os prazos de guarda e a destinação de 

acordo com os valores que lhes são atribuídos. 
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Classificação: Organização dos documentos de um arquivo de acordo com um plano de 

classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. Podendo ser atribuídos códigos que 

permitem a identificação do documento. 

Plano de Classificação: esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 

métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir de estruturas e funções de uma instituição 

e da análise do arquivo por ela produzido. 

Tabela de Temporalidade de Documentos: Instrumento de destinação aprovado por autoridade 

competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, 

recolhimento e eliminação de documentos. 

Protocolo: recebimento, registro, classificação, distribuição, controle da tramitação e expediente de 

documentos. 

2. PROCEDIMENTOS 

Recebimento e registro: toda documentação recebida pelo arquivo da Assessoria Jurídica será 

protocolada para posterior localização e acesso do documento. 

Digitalização: toda documentação recebida fisicamente pelo arquivo da Assessoria Jurídica será 

digitalizada e organizada de acordo com as especificações do documento. Considera-se uma forma 

de recuperação, segurança e acesso em segundo plano. 

Tramitação: precisa ser determinada por meio de normativa interna. Atualmente segue as 

atividades condizentes a cada documento interno. 

Transferência de documentos físicos: a mudança dos documentos correntes para o nível 

intermediário deverá observar a tabela de temporalidade a ser desenvolvida. Por enquanto, são 

utilizados os critérios de atividade e inatividade do documento para realização da transferência. 

Recolhimento: Operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário 

para permanente. Esse procedimento deverá ser prescrito na Tabela de Temporalidade para cada 

tipo de documento classificado previamente. 

Eliminação de documentos: precisa ser determinada por meio da Tabela de Temporalidade de 

Documentos a ser elaborada. Porém, o critério utilizado para esta fase segue as determinações da 

Tabela de Temporalidade do SEBRAE Nacional. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Dicionário de Terminologia Arquivística (DIBRATE, 2005) 

e na Lei de Acesso à Informação – n° 12.527/11. 
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De que maneira a gestão de documentos pode apoiar a institucionalização do arquivo na 

Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ? A resposta a esse questionamento configura o produto 

principal desta pesquisa. 

A problemática que tange à opacidade do arquivo na instituição, ou seja, a falta de 

regulamentação despertou o principal interesse em estudar o tema, pois há apenas uma 

arquivista, mas não há arquivo institucionalizado. Isto é, o arquivo existe, porém, observa-se 

uma ausência dele como um espaço “reconhecido” e “privilegiado”. 

O desdobramento deste trabalho ocorreu sob três perspectivas: a temática da gestão de 

documentos, a partir de um conjunto de procedimentos para controle e destinação final do 

documento21; a institucionalização de um arquivo; e o diagnóstico dos contratos em um 

contexto arquivístico. 

Será retomada, a seguir, cada seção abordada na pesquisa e ao final uma reflexão sob o 

olhar da Ciência da Informação e da Arquivologia. 

O assunto destaque no fundamento teórico deste estudo é a gestão de documentos, 

constituída ainda pelos históricos e conceitos manifestados no Brasil, Estados Unidos e Canadá. 

Buscou-se realçar a essencialidade da gestão de documentos como critério determinante para a 

prestação de contas e quesitos de transparência, possibilitando maior racionalidade ao acesso à 

informação de maneira secundária. 

E, devido ao fato do SEBRAE/RJ ser uma entidade de importante atuação e relevância 

para o desenvolvimento social no estado, inclui o seu dever de prestar contas à sociedade. Logo, 

a gestão de documentos auxilia desde a produção do documento até o cumprimento daquela ação 

que o gerou internamente, o que causa reflexos externos na disponibilização das informações 

de caráter público, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação (lei nº 12.527/11). 

A respeito do posicionamento da gestão de documentos nesta pesquisa, é considerada 

um dos marcos fundamentais e base teórica e prática da Arquivologia como campo científico, 

embora não seja consenso na comunidade arquivística.Em seguida aos marcos históricos e 

definições, foram abordadas as substancialidades concernentes ao ciclo de vida, à avaliação e 

à caracterização dos records continuum, uma vez que são componentes indispensáveis à 

temática da gestão de documentos no contexto deste trabalho. 

                                                           
21 Com base na definição de gestão de documentos descrita na Lei de Arquivos, nº 8.159/91. 
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A construção do marco teórico baseou-se, principalmente, no levantamento 

bibliográfico dos campos da Arquivologia e Ciência da Informação, tais como Costa Filho 

(2016), Delmas (2010), Duranti (1994), Fonseca (2005), Indolfo (2007), Jardim (1987, 1988, 

1999, 2013 e 2015), Millar (1998 e 1999), Rousseau e Couture (1998), entre outros. 

No que diz respeito ao marco empírico, o mapeamento de publicações e fontes internas 

da entidade, permitiu a estruturação sobre a origem e evolução do Sistema SEBRAE, bem como 

do SEBRAE/RJ. Posteriormente, procurou-se posicionar a natureza jurídica do SEBRAE/RJ, 

por se tratar de um serviço social autônomo que contribui potencialmente para o 

desenvolvimento econômico e social do estado, assim como do país, por possuir dimensão 

nacional. 

Devido ao fato do arquivo estar situado na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ, foi 

necessário, para melhor compreensão, informar as atividades principais do setor, bem como o 

seu lugar no arranjo da instituição. Ou seja, “somente a partir de uma compreensão da estrutura 

administrativa, pode-se compreender as funções dos registros”, aponta Duranti (1994, p. 59). 

Adiante, explica-se que a fundamentação para as contratações está prevista no 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS). Por isso, para que haja 

êxito na formalização dos instrumentos jurídicos, após autorização da Diretoria, é necessária a 

análise da Assessoria Jurídica em maior parte dos documentos produzidos internamente. Esta 

situação demonstra que o vínculo dos documentos são administrativamente e juridicamente 

relevantes para o desempenho das ações institucionais. 

No que tange aos limites encontrados ao final deste estudo, foram identificadas inúmeras 

realidades (problemas) de natureza arquivística. Contudo, seria metodologicamente inviável 

averiguar os níveis informacionais presentes em todas as situações encontradas. Dado o fato 

que, sob o contexto dos estudos da Arquivologia e da Ciência da Informação, há um viés macro 

e micro a ser verificado. No caso desta pesquisa, isto quer dizer que se deve atentar ao problema 

maior: o da ausência do arquivo institucionalizado e dos procedimentos de gestão de 

documentos consolidados, bem como a avaliação e os instrumentos técnicos plano de 

classificação e tabela de temporalidade. E os demais: de racionalidade, organização, acesso, 

arquivamento, recuperação e destinação, que são consequências desta realidade teriam menos 

recorrência. 
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Em referência à racionalidade apontada anteriormente, ela é entendida como elemento 

chave resultante do diagnóstico realizado sob aspectos arquivísticos22, seção seguinte a das 

atividades da Assessoria Jurídica. 

A escolha da espécie documental ‘contrato’ foi a base para a elaboração do diagnóstico 

sob um contexto arquivístico, tendo em vista a multiplicidade de documentos analisados e 

acumulados na Assessoria Jurídica do SEBRAE/RJ. A partir da coleta dos dados, subsidiada 

pela observação direta in loco, consultas a fontes internas e questionários estruturados, foi 

possível fundamentar a análise  dos dados coletados que, por sua vez, foi estruturada a 

partir da publicação do Arquivo Nacional (1985) sobre a “Identificação de Documentos em 

Arquivos Públicos”, a qual permitiu a elaboração de uma pequena amostragem, formada 

basicamente de itens como a fundamentação legal e a maneira pela qual o processo do contrato 

é composto, isto é, os conteúdos documentais que formam a sua totalidade. 

Para desenvolver a seção referente às características do acervo, utilizou-se mais uma 

publicação do Arquivo Nacional (2012) e a cartilha do Arquivo Público do estado de São Paulo 

(2014) para mensuração dos documentos textuais. Assim, foi possível obter uma ideia da 

quantidade dos contratos que compõe a maior parte do arquivo em nível corrente. 

O “Levantamento da Produção Documental”, publicação também disponibilizada pelo 

Arquivo Nacional (1986), permitiu refletir sobre a produção do documento e a relevância do 

caminho percorrido para o cumprimento de sua função administrativa. Em seguida, foram 

descritos brevemente os tipos de contratos23, apenas para proporcionar um melhor entendimento 

a partir das funções e atividades desempenhadas pela instituição e refletidas nos documentos, 

explica Pazin (2011). 

Ao atentar sobre a necessidade de uma normativa que abordasse sobre os procedimentos 

de gestão de documentos na instituição, a dúvida se direcionou ao sentido de que se esta situação 

ocorria apenas no SEBRAE/RJ ou se era uma realidade também em outras Unidades 

Federativas do SEBRAE. Diante disso, há um limite de acessibilidade significativo quanto aos 

resultados deste questionário – ANEXO III. Pois, devido a razões político-institucionais, foi 

possível demandar tais perguntas apenas para 6 (seis) estados de um total de 26 (vinte e seis). 

Mesmo diante deste cenário complexo, a partir do retorno destes 6 (seis) estados, 

verifica-se que a maior parte das entidades não dão o valor que o arquivo e suas teorias e práticas 

                                                           
22 Conforme a concepção de Lopes (1997). 
23 Sem o intuito de aprofundar o assunto de grande debate na comunidade arquivística, pois “há uma grande 

dificuldade na conceituação de tipo documental”, explica Pazin (2011). Bellotto (2006) ressalta que este fato se 

dá em virtude de dois posicionamentos: pela perspectiva da Diplomática ou da Arquivística. 
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merecem. Na verdade, não seria somente este o caso, mas a ideia que norteia esta pesquisa 

positivamente é que o arquivo se tornaria o eixo medular para a recuperação das informações e 

agilidade nos momentos que ocorrem as solicitações probatórias que estão contidas nos 

documentos. Neste sentido, foram indicados parâmetros conceituais voltados aos aspectos 

arquivísticos para uma futura regulamentação. A proposta do questionário, ao perguntar sobre 

a existência de arquivo, incide a necessidade de criar um arquivo central na instituição, que 

contemple “a normalização dos procedimentos técnicos aplicados aos arquivos de uma 

administração, podendo ou não assumir a centralização do armazenamento”. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005). 

O SEBRAE/RJ caminha em direção à ideia de inovação nos aspectos tecnológicos e 

documentais, haja vista que, recentemente, foi sugerido um projeto denominado “SEBRAE sem 

Papel”. O projeto ainda está sendo analisado. Contudo, o intuito é viabilizar, inicialmente, os 

processos de pagamento em meio eletrônico, em específico, as notas fiscais que atualmente são 

impressas, assim como a maior parte dos documentos produzidos na instituição. Assim, 

observa-se que um sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos, seria também uma 

importante saída para auxiliar na produção e organização dos documentos que abrange todas as 

áreas do SEBRAE/RJ, não somente a Assessoria Jurídica. 

Ao considerar a dimensão de melhorias que a gestão de documentos oferece, esta atinge 

de forma consequente a construção da memória institucional. Mesmo este não sendo um 

objetivo específico desta pesquisa, é importante ressaltá-la, pois esbarra nas questões que o 

arquivo propicia, no futuro, aos diferentes tipos de usuário que necessitarem acessá-lo. 

Urge apontar também que o resultado deste estudo pode proporcionar um maior 

despertar para as responsabilidades e atitudes dos profissionais arquivistas, ao se depararem 

com os percalços inerentes aos documentos sem a visibilidade e o tratamento adequados. Além 

desse fator, este trabalho ensejou contribuir para o debate acadêmico, com destaque ao papel do 

pesquisador em Ciência da Informação, mas sempre tendo em vista que é preciso levar em 

consideração as diferentes disciplinas e atores por onde veiculam a ‘informação’. Pois, conforme 

destaca Pombo (2010, p. 36), “o progresso de funcionamento da ciência não se dá apenas pela 

especialização crescente. A ciência é um processo que exige um olhar transversal”. Por isso, a 

autora ressalta que, “o novo é a nossa abertura, a nossa recente disponibilidade e capacidade de 

enfrentar o complexo”. É exatamente esse o objetivo que o pesquisador precisa ter em mente. 

Como proposta futura, pretende-se ampliar o conhecimento adquirido durante o curso 

de Mestrado, possibilitando a condução de estudos que busquem desenvolver o campo da 

Ciência da Informação, bem como da Arquivologia. 
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ANEXO I – Modelo de Parecer Técnico para elaboração de Contratos 
 
 

 

ORIGEM: 

DATA: NÚMERO: ASSUNTO: 

De: (Área Técnica) Para: (Diretoria) 

 

HISTÓRICO: 
 
 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

INSTRUMENTO JURÍDICO: 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR DO BEM / SERVIÇO: 

FORMA DE PAGAMENTO: 

ÍNDICE PARA REAJUSTE (se houver): 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS INTERNOS: 

PRAZO: 

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA: 

PENALIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO: 

 

  INDICAÇÃO DE INTERLOCUTOR PELO(A) CONTRATADO(A):  

 

  INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES: 

 

  ASSINATURAS DOS GESTORES / COORDENADORES / GERENTES (INSERIR 

  CARGO/FUNÇÃO, CONFORME O CASO) 
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Relação de Documentos a anexar para validar o Parecer Técnico: 
 

 
- Contratos: 

 

. contrato  social  ou  estatuto  da  empresa  a  ser  contratada  com  as  alterações  posteriores, 

devidamente registrados nos órgãos competentes; 

. ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o 

caso; 

. ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o 

caso; 

. dos responsáveis legais: 
 

a) carteira de identidade; 
 

b) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF). 
 

.prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 

.prova de regularidade quanto a tributos junto: 
 

  a) à Receita Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 
 

  b) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF) 
 
   
 
 
 
 
 
   AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA PARA ENCAMINHAMENTO: 
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ANEXO II – Formalização sobre a pesquisa ao Comitê de Ética do SEBRAE/RJ. 
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ANEXO III – Questionário enviado por e-mail às demais Unidades Federativas do 

SEBRAE 

 

a) SEBRAE/BA 
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b) SEBRAE/MG
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