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RESUMO 

 

Analisa as abordagens teóricas e metodológicas da gestão de documentos no contexto 
nacional e internacional, a partir da perspectiva da Arquivologia estadunidense, da 
Arquivística Integrada quebequense e da Arquivologia australiana. O objetivo geral é realizar 
uma discussão acerca das abordagens teóricas e metodológicas que norteiam o 
desenvolvimento, a implementação e a operacionalização da gestão de documentos no âmbito 
das políticas públicas arquivísticas do Poder Executivo Estadual no Brasil. Do ponto de vista 
teórico, o estudo fez uso de metodologia exploratória e descritiva, de natureza qualitativa e 
quantitativa. Para a fundamentação teórica, utilizou levantamento e revisão bibliográfica 
concentrando-se nos conceitos de Gestão de documentos, Políticas públicas, Políticas públicas 
de arquivos/arquivística, Sistema de Arquivos, Programa/sistemas de gestão de documentos, 
Administração Pública e organização político-administrativa do Estado Brasileiro, Arquivo 
Público Estadual no Brasil. Do ponto de vista aplicado, realizou-se estudo de caso e foram 
consultadas a legislação, as regulamentações e os instrumentos de gestão pertinentes. O 
universo da pesquisa aplicada englobou os vinte e seis estados brasileiros e o Distrito Federal. 
Buscou identificar e compreender as diferentes influências teóricas e abordagens 
metodológicas da gestão de documentos e seus instrumentos de gestão de documentos, seus 
resultados e impactos. Os resultados apontaram que a gestão de documentos no âmbito da 
política pública arquivística do Poder Executivo Estadual no Brasil ainda carece do 
componente programa de gestão de documentos para a promoção do acesso à informação 
nesse universo de pesquisa analisado, e que diferentes modelos institucionais metodológicos 
de gestão de documentos coexistem no Brasil. 

Palavras-chave: Arquivo Público Estadual; Documento de arquivo; Gestão de documentos; 
Políticas Públicas Arquivísticas. 
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ABSTRACT 
 
It analyzes the theoretical and methodological approaches to records management in the 
national and international context, from the perspective of American Archival Science, 
Quebec Integrated Archival Science and Australian Archival Science. The general objective 
discuss the theoretical and methodological approaches that guide the development, 
implementation and operationalization of records management within the archival public 
policies of the Brazilian State Executive Power. From the theoretical point of view, the study 
utilized exploratory and descriptive methodology of qualitative and quantitative nature. For 
the theoretical foundation, literature research and review was used focusing on the topics 
records Management, Public Policies, Public Archives/Archives Policy, Archives System, 
Records Management Program/Systems, Public Administration and Brazilian State Political-
Administrative Organization, State Public Archive in Brazil. In the field of application, it was 
made a case study out and the relevant legislation, regulations and management tools were 
consulted. The universe of the applied research encompassed the twenty-six Brazilian states 
and the Federal District. It sought to identify and understand the different theoretical 
influences and methodological approaches of document management and their document 
management tools, as well as their results and impacts. The results indicated that records 
management in the context of the Brazilian State Executive Power archival public policy still 
lacks the records management program component as an essential component for the 
promotion of access to information in this universe of research, and that different institutional 
models management methodologies coexist in Brazil. 

Keywords: Archival public policy; Records. Records management; States public archives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se insere na Linha de Pesquisa 2 – Fluxos e Mediações Sociotécnicas 

da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCI/UFF), desenvolvido com bolsa CAPES, integrando também a 

produção intelectual do Grupo de Pesquisa Gênese Documental Arquivística, UFF/CNPq, do 

qual faço parte desde 2011, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ana Célia Rodrigues. 

A gestão de documentos, como um dos pilares componentes da política pública 

arquivística no Brasil ao lado do outro pilar que são os arquivos permanentes, são temas que 

têm me interessado sobremaneira ao longo de minha trajetória acadêmica e profissional, tanto 

do ponto de vista teórico, como do ponto de vista prático.  

Do ponto de vista teórico, o interesse pela temática teve início no desenvolvimento 

de pesquisa durante a iniciação científica na graduação em Arquivologia na UNESP de 

Marília, Estado de São Paulo, orientado pela Prof.ª Dr.ª Marta Lígia Pomim Valentim.  

De 2007 a 2009, durante o período de iniciação científica, fomentado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), desenvolvi a pesquisa intitulada 

“Fluxos documentais em Ambientes Empresariais: características, tipologias e usos”, cujo 

objetivo visava o estudo dos conceitos e processos que sustentam a gestão de documentos, 

suas características, finalidades, tipologias e usos em ambientes empresariais, com foco no 

mapeamento de fluxos documentais, posicionando a importância desses estudos no contexto 

do desenvolvimento e implementação de programas de gestão de documentos. Os resultados 

dessa pesquisa indicaram a dificuldade em se encontrar instrumentos metodológicos de 

levantamento de dados e informações normalizados na literatura da área, para fins de 

mapeamento de processos administrativos, portanto, processos e fluxos documentais, que 

estão intimamente relacionados com a gênese documental em ambientes organizacionais 

complexos, seja público ou privado. 

Nessa trajetória, de 2011 a 2013, quando da realização do mestrado acadêmico em 

Ciência da Informação no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF), o interesse pelo tema foi ampliado em 

pesquisa intitulada “Mapeamento de fluxos documentais como elemento de identificação 

arquivística no âmbito da gestão de documentos”, desenvolvida com bolsa CAPES, sob 

orientação da Prof.ª. Dr.ª Ana Célia Rodrigues.  

Essa pesquisa discutiu a necessidade de aplicação de abordagens teóricas e 

metodológicas normalizadas na literatura da área que auxiliassem o processo de 
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desenvolvimento e implementação de programas de gestão de documentos, sobretudo no que 

tange ao conhecimento dos elementos da gênese dos documentos de arquivo e seu contexto de 

produção no âmbito da formulação de políticas arquivísticas. Nesse momento analisei a 

aplicabilidade da metodologia de identificação arquivística para o mapeamento de fluxos 

documentais como um conhecimento essencial para as funções de classificação e avaliação de 

documentos, onde observei que no contexto nacional a gestão de documentos é desenvolvida 

e incorporada a partir de influências teóricas e metodológicas internacionais adaptadas ao 

contexto jurídico-administrativo e arquivístico brasileiro, indicando a necessidade de um 

debate mais aprofundado sobre a gestão de documentos no Brasil.  

Por outro lado, do ponto de vista prático, o interesse pela temática emerge a partir 

das dificuldades observadas ao longo da minha carreira profissional, que foram verificadas em 

fases de coleta de dados para fins de planejamento de programas de gestão de documentos, 

preocupações vivenciadas como Arquivista na UNIMED de Bauru, SP, em 2010; como 

Arquivista na VRG Linhas Aéreas S.A. (Grupo Gol), em São Paulo, de 2011 a 2012; como 

Assessor Técnico no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), em 2013; e, por 

último, de 2014 a 2017, quando atuei na coordenação, planejamento e implantação do 

Programa de Gestão de Documentos das Organizações Militares da Força Aérea Brasileira 

(PGD-FAB), localizadas na Ilha do Governador, RJ.  

Nessa trajetória profissional, foi especialmente na atuação como Assessor Técnico no 

Programa de Gestão de Documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ) 

coordenado pelo APERJ, que surgiram algumas inquietações e reflexões acerca das 

abordagens teóricas e metodológicas de gestão de documentos como resultados e ausências da 

formulação e implementação de políticas públicas arquivísticas do Poder Executivo Estadual 

no Brasil.  

Essas reflexões indicaram a existência de diferentes modelos institucionais de gestão 

de documentos nos Poderes Executivos Estaduais no Brasil, que segundo Jardim (2009, p. 47-

48), é uma característica marcante da Arquivologia brasileira, sendo permeada por duas 

categorias principais: a “diversidade” e a “desigualdade”.  

Essa constatação estimulou o desenvolvimento desta pesquisa, indicando a 

necessidade de um debate mais aprofundado sobre os fundamentos, instrumentos e 

abordagens teóricas e metodológicas que sustentam o desenvolvimento e implantação de 

Programas de Gestão de Documentos (PGD) como resultado ou ausência da formulação e 

implementação de políticas públicas arquivísticas nos Poderes Executivos Estaduais no 
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Brasil, bem como se os PGD se configuram como um componente fundamental dessas 

políticas enunciadas ou implementadas. 

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de discutir e sistematizar as diferentes 

abordagens teóricas e metodológicas da gestão de documentos no âmbito internacional 

(estadunidense, canadense e australiana) refletindo sobre o seu desenvolvimento, 

configuração ou ausência no contexto nacional. Busca-se verificar quais são os impactos no 

processo de gestão de documentos no âmbito das políticas publicas arquivísticas propostas 

pelos Poderes Publicos Estaduais brasileiro, uma vez que a falta de parâmetros teóricos e 

metodológicos voltados para o tratamento técnico dos documentos de arquivo afeta 

diretamente o processo de democratização e acesso à informação no Brasil, temas caros para a 

sociedade brasileira.  

Também se justifica pela necessidade de sistematizar e apresentar o panorama 

atualizado do ponto de vista jurídico-administrativo e arquivístico da gestão de documentos 

no âmbito da política pública arquivística do Poder Executivo Estadual no Brasil, como 

referencial para os estados e as instituições arquivísticas estaduais desenvolverem ações 

visando a melhoria do quadro atual da gestão de documentos, que segundo Jardim (2015, 

p.45) “[...] a gestão de documentos ainda é a exceção e não a regra no Estado brasileiro”, 

justificando a emergência deste debate.  

A história nos mostra que a Primeira Guerra Mundial, passando pela crise econômica 

da década de 1930 e principalmente após a Segunda Guerra Mundial 1939-1945, incidiu no 

aumento da massa documental acumulada, o que tornou necessário que os profissionais 

arquivistas, governos e instituições governamentais e não governamentais dos Estados 

Unidos, passassem a desenvolver soluções para resolver essa problemática, cujos métodos e 

práticas já não conseguiam mais dar conta desse novo cenário cada vez mais complexo que se 

apresentava.  

É nesse contexto que a administração moderna passou a exigir novas formas de 

atuação frente aos problemas da produção e acúmulo desordenados de informações e 

documentos desde o início do século XX, associado ao problema identificado por Vannevar 

Bush (1945, apud SARACEVIC, 1996, p. 42, grifo do autor) como “[...] o problema da 

“explosão informacional” e o crescimento exponencial da informação e seus registros, 

particularmente em ciência e tecnologia”. 

Com as constantes transformações em todas as esferas das atividades humanas, os 

documentos de arquivo do século XX, ao contrário do século anterior, passaram a possuir 

características de expansão e de diversificação das fontes produtoras, ligando-se mais à 
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administração, à diversidade de suportes, à multiplicação da produção documental e à 

ampliação do universo de usuários, impulsionados pela introdução das tecnologias da 

informação e comunicação nos processos de trabalho, elevando ainda mais a necessidade do 

cuidado e controle dos documentos de arquivo.   

A partir da segunda metade do século XX, com o advento do fenômeno do aumento 

da produção documental, há um redimensionamento e revisão dos preceitos das teorias e das 

práticas arquivísticas frente ao aumento significativo do volume dos documentos e 

informações técnico-científicas e administrativas nos Estados Unidos, surgindo no bojo 

dessas discussões o conceito de gestão de documentos. Essa realidade exigiu e ainda exige 

dos profissionais da informação, particularmente dos profissionais arquivistas, uma maior 

aproximação das administrações contemporâneas e de um número maior de respostas aos 

problemas colocados pelos documentos de arquivo produzidos na atualidade. 

De tais questões emerge uma ampla variedade de construtos teóricos e 

metodológicos, bem como numerosas realizações práticas. Essa realidade impôs a 

necessidade de maior intervenção dos arquivistas no âmbito da produção de documentos, ou 

melhor, antes da produção para o planejamento da criação dos documentos de arquivo de 

forma adequada, antes que estes adquirissem valor histórico ou para identificar esses valores 

no meio de uma massa documental crescente. 

Nesse cenário surge o termo e o conceito do records management, em português 

traduzido como gestão de documentos, sendo a resposta desenvolvida enquanto solução para 

o controle dos documentos de arquivo em um ambiente administrativo e organizacional em 

constantes modificações, durante as reformas administrativas no final da década de 1940, nos 

Estados Unidos. 

Esta inovação estadunidense está intimamente ligada às teorias da Administração 

Científica em seu ímpeto de racionalização, economia e eficácia no controle e organização 

dos recursos e processos de trabalho, incidindo também nos processos de produção, 

manutenção, uso e destinação final dos documentos, porquanto lidavam com massas 

documentais cada vez maiores produzidas pelas administrações públicas e privadas na época. 

Assim, no ânimo da concepção do desenvolvimento da Arquivologia estadunidense, 

segundo o Dictionnary of Archival Terminology (DAT1, 1984), do Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), que reforça a ideia de posição de vanguarda dos Estados Unidos nesta 

prática, considera a gestão de documentos como a “área da gestão administrativa geral na 

busca por economia e eficácia na criação, manutenção, uso e destinação final dos 
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documentos”, discussões que passaram imediatamente ao contexto internacional, 

influenciando as práticas e teorias arquivísticas desenvolvidas em outros países até então. 

No bojo do conceito de gestão de documentos desenvolvido nos Estados Unidos, está 

o conceito de ciclo vital dos documentos, enunciado na década de 1940 pelo arquivista 

americano Phillip C. Brooks como uma estratégia para sistematizar as fases em que passariam 

os documentos de arquivo, de acordo com a teoria de valor primário e secundário 

desenvolvido por Schellenberg em 1956, relacionados com o uso primário (administrativo) e 

secundário (histórico) dos documentos de arquivo, visando a intervenção e tratamento técnico 

em cada uma dessas fases. 

O ciclo de vida dos documentos foi utilizado como uma estratégia para 

operacionalizar o desenvolvimento de programas de gestão de documentos a partir de três 

fases (produção/criação, manutenção e uso e destinação de documentos), relacionadas com os 

valores primários dos documentos, que originalmente gerou dois âmbitos distintos de atuação 

no tratamento técnico dos documentos de arquivo: a gestão de documentos (records 

management) e a administração de arquivos permanentes (archives administration), dando a 

ideia de dois âmbitos de atuação perfeitamente distintos, com técnicas e profissionais também 

distintos, os records managers (gestores de documentos) de um lado e os archivists 

(arquivistas) de outro.  

Nas décadas de 1980 e 1990, distinto do modelo existente na parte anglófona do 

Canadá, que é muito mais próxima do records management estadunidense, o conceito de 

gestão de documentos é ampliado pela perspectiva da Arquivística Integrada francófona do 

Quebec, de onde emerge o termo e conceito gestão da informação orgânica registrada, 

atribuída à Carol Couture e Jean-Yves Rousseau, autores que estarão no centro do 

desenvolvimento da Arquivologia no Quebec na década de 1980 e 1990.  

Essa nova perspectiva da Arquivologia Integrada quebequense é derivada das 

necessidades exigidas pelas organizações, e teve como objetivo situar as teorias e práticas 

arquivísticas num contexto administrativo e organizacional mais amplo, como uma área da 

gestão da informação no seio das organizações subsidiando a gestão de documentos, mas de 

uma maneira nova, integrada e global, que se ocupa simultaneamente do valor primário e do 

valor secundário dos documentos.  

Estes autores foram claramente contrários à dicotomia criada pela perspectiva da 

Arquivologia estadunidense, com o records e os profissionais records managers de um lado, 

e dos archives e os profissionais archivists do outro, buscando o tratamento técnico integral 

dos documentos de arquivo em todo o seu ciclo de vida, que possui uma convenção aceita no 
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Brasil de diferenciar três fases distintas no tratamento técnico dos documentos relacionadas 

entre si, nas fases correntes, intermediárias e permanentes, também denominado de teoria das 

três idades, base da formulação dos sistema de arquivos. 

A perspectiva da Arquivística Integrada foi sendo desenvolvida desde a década de 

1980 pelos arquivistas canadenses Carol Couture e Jean-Yves Rousseau, sendo consagrada 

finalmente em 1992, quando da realização do XII Congresso Internacional de Arquivos, em 

Montreal. A proposta dos autores se debruçou na interpretação e reafirmação dos pilares da 

perspectiva da Arquivologia de origem europeia, que exerce hegemonia internacional dos 

valores secundários e históricos dos documentos de arquivo, com a perspectiva da 

Arquivologia estadunidense, voltada para a gestão de documentos a serviço da administração.  

Com efeito, as transformações tecnológicas das três últimas décadas influíram em 

muitas mudanças que ocorreram nos ambientes de trabalho, assim como alteraram os sistemas 

organizacionais no âmbito da produção de documentos. O impacto das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) foi acentuado, tanto na produção e acumulação quanto no 

acesso às informações, em um mundo cada vez mais virtual, exigindo dos profissionais 

arquivistas não só o cuidado com sua preservação, mas, sobretudo, a mediação do acesso à 

essa abundância de informações cada vez mais difícil de controlar. 

Desse modo, o conceito e as práticas de gestão de documentos foram evoluindo e 

alinhando-se com a gestão da informação orgânica registrada, período em que a informação 

ganha relevante destaque no seio da gestão administrativa nas organizações como elemento 

para a tomada de decisão, transparência, prestação de contas, responsabilidade fiscal, legal e 

social.  

A gestão de documentos passa a ser posicionada desde a década de 1980 como um 

componente a mais nos processos de gestão administrativa, conectando-se aos Sistemas de 

Qualidade (ISO 9000, 1987), de Gestão e Segurança da Informação (ISO 27000, 1992) e mais 

recentemente com a universalização da Gestão de Documentos (ISO 15489, 2001) e (ISO 

30300, 2011), decorrente da evolução e incidência das tecnologias de informação e 

comunicação nos processos de produção de documentos digitais. 

Diferentemente da perspectiva da Arquivologia estadunidense, emerge uma nova 

perspectiva teórica na década de 1990, que já vinha se desenvolvendo desde a década de 

1960, qual seja, a perspectiva da Arquivologia australiana do records continuum, bastante 

próxima da perspectiva da Arquivística Integrada canadense, mas a partir de uma nova 

abordagem denominada de pós-moderna ou pós-custodial. Essa perspectiva teórica se tornou 

muito popular na Austrália, mas sob uma nova ótica, voltada para o tratamento dos 
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documentos digitais e como uma reinterpretação e crítica à limitação imputada ao ciclo de 

vida dos documentos, que foi proposta, segundo essa teoria, para o mundo dos arquivos 

físicos e de difícil aplicação no mundo cada vez mais digital dos arquivos. 

Utilizada a priori em ambientes eletrônicos e mais tarde abarcando outras esferas da 

Arquivologia, a perspectiva da teoria do record continuum foi desenvolvida pelos arquivistas 

australianos Frank Upward e Sue Mckemmish na década de 1990, com o intuito de buscar a 

continuidade que julgavam existente entre a gestão dos arquivos históricos e a gestão de 

documentos administrativos. 

O resultado metodológico dessa perspectiva teórica do records continuum no campo 

prático deu origem a metodologia DIRKS (Design and Implementation of a Record Keeping 

System), que foi contemplada na ISO 15489-1 (elementos gerais) e a ISO/TR 15489-2 (parte 

metodológica - diretrizes), ambas lançadas em 2001 e atualizadas em 2016, para a 

operacionalização dos programas ou sistemas de gestão de documentos. Essas normas foram 

baseadas na norma australiana de gestão de documentos AS 4390-1996 do Arquivo Nacional 

da Austrália, influenciando as teorias e metodologias da Arquivologia no contexto 

internacional, inclusive o Brasil.  

Como podemos observar, a gestão de documentos evolui teórica e 

metodologicamente de acordo com as demandas de cada período histórico e em contextos 

nacionais muito específicos, como resultado da crescente produção de documentos em meio 

digital, bem como da crescente demanda de acesso às informações públicas e privadas 

enquanto uma demanda social, o que pressupõe que os documentos de arquivo estejam 

identificados, organizados, classificados, avaliados, preservados, descritos para a promoção 

do amplo acesso.  

A gestão de documentos, por sua natureza dinâmica, também passou pela construção 

de abordagens teóricas e metodologias específicas no Brasil, recebendo influência dessas três 

perspectivas apresentadas, que foram sendo adaptadas de acordo com a tradição histórica, 

jurídico-administrativa e sociocultural nacional para a construção de politicas públicas 

arquivisticas. Essa realidade é observada por Jardim (2015, p. 20), quando o autor nos lembra 

que “[...] o conhecimento arquivístico não se desenvolve como um projeto universalizante, e 

[...] sugere a ideia de que uma disciplina científica pode, em termos epistemológicos, ser 

classificada em decorrência de características nacionais”. 

Essas características históricas, jurídico-administrativas e socioculturais nacionais e 

específicas de cada país apontadas por Jardim (2015), geram uma grande dificuldade em 
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transpor e aplicar um determinado modelo de gestão de documentos sem que se leve em 

consideração o contexto em que foi concebido. 

No Brasil, a gestão de documentos, ao contrário dos estadunidenses, canadenses e 

australianos, não foi desenvolvida e implementada a partir de uma demanda setorial da 

administração pública, mas, sobretudo, como uma demanda legítima das próprias instituições 

arquivísticas e dos arquivistas, em especial do Arquivo Nacional, com projetos de 

modernização de suas atividades técnicas. 

Esses projetos de modernização têm início na década de 1950 com a gestão do 

historiador José Honório Rodrigues, então diretor do AN, com a primeira proposta de 

formulação do Sistema Nacional de Arquivos e da criação de cursos de organização de 

arquivos permanentes nas dependências do AN, contando com a visita de professores 

estrangeiros convidados, como Schellenberg, por exemplo, no final da década de 1950 e 

início da década de 1960, além das traduções de obras importantes da área. 

Outro marco importante se inscreve na década de 1970, mais precisamente em 1975, 

com a criação da Divisão de Pré-Arquivo do AN e com a criação da segunda proposta de 

formulação do Sistema Nacional de Arquivos promulgada em 1978, aproximando o AN dos 

arquivos correntes da Administração Pública Federal. 

Por outro lado, somado a esses esforços e iniciativas, é na década de 1980, quando da 

gestão da então diretora do AN, Celina Vargas do Amaral Peixoto, tendo em vista o processo 

de redemocratização do Brasil, foi reconhecida, em termos práticos, a necessidade de o 

Arquivo Nacional voltar-se para o tratamento dos documentos administrativos, ainda 

indefinidos quanto ao seu valor histórico, aproximando as instituições arquivísticas das 

administrações produtoras. 

Nessa trajetória cronológica, as experiências de gestão de documentos desenvolvidas 

no Brasil estavam voltadas para a formulação de metodologias específicas para a identificação 

de grandes massas documentais acumuladas e da necessidade de gerenciar os documentos 

desde a sua produção, para fins de avaliação e recolhimento de documentos com valores de 

guarda permanente, ampliando a visão tradicional das instituições arquivísticas para o 

tratamento dos documentos em todo o seu ciclo de vida (corrente, intermediário e 

permanente), a partir de uma perspectiva integrada, por meio da formulação dos sistemas de 

arquivos.  

Nesse período, de acordo com Rodrigues (2008, p. 32) “[...] o Brasil integrou o 

movimento internacional que se formava em busca de referenciais metodológicos para 

resolver a superlotação dos arquivos, problema comum do qual compartilhavam os países 
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ibero-americanos”. Foi inaugurado um número expressivo de debates acerca da necessidade 

de um modelo metodológico para o desenvolvimento da gestão de documentos em países 

ibero-americanos, cujos principais problemas eram a falta de legislação normativa e 

regulamentação técnica como elementos habilitadores do tratamento dos documentos de 

arquivo, estrutura inadequada dos arquivos e a inexistência de um programa de gestão de 

documentos (PGD) como componente essencial dos sistemas de arquivos no âmbito das 

políticas públicas arquivísticas, além de grandes massas acumuladas sem tratamento técnico.  

Essa realidade arquivística dos países ibero-americanos teve como consequência, a 

criação em 1989 do Grupo Ibero-Americano de Tratamento de Arquivos Administrativos 

(GITAA), formado por representantes de instituições arquivísticas da Espanha, México, 

Portugal e Brasil que uniram esforços para o desenvolvimento de uma metodologia que fosse 

compatível com a resolução de seus problemas.  

De acordo com Llansó i Sanjuán (2006b), a formação do GITAA se configurou 

como uma reação aos modelos de gestão de documentos existentes muito distintos do mundo 

ibero-americano, visto que não correspondiam às suas tradições históricas, jurídico-

administrativas e arquivísticas. Para o autor, “se tratava definitivamente de desenhar um novo 

modelo adaptado às características do contexto ibero-americano para evitar que os modelos 

existentes fossem o único ponto de referência”. Não se tratava de criar um modelo universal 

de gestão de documentos para os países ibero-americanos, mas uma metodologia arquivística 

que fosse um ponto de partida comum. 

Como resultado obtido pelo GITAA durante os oito anos em que o grupo se reuniu 

(1989-1996), foi consolidada uma proposta de política arquivística de tratamento de 

documentos e arquivos comum a estes países envolvendo a integração das três idades do ciclo 

de vida dos documentos, que pressupõe, portanto, a adoção de diretrizes metodológicas 

normativas que ficou conhecida como identificação, com base nos estudos da Diplomática 

contemporânea, ou seja, nos parâmetros da tipologia documental. Esta metodologia proposta 

apresenta como base o estudo da gênese dos documentos de arquivo em seu contexto de 

produção, para fins de classificação, avaliação e seleção de grandes massas de documentos 

acumulados; avaliação e seleção de documentos em fase de produção; implementação de 

programas de gestão de documentos nas fases corrente e intermediária; estabelecimento de 

critérios de operacionalização de destinação de documentos para eliminação ou para 

recolhimento de documentos para sua conservação permanente; e o estabelecimento de 

programas de ação entre os Arquivos Públicos e as administrações públicas (GITAA, 1996, p. 

30).  
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As perspectivas metodológicas abertas pelo GITTA somam-se aos estudos de 

diplomática e tipologia documental desenvolvidos em âmbito internacional e nacional, 

influenciando a construção de modelos metodológicos nos estados e municípios brasileiros, 

justificando também uma agenda de pesquisa sobre o tema na pós-graduação brasileira. 

No Brasil, com o início do processo de redemocratização do país, instalou-se a 

Assembleia Nacional Constituinte em 1986, onde se verifica a mobilização do Arquivo 

Nacional e da comunidade arquivística brasileira para a inclusão da proteção do patrimônio 

documental brasileiro na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cujo texto 

foi aprovado e inserido no Art. 216 (§ 2.º), que determina como responsabilidade da 

administração pública a gestão de documentos.  

O Art. 25, define que “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição” e o Art. 216, afirma a 

responsabilidade do Estado com a gestão dos documentos públicos e oficializa e garante o 

direito do cidadão de ter acesso aos documentos públicos de seu interesse, respeitado os 

princípios de sigilo e proteção à informações privadas. 

Esses dispositivos serviram de base para a formulação da Lei 8.159, de 8 de janeiro 

de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. A Lei Nacional 

de Arquivos, como ficou conhecida, é o primeiro instrumento, de caráter jurídico e técnico-

normativo que regulamenta, no âmbito federal, a gestão de documentos e o papel dos arquivos 

públicos e privados, sendo a diretriz básica para a organização dos arquivos estaduais e 

municipais no Brasil. Em seu Art. 3º define a gestão de documentos como um “[...] conjunto 

de procedimentos e operações técnicas referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e 

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

para guarda permanente”. (BRASIL, 1991). 

Essa lei demarca o regime dos Arquivos Públicos e da gestão de documentos no 

Brasil, a partir do pacto federativo que concede autonomia aos Poderes Públicos em sua esfera 

de atuação previsto na Constituição Federal de 1988, reforçado pela Lei Nacional de Arquivos 

no Art. 21, estabelecendo que a “Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá 

os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a 

gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei”.  

O federalismo no Brasil aparece como a forma de organização do Estado em todas as 

constituições republicanas, o que é exposto no Art. 18 da Carta Magna de 1988. Nesse 

sentido, “as entidades federadas dispõem (e caracterizam-se por dispor) de auto-organização e 

autoadministração”. (ROCHA, p. 100). A autonomia das unidades federativas brasileiras 
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outorga a construção de agendas particulares, de forma emancipada do governo federal, 

incidindo em diferentes formas de institucionalização da gestão de documentos no Brasil.  

Como apontado, a forma de hierarquização entre o Governo Central (federal) e as 

unidades federativas (estados e municípios) ocorre de forma independente, a despeito das 

competências apontadas no dispositivo constitucional, sob a forma de cooperação e 

distribuição de responsabilidades.  

Com relação à normativa sobre acesso e proteção de informações públicas e privadas 

no Brasil, a mesma ocorre vinte anos após a Lei Nacional de Arquivos de 1991, 

regulamentada pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida 

como Lei de Acesso à Informação (LAI), completando o quadro legislativo sobre os 

documentos de arquivos no Brasil, intimamente relacionada aos processos de gestão de 

documentos. 

Conforme explica Rodrigues (2013, p. 65), “com a vigência da Lei de Acesso à 

Informação, a demanda social por documentos e informações que caracteriza o Estado 

brasileiro se amplia cada vez mais. “[...] Todo cidadão passa agora a ter direito de solicitar 

cópia de qualquer informação contida em documentos produzidos ou acumulados pelos 

órgãos públicos”. Entretanto, destaca a autora, “[...] as consequências da falta de preparo da 

administração pública e da dificuldade para estabelecer políticas de gestão para seus 

documentos e arquivos causará impactos para a aplicabilidade da LAI no Brasil”, tema 

emergente no âmbito do debate acadêmico e profissional no Brasil. 

Desse modo, a Constituição Federal do Brasil de 1988, a Lei nº 8.159 de 1991 e a Lei 

Federal nº 12.527 de 2011, demarcam os arquivos e a gestão de documentos no regime 

federativo no Brasil, e, consequentemente, os estados ou unidades federativas devem ter a 

capacidade de desenvolver e implementar políticas públicas arquivísticas efetivas, a partir de 

um programa de ação que contemple a gestão de documentos e o acesso à informação, 

integrando o tratamento dos documentos desde sua produção até sua destinação final, qual 

seja, ao longo de todo o seu ciclo de vida documental, como um dever constitucional.  

Tendo em vista que a autonomia politico-administrativa que caracteriza o Estado 

brasileiro determina igualmente autonomia para a definição de politicas públicas arquivísticas, 

colocam-se as seguintes questões como problema de pesquisa:  

Em que medida as abordagens teóricas e metodológicas de gestão de documentos 

internacionais são adaptadas e determinam a construção de tradições arquivísticas no Brasil 

no contexto das politicas públicas arquivísticas? 
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Como se configura a gestão de documentos nos Poderes Executivos Estaduais no 

Brasil após 28 anos da publicação da Lei Nacional de Arquivos? 

Nossa hipótese principal é que no âmbito das políticas públicas arquivísticas do 

Poder Executivo Estadual no Brasil, o componente “programa de gestão de documentos” não 

tem sido inserido em sua configuração, pois, como sabemos a mera existência de uma lei 

estadual e inclusive federal, que aponte uma determinada política pública arquivística, não 

garante sua efetiva implementação, e muitas vezes é reduzida apenas à dimensão legal, 

ignorando a capacidade técnico-científica dos Arquivos Públicos, que historicamente são 

protagonistas na formulação de políticas públicas arquivísticas no Brasil. Do ponto de vista 

metodológico, considerando a diversidade e diferença dos modelos de instrumentos de gestão 

de documentos elaborados pelas instituições arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais, 

é possível inferir que recebem influências de tradições arquivísticas internacionais que foram 

sendo adaptadas e utilizadas na construção de diferentes modelos institucionais de PGD, que 

geram diferentes resultados e instrumentos técnicos, como planos de classificação e tabelas de 

temporalidade de documentos. 

Sendo assim, esta pesquisa propõe como objetivo geral “discutir as abordagens 

teóricas e metodológicas que norteiam o desenvolvimento, implementação e 

operacionalização da gestão de documentos no âmbito das políticas públicas arquivísticas do 

Poder Executivo Estadual no Brasil”.  

Para o alcance desse objetivo geral, propomos os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever as abordagens teóricas e metodológicas sobre gestão de documentos 

no contexto internacional e o caso do Brasil. 

b)  Identificar os conceitos, componentes, elementos e relações dos sistemas de 

arquivos e programas de gestão de documentos no âmbito da política pública 

arquivística; 

c)  Sistematizar a regulamentação e institucionalização dos Arquivos Públicos 

Estaduais, dos sistemas de arquivos, da gestão de documentos e seus 

instrumentos técnicos norteadores no âmbito das políticas públicas 

arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil; 

d)  Analisar a institucionalização, apropriação e/ou adaptação de abordagens 

teóricas e metodológicas na operacionalização dos programas ou sistemas de 

gestão de documentos e sua relação com os sistemas de arquivos como 

componentes da política pública arquivística nos Poderes Executivos 

Estaduais no Brasil. 
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Nesse sentido, como resultados esperados, esta pesquisa pretende contribuir com os 

debates sobre o modelo de gestão de documentos construído no Brasil, abordando suas 

semelhanças, diferenças, ausências, resultados e impactos se comparados com os parâmetros 

internacionais que influenciam a construção das politicas publicas arquivísticas.  

O tema proposto também vem contribuir para o fortalecimento da 

interdisciplinaridade da Arquivologia com a Ciência da Informação, a Administração, o 

Direito e outras áreas ligadas às Tecnologias da Informação, visto que pretende aprofundar as 

discussões teóricas e metodológicas sobre a gestão de documentos propostas na literatura, no 

âmbito nacional e estrangeiro, que carecem de discussões aprofundadas no Brasil.  

Desse modo, o desenvolvimento desta tese foi estruturado em onze seções que, por 

sua vez, foram divididas em subseções afim de articular os subtemas que envolvem o tema 

central desta pesquisa. 

Na Seção 2 – Metodologia, apresentamos a caracterização da pesquisa, tipo e 

natureza, o universo de pesquisa escolhido, a delimitação do marco empírico, bem como os 

instrumentos de coleta de dados, os procedimentos de sistematização e análise de dados. 

Na Seção 3 - As instituições arquivísticas e a formulação das bases da 

Arquivologia, apresentamos a fundamentação teórica dos princípios e conceitos da 

Arquivologia, sob os quais desenvolve o seu arcabouço teórico e metodológico, a definição e 

importância das instituições arquivísticas, do princípio da proveniência e seus 

desdobramentos em respeito aos fundos e ordem original, bem como os conceitos de fundo de 

arquivos, de arquivos, de documentos de arquivo, ciclo de vida e teoria das três idades, 

situando-os no seio do desenvolvimento do conceito de gestão de documentos, tema central 

desta tese.  

Na Seção 4 - Políticas Públicas Arquivísticas, apresentamos a fundamentação 

teórica sobre os conceitos de políticas públicas com base na literatura da Ciência Política e o 

ciclo de formulação e avaliação da política pública, para num segundo momento discutirmos 

o conceito, estrutura, componentes, elementos e atores que se articulam em torno da 

formulação e implementação de políticas públicas arquivísticas e seus atores. Além disso, no 

âmbito das políticas públicas arquivísticas, também discutimos os conceitos de sistemas de 

arquivos, seus componentes e elementos, bem como sua relação com os programas de gestão 

de documentos como componentes essenciais das políticas públicas arquivísticas, tendo em 

vista que um sistema de arquivos e um programa de gestão de documentos são instrumentos 

políticos e técnico-científicos no qual se desenvolve e se implementa ações objetivas em uma 

dada realidade institucional nacional, regional ou local.   
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Na Seção 5 - Gestão de documentos nos Estados Unidos, apresentamos a 

fundamentação teórica do desenvolvimento do records management na perspectiva da 

Arquivologia estadunidense, a gênese do termo e do conceito, seus princípios e fundamentos, 

situando o lugar da gestão de documentos no mundo dos arquivos, bem como as fases e os 

instrumentos propostos para a operacionalização de um programa de gestão de documentos 

(PGD), que influência as práticas e teorias da Arquivologia no âmbito internacional.  

Na Seção  6 - Gestão de documentos no Quebec/Canadá, focamos nossa 

fundamentação teórica no desenvolvimento da gestão de documentos integrada ou gestão da 

informação orgânica registrada proposta pela perspectiva da Arquivística Integrada do Canadá 

francófono, cujos fundamentos teóricos e metodológicos também incidiram na evolução do 

corpus teórico e prático da Arquivologia no âmbito internacional, renovando os debates da 

área alinhados à crescente demanda por acesso à informação para o atendimento de direitos, 

promoção da transparência e prestação de contas da administração pública, bem como para a 

preservação da memória coletiva e controle social dos cidadãos, preceitos fundamentais para 

o desenvolvimento de uma sociedade democrática organizada. Estes construtos teóricos e 

práticos incidiram no porvir da teoria e prática da Arquivologia australiana materializada no 

modelo teórico do records continuum.  

Na Seção  7 - Gestão de documentos na Austrália, apresentamos e discutimos 

como fundamentação teórica o desenvolvimento da teoria do records continuum na 

perspectiva da Arquivologia australiana, discussões inovadoras que tem levantado uma série 

de debates acerca dos fundamentos, princípios, teorias e práticas da Arquivologia desde a 

década de 1960 e principalmente na década de 1990, quando foi enunciado por Frank 

Upward, sobretudo a partir das diversas perspectivas suscitada pelos documentos digitais, 

debates estes ainda incipientes e pouco discutidos no âmbito da Arquivologia no Brasil. A 

renovação desses debates acerca da gestão de documentos vem influenciando as teorias e 

práticas de gestão de documentos no universo da Arquivologia, ampliando seus conceitos e 

princípios, incidindo na normatização e certificação da gestão de documentos com a 

publicação das ISO 15489-2001 (Parte 1 e 2) com sua atualização verificada em 2016. 

Na Seção 8 - Gestão de documentos no Brasil, apresentamos o desenvolvimento e 

operacionalização da gestão de documentos no Brasil e suas influências teóricas e 

metodológicas, especificamente com base na referência nacional: o Arquivo Nacional. Para 

isso, apresentamos os principais aspectos históricos, políticos, legais e técnico-científicos da 

institucionalização da gestão de documentos no Brasil pelo Arquivo Nacional, da Divisão de 

Pré-Arquivo, a partir da formação de grupos de trabalho de identificação de fundos internos e 
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externos (GIFI e GIFE) que incidiram no desenvolvimento de experiências metodológicas no 

âmbito de seu projeto de modernização na década de 1980. As experiências do Arquivo 

Nacional influenciaram o desenvolvimento de políticas públicas arquivísticas no nível 

nacional e nos Poderes Executivos Estaduais, bem como o projeto piloto de gestão de 

documentos do Ministério da Agricultura (MINAGRI, 1986) e sua participação no Grupo 

Ibero-americano de Tratamento de Arquivos Administrativos (GITAA, 1989-1996). 

Apresentamos também a configuração e organização político-administrativa do Brasil, do 

período histórico referente a ditadura civil-militar (1964-1985), e os elementos impeditivos do 

desenvolvimento dos Arquivos. Por último, apresentamos o conceito de gestão de 

documentos na Lei Nacional de Arquivos (1991), bem como a proposta do programa de 

gestão de documentos do Arquivo Nacional (1995), modelo que é referência nacional.  

Na Seção 9 - Gestão de documentos no no Poder Executivo Estadual no Brasil, 

apresentamos a sistematização dos dados coletados no campo empírico por ordem cronológica 

sobre a regulamentação dos componentes e os elementos das políticas públicas arquivísticas 

presentes ou ausentes nos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal no Brasil em 

três grupos: Grupo 1 – Instituição Arquivística Estadual: Denominação, data de criação e 

competências atuais. Grupo 2 – Regulamentação da gestão de documentos e sistemas de 

arquivos: Gestão de documentos: termo, conceito, definição e metodologias da gestão de 

documentos; ano de criação dos programas de gestão de documentos, órgão 

central/coordenador/reitor e estrutura organizacional dos programas. Sistema de Arquivos: 

termo, conceito e definição de sistemas de arquivos e órgão central/coordenador/reitor e 

estrutura organizacional do sistema. Grupo 3 – Regulamentação dos Instrumentos 

Arquivísticos de Gestão de Documentos: Plano de Classificação de Documentos; Tabela de 

Temporalidade de Documentos; Manuais de Gestão de Documentos. 

Na Seção 10 - Análise da gestão de documentos no âmbito das políticas públicas 

arquivísticas do Poder Executivo Estadual no Brasil, apresentamos a análise dos dados 

coletados, sistematizados e organizados na seção anterior, onde tecemos algumas relações 

comparativas sobre o panorama jurídico-administrativo e arquivístico da gestão de 

documentos nos Poderes Executivos Estaduais no Brasil, bem como suas abordagens teóricas 

e metodológicas e a ausência de componentes e elementos da gestão de documentos no 

âmbito de suas políticas. 

Por fim, na Seção 11 – Considerações finais, tecemos algumas considerações acerca 

da pesquisa realizada apontando os resultados alcançados de acordo com o objetivo geral e 

específico proposto. 
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2 METODOLOGIA 

 
2.1 Caracterização da pesquisa 
 

À luz do prisma científico, a metodologia adotada nesta pesquisa se configura em 

duas dimensões: teórica e aplicada. Do ponto de vista teórico, se caracteriza pela combinação 

de dois tipos de pesquisa: exploratória e descritiva, cuja abordagem científica é de natureza 

qualitativa.  

Desse modo, apoiando-nos em Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória, 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 
de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado.  

Por sua vez, ao utilizar a combinação da pesquisa exploratória com a pesquisa 

descritiva, ainda de acordo com Gil (2002, p 42), a pesquisa descritiva,  

[...] têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 
relações entre variáveis. [...] Algumas pesquisas descritivas vão além da 
simples identificação da existência de relações entre variáveis, e pretendem 
determinar a natureza dessa relação. [...] Há, porém, pesquisas que, embora 
definidas como descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo 
mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 
pesquisas exploratórias. [...] As pesquisas descritivas são, juntamente com as 
exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 
preocupados com a atuação prática. 

Esta combinação dos dois tipos de pesquisa, exploratória-descritiva, como 

poderemos observar ao longo desta pesquisa, serviu de base para reunir dados, informações, 

padrões, ideias e hipóteses sobre o problema de pesquisa com pouco estudo anterior.  

A abordagem científica de natureza qualitativa foi escolhida para organizar as 

informações levantadas, descritas e classificadas, cujo método de análise adotado foi o 

comparativo, permitindo analisar e traduzir as diversas perspectivas e abordagens teóricas 

metodológicas que influenciam a realidade, alcances, resultados, existência ou ausências de 

componentes e elementos de gestão de documentos no âmbito de uma política pública 

arquivística para a os Poderes Executivos Estaduais no Brasil.  

Nesse sentido, apoiado em Lakatos e Marconi (2003, p. 107, grifos das autoras), o 

método comparativo é definido como:  

Considerando que o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos tipos 
de grupos, sociedades ou povos contribui para uma melhor compreensão do 
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comportamento humano, este método realiza comparações, com a finalidade 
de verificar similitudes e explicar divergências. O método comparativo é 
usado tanto para comparações de grupos no presente, no passado, ou entre os 
existentes e os do passado, quanto entre sociedades de iguais ou de 
diferentes estágios de desenvolvimento. [...] Ocupando-se da explicação dos 
fenômenos, o método comparativo permite analisar o dado concreto, 
deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e gerais. Constitui 
urna verdadeira "experimentação indireta". 

No que diz respeito a abordagem de natureza qualitativa, consistiu em análises e 

reflexões sobre a relação dos dados coletados, descritos, quantificados e comparados, 

cotejando as dimensões históricas, políticas e as abordagens teóricas e metodológicas da 

gestão de documentos no âmbito das políticas públicas arquivísticas dos Poderes Executivos 

Estaduais no Brasil. 

Do ponto de vista aplicado, a estratégia metodológica adotada nesta pesquisa é o 

estudo de caso, cujo método de análise adotado foi o comparativo. De acordo com Yin (2001, 

p. 19, grifo do autor),    

Em geral, os estudos de casos representam a estratégia preferida quando se 
colocam perguntas do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 
complementar esses estudos de casos [...] com dois outros tipos – estudos 
“exploratórios” e “descritivos” [...]. 

Assim, os métodos escolhidos para construção, apresentação e análise nesta pesquisa 

objetivou evidenciar as características e elementos históricos, políticos e as abordagens 

teóricas e metodológicas da gestão de documentos, bem como a existência ou ausência de 

componentes e elementos de uma política pública arquivística para a gestão de documentos, 

no qual optamos por utilizar o conceito e a estrutura de “política de tratamento de documentos 

e arquivos” proposto nos estudos de Joaquim Llansó i Sanjuan (2006b), do qual deriva a 

política de gestão de documentos e arquivos, também denominado pelo autor de programa de 

gestão de documentos e arquivos ou sistema de gestão de documentos e arquivos, que 

compreende “legislação – estrutura – programa”, que serão discutidos no marco teórico e 

aplicado desta pesquisa, visando estabelecer as relações entre as variáveis identificadas em 

cada estado do universo de pesquisa delimitado. 

O estudo de caso comparativo foi utilizado com a finalidade de investigar mais a 

fundo algumas hipóteses e proposições teóricas aplicadas ao campo empírico. Desse modo, 

partimos da análise de um padrão fundamentalmente empírico com outro, de base teórica, 

reforçando a validade da pesquisa, sua extensão e o aprimoramento do tema em investigação.   
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O objetivo do estudo de caso é analisar comparativamente as abordagens teóricas e 

metodológicas, os conceitos, perspectivas, métodos e instrumentos existentes no campo 

empírico, baseando-se no desenvolvimento prévio de proposições teóricas e práticas, com a 

finalidade de “Investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, 

especialmente quando: os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2001, p.32). 

 

2.2 Universo de pesquisa e delimitação do marco empírico 

 

O universo de pesquisa escolhido engloba os 26 estados brasileiros e o Distrito 

Federal, onde se localiza a capital do Brasil, Brasília. Esse universo de pesquisa foi escolhido 

e organizado esquematicamente e apresentado por ordem cronológica com base nos 

componentes e elementos proposto por Llansó i Sanjuán (2006b), que pode ser visualizado a 

partir da organização por regiões: Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste, Região 

Nordeste e Região Norte.  

 

A Região Sul é composta por 3 (três) Estados: 

 Rio Grande do Sul (RS) 

 Santa Catarina (SC) 

 Paraná (PR) 

A Região Sudeste é composta por 4 (quatro) Estados: 

 Rio de Janeiro (RJ) 

 São Paulo (SP) 

 Minas Gerais (MG) 

 Espírito Santo (ES) 

A Região Centro-Oeste é composta por 3 (três) Estados e o Distrito Federal: 

 Goiás (GO) 

 Mato Grosso do Sul (MS) 

 Mato Grosso (MT) 

 Distrito Federal (DF) 

A Região Nordeste é composta por 9 (nove) Estados: 

 Maranhão (MA) 

 Piauí (PI) 
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 Ceará (CE) 

 Rio Grande do Norte (RN) 

 Pernambuco (PE) 

 Paraíba (PB)  

 Sergipe (SE)  

 Alagoas (AL) 

 Bahia (BA)  

A Região Norte é composta por 7 (sete) Estados: 

 Amazonas (AM) 

 Roraima (RR)  

 Amapá (AP)  

 Pará (PA)  

 Tocantins (TO) 

 Rondônia (RO) 

 Acre (AC)  

 

Após a sistematização do conjunto de informações sobre a existência dos estados e 

do Distrito Federal, apresentamos e sistematizamos os dados coletados por ordem cronológica 

em três grupos: 

1 - A institucionalização dos Arquivos Públicos Estaduais: um histórico de sua 

criação, competências e atuação atual; 

2 - Os sistemas de arquivos e a gestão de documentos: um histórico da 

regulamentação e estruturas operacionais; 

3 - Os instrumentos de gestão de documentos: um histórico da sua regulamentação e 

construção. 

Nestes três grupos de informações, buscou-se a identificar as instituições públicas 

estaduais arquivísticas, especificamente do Poder Executivo Estadual no Brasil, a partir de 

levantamento de dados no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos. Este cadastro foi implementado a partir da Resolução nº 28, de 17 de fevereiro 

de 2009, que dispõe sobre a adoção da Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR, e institui o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, 
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estabelecendo a obrigatoriedade da adoção do Código de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos – CODEARQ – elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).  

Em cada estado brasileiro foram selecionadas as instituições arquivísticas com 

atribuições de Arquivo Público Estadual do Poder Executivo, conforme apresentado no 

quadro a seguir.  

Quadro 01 - Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal do Brasil 

REGIÃO UF ARQUIVO 

S
U

D
E

S
T

E
 SP Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP 

MG Arquivo Público Mineiro - APM 

ES Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES 

RJ Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ 

S
U

L
 PR Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná - DEAP 

RS Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul - APERS 

SC Arquivo Público do Estado de Santa Catarina - APESC 

C
E

N
T

R
O

-
O

E
S

T
E

 MT Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso - SAP-MT 

GO Arquivo Histórico Estadual de Goiás - AHEGO 

DF Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF 

MS Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul - APEMS 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

BA Arquivo Público do Estado da Bahia - APEBA 

RN Arquivo Público Estadual do Rio Grande do Norte - APERN 

PI Arquivo Público do Estado do Piauí - APEPI 

SE Arquivo Público Estadual de Sergipe - APES 

CE Arquivo Público do Estado do Ceará - APEC 

PE Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano - APEJE 

AL Arquivo Público de Alagoas - APA 

PB Gerência Operacional de Arquivo e Documentação da Paraíba - GOARD  

MA Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM 

N
O

R
T

E
 

PA Arquivo Público do Estado do Pará - APEP 

AM Arquivo Público do Estado do Amazonas - APEAM 

AC Divisão de Arquivo Público do Estado do Acre - DIVAP 

RO Arquivo Público de Rondônia - APRO 

AP Arquivo Público Estadual do Amapá - APEAP 

RR Não localizado 

TO Não localizado 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no CODEARQ/CONARQ. 

 

A justificativa para a escolha do universo de pesquisa é decorrente da necessidade de 

se verificar as dimensões históricas, políticas e as abordagens teóricas e metodológicas, a 

partir dos componentes e elementos de uma política pública arquivística proposta nos estudos 
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de Llansó i Sanjuan (2006b), que compreende “legislação – estrutura – programa”, em cada 

estado, tendo em vista sua responsabilidade em desenvolver e fomentar diretrizes e normas de 

tratamento técnico dos documentos de arquivo, com vistas à sua preservação, gestão e guarda, 

bem como providenciar sua consulta e acesso a quantos dela necessitarem.  

Essas são responsabilidades básicas de cada ente federado, e que estão previstas na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e regulamentada pela Lei nº 8.159, de 

8 de janeiro de 1991 (Lei Nacional de Arquivos), que estabelece que “Legislação estadual, do 

Distrito Federal e municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos 

estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto 

na Constituição Federal e nesta Lei” (Art. 21º). Esta Lei demarca os arquivos e a gestão de 

documentos de acordo com a construção do regime federativo no Brasil. 

 

2.3 Procedimentos, instrumentos de coleta, sistematização e análise de dados 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, apresentamos o quadro a seguir que sintetiza 

as ações desenvolvidas na pesquisa, bem como os métodos e fontes de informações utilizadas 

em cada fase. 

 

Quadro 2 - Ações, Métodos e Fontes por Objetivo Específico 

Objetivos Específicos Ações Métodos Fontes consultadas 

a) Descrever as abordagens teóricas e 
metodológicas sobre gestão de 
documentos nos modelos internacionais e 
o caso brasileiro. 

Revisão de literatura nacional e 
estrangeira sobre os temas: 
 
Records management dos Estados 
Unidos: 
Gestão da informação orgânica registrada 
do Quebec/Canadá; 
Records continnum da Austrália; 
Gestão de documentos no Brasil; 
 

Análise 
bibliográfica e 
normativa. 

Livros, manuais 
arquivísticos, teses, 
dissertações, artigos e 
legislação pertinente ao 
assunto. 

b) Identificar os conceitos, componentes, 
elementos e relações dos sistemas de 
arquivos e programas de gestão de 
documentos no âmbito de uma política 
pública arquivística; 

Revisão de literatura nacional e 
estrangeira sobre os temas: 
Políticas públicas; 
Políticas públicas arquivísticas; 
Sistemas de arquivos; 
 

Análise 
bibliográfica e 
normativa. 

Livros, manuais 
arquivísticos, teses, 
dissertações, artigos e 
legislação pertinente ao 
assunto. 

c) Sistematizar e analisar a 
regulamentação e institucionalização dos 
Arquivos Públicos Estaduais, dos sistemas 
de arquivos, da gestão de documentos e 
seus instrumentos técnicos norteadores no 
âmbito das políticas públicas arquivísticas 
dos Poderes Executivos Estaduais no 
Brasil; 

Sistematização e apresentação descritiva 
de dados coletados no campo empírico. 

Coleta de dados, 
sistematização e 
apresentação. 

Leis, Decretos, 
Portarias, Normas, 
Resoluções e 
instrumentos técnicos 
(PCD, TTD, MGD) e 
Manuais que 
regulamentam as 
Políticas Arquivísticas e 
de gestão de 
documentos. 
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d) Analisar a institucionalização, 
apropriação e/ou adaptação de abordagens 
teóricas e metodológicas na 
operacionalização dos programas ou 
sistemas de gestão de documentos e sua 
relação com os sistemas de arquivos como 
componentes da política pública 
arquivística nos Poderes Executivos 
Estaduais no Brasil. 
 

Análise comparativa (qualitativa e 
quantitativa) da institucionalização, 
apropriação e/ou adaptação de 
perspectivas teóricas e abordagens 
metodológicas na operacionalização de 
programas de gestão de documentos, 
com base nos componentes e elementos 
da política pública arquivística de 
tratamento de documentos e arquivos. 

Análise 
comparativa 
(qualitativa e 
quantitativa). 

Análise das informações 
coletadas e 
sistematizadas nas 
etapas anteriores. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A pesquisa teve início em agosto de 2015 e foi concluída em novembro de 2019. A 

primeira etapa foi concluída com a reunião de qualificação realizada no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF) no 

dia 29/06/2018 com a Banca Avaliadora. Como produto preliminar, foi apresentado o 

desenvolvimento teórico e aplicado, pautado no levantamento, fichamento e análise da 

bibliografia da área, cujo objetivo foi fundamentar as questões que norteiam as temáticas 

apresentadas, possibilitando discutir os principais pressupostos teóricos sobre os temas 

abordados. Nesse momento também foi apresentado o levantamento e análise preliminar dos 

dados coletados no universo de pesquisa escolhido. 

Na segunda etapa, após os ajustes metodológicos sugeridos pela banca de 

qualificação, para o alcance dos objetivos propostos aliamos as duas dimensões apresentadas, 

teórica e aplicada. Na dimensão teórica buscou-se discutir, através de revisão de literatura 

nacional e estrangeira, os termos, conceitos, objetos e os modelos de gestão de documentos, 

em suas dimensões históricas, políticas e abordagens teóricas e metodológicas, bem como a 

ausência ou presença dos componentes e elementos de uma política pública arquivística no 

âmbito dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil. Essa revisão cobriu os meses de setembro 

de 2015 a abril de 2019.  

Na dimensão aplicada foi realizado levantamento documental em legislação nacional 

e estadual dos poderes executivos, que constituem as políticas públicas arquivísticas voltadas 

para a gestão de documentos, bem como seus diversos instrumentos técnicos, como planos de 

classificação, tabelas de temporalidade e manuais de gestão de documentos em cada Estado 

pesquisado, pois são nestes instrumentos que evidenciamos a enunciação, formulação ou 

implementação de sua organização, metodologias, estruturas e programas de gestão de 

documentos.  

A etapa de coleta de dados no campo empírico foi executada entre os meses de abril 

de 2017 e janeiro de 2018, e foram divididos por região e subdivididos por Estados mais o 

Distrito Federal. Sua apresentação e análise foi estruturada por ordem cronológica. Em cada 
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região buscou-se o levantamento de dados sobre a existência ou não de legislação e 

regulamentação normativa que indicassem as diretrizes de uma “política pública arquivística” 

para a gestão de documentos nos Poderes Executivos Estaduais brasileiro, na qual optou-se 

por utilizar os componentes e elementos da definição do autor espanhol Joaquim Llansó i 

Sanjuán (2006b) como referência, denominada de “política de tratamento de documentos e 

arquivos”, que apresenta os seguintes componentes e elementos: 

 Legislação e regulamentação como elementos “habilitador” da 
aplicação das soluções propostas para o programa de tratamento de 
documentos de arquivo; 

 Estrutura, que compreende os seguintes elementos: recursos humanos, 
materiais e financeiros, bem como a posição ou situação do órgão 
coordenador no organograma da instituição; 

 Um programa que englobe os elementos necessários para o tratamento 
completo, eficaz e econômico dos documentos de uma instituição. 
Compreende: 

a) Elementos constitutivos do programa [de gestão de documentos e 
arquivos], que desde o ponto de vista teórico podem ser tratados 
isoladamente: 1) normas para a criação, difusão, e recepção dos 
documentos; 2) tratamento dos documentos ativos (normas de 
classificação, recuperação e conservação nos espaços administrativos); 
3) tratamento dos documentos semiativos (normas de transferência e 
conservação centralizada e econômica); 4) tratamento dos documentos 
inativos (normas que regulamentem a conservação, tratamento, uso e 
avaliação dos documentos com valor secundário ou científico); 5) 
tratamento dos documentos essenciais (normas para o tratamento 
particular de certos documentos que, caso se percam ou se alterem, 
ocasionarão sérias dificuldades para uma instituição). 

b) Elementos de apoio: 1) inventários dos documentos e 2) tabela de 
temporalidade de documentos. (LLANSÓ i SANJUÁN, 2006b, p. 65, 
tradução nossa).    
 

No âmbito dessa proposta de política de tratamento de documentos e arquivos 

definidos por Llansó i Sanjuan (2006b), também utilizamos a definição dos autores 

canadenses Doyle e Frénière (1991), que apontam que todos os elementos do programa de 

gestão de documentos e arquivos são concretizados em um manual de gestão de documentos, 

ao lado dos planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos, instrumentos 

básicos que registram as diretrizes, conceitos, e abordagens teóricas e metodológicas do 

programa. 

O funcionamento e a aplicação cotidiana de um programa de gestão de 
documentos administrativos dependem em grande medida de um conjunto de 
regulamentação, isto é, registradas em um manual de diretrizes. Estas 
constituem as balizas de aplicação de princípios e normas enunciados pelas 
autoridades, no marco da legislação e das políticas que sustentam um 
programa. Resultam, por conseguinte, indiscutíveis as múltiplas vantagens 
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que comportam o agrupamento e a estrutura desses textos normativos. As 
diferentes diretrizes deverão abranger todo o processo de tratamento da 
informação, desde sua criação até sua eliminação ou conservação, caso 
adquiram valor permanente.  (DOYLE; FRÉNIÈRE 1991, p. 2, tradução 
nossa).      

Para Doyle e Frénière (1991), a chave para o êxito de uma política de tratamento de 

documentos e arquivos consiste nos seguintes requisitos prévios: um programa estruturado 

(de gestão de documentos e arquivos) que englobe a descrição e análise da situação 

arquivística a ser tratada, com missão, objetivos e a estrutura geral do programa (recursos 

financeiros, materiais e humanos); apoio das autoridades e uma base legislativa; criação de 

um organismo central com autoridade reconhecida e bem estabelecida no nível hierárquico 

em que irá atuar; definição dos demais participantes (os órgãos públicos de determinada 

esfera pública).  A política de tratamento de documentos de arquivos também depende, de um 

alto grau de colaboração e interação dos participantes, permitindo o melhor funcionamento do 

programa. 

Nesse contexto, as definições de políticas de tratamento de documentos e arquivos 

definidas pelos autores Llansó i Sanjuan (2006b) e Doyle e Frénière (1991), se aproximam no 

que tange à necessidade de definição de legislação e regulamentação, estrutura e órgão 

central/coordenador/reitor de um programa de ação, ou seja, um programa ou sistema de 

gestão de documentos, como um dos três componentes de uma política pública arquivística 

global e integrada que trate dos documentos em todo o seu ciclo de vida.  

No âmbito desta pesquisa, também foi considerada e devidamente analisada a 

proposta do professor Jardim, que define políticas públicas arquivísticas como: 

[..] o conjunto de premissas, decisões e ações - produzidas pelo Estado e 
inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social - que 
contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 
tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 
arquivística de natureza pública e privada”. (JARDIM, 2008, p. 7). 

Contudo, ao realizarmos uma aproximação dessas ‘premissas, decisões e ações’ 

propostas por Jardim (2008), optamos pela utilização dos componentes da “política de 

tratamento de documentos”, proposta por Llansó i Sanjuan (2006, p. 64), que são ‘legislação – 

estrutura – programa de gestão de documentos’. 

Considerando estes componentes e elementos devidamente delimitados, definimos 

como instrumento de coleta e sistematização de dados do campo empírico o seguinte modelo 

para a organização das informações coletadas: 
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Quadro 3 – Modelo de Quadro Síntese da Regulamentação da Política Pública 
Arquivística do Poder Executivo do Estado 

PCD* TTD** MGD***

INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
UF

INSTITUIÇÃO 
ARQUIVÍSTICA

SISTEMA DE 
ARQUIVOS

GESTÃO DE 
DOCUMENTOS

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
* Plano de Classificação de Documentos. 
** Tabela de Temporalidade de Documentos. 
*** Manual de Gestão de Documentos. 

 

Como procedimentos de coleta de dados considerou-se tanto a legislação (Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções, Normas e regulamentos em geral disponíveis), bem como as 

informações institucionais disponíveis (nos sites das Assembleias Legislativas, dos Arquivos 

Públicos, e dos Governos do Poder Executivo Estadual), sobre os componentes e elementos 

sintetizados no “Modelo de Quadro Síntese da Regulamentação da Política Pública 

Arquivística do Poder Executivo do Estado”.  

É necessário esclarecer que entre os elementos do componente “estrutura” do modelo 

de política de tratamento de documentos e arquivo adotado para a coleta de dados, tendo em 

vista os objetivos desta pesquisa, não foram considerados os elementos “recursos humanos, 

materiais e financeiros”, visto que ultrapassaria o escopo de análise que se pretende 

desenvolver, sendo elementos sugeridos para pesquisas posteriores. 

Para a sistematização e apresentação dos dados, optou-se por sua organização 

cronológica, com base nos três grupos da seguinte forma: 

 Grupo 1 – Instituição Arquivística Estadual: Denominação, data de criação e 

competências atuais. 

 Grupo 2 – Regulamentação da gestão de documentos e sistemas de arquivos: 

Sistema de Arquivos: termo, conceito e definição de sistemas de arquivos e 

órgão central/coordenador/reitor e estrutura organizacional do sistema. 

Gestão de documentos: termo, conceito, definição e metodologias da gestão 

de documentos; ano de criação dos programas de gestão de documentos, 

órgão central/coordenador/reitor e estrutura organizacional dos programas. 

 Grupo 3 – Regulamentação dos Instrumentos Arquivísticos de Gestão de 

Documentos:  

Plano de Classificação de Documentos. 

Tabela de Temporalidade de Documentos. 

Manuais de Gestão de Documentos. 
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Como procedimentos de análise de dados, optou-se por uma análise comparativa da 

institucionalização dos Arquivos Públicos Estaduais e suas competências atuais, a 

regulamentação sobre os sistemas de arquivo e programa ou sistema de gestão de 

documentos, os instrumentos de gestão de documentos (PCD, TTD, e MGD), buscando 

identificar a apropriação e/ou adaptação de abordagens teóricas e metodológicas da gestão de 

documentos e sua relação com os sistemas de arquivos, como componentes da política pública 

arquivística de tratamento de documentos e arquivos dos Poderes Executivos Estaduais no 

Brasil. 
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3 AS INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS E A FORMULAÇÃO DAS BASES DA 
ARQUIVOLOGIA 

 

Nesta seção da fundamentação teórica buscamos apresentar e contextualizar os 

princípios e conceitos da Arquivologia, sob os quais desenvolve o seu arcabouço teórico e 

metodológico, a definição e importância das instituições arquivísticas, do princípio da 

proveniência e seus desdobramentos em respeito aos fundos e ordem original, bem como os 

conceitos de fundo de arquivos, de arquivo e de documentos de arquivo, situando-os no seio 

do desenvolvimento do conceito de gestão de documentos, tema central de estudos desta tese.  

Nosso objetivo neste primeiro momento também é apontar considerações teóricas 

sobre as dimensões sociais, históricas, políticas e técnico-científicas que nos auxiliarão a 

pensar na configuração da área e principalmente nas soluções desenvolvidas para o tratamento 

técnico dos documentos de arquivo, objeto da gestão de documentos, sob a tríade 

“documentos de arquivo”, “instituições de arquivo” e “conceitos e princípios da 

Arquivologia”, para, num segundo momento, situar os sistemas de arquivos e a gestão de 

documentos no âmbito das políticas públicas arquivísticas. 

 

3.1 As instituições arquivísticas: origens históricas, funções e importância  
 

As instituições arquivísticas, também denominado pelo termo Arquivo1, sempre 

existiram ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, a partir do momento que o 

ser humano passou a registrar suas atividades e relações sociais em variados suportes de 

registros de informações desde as antigas civilizações, o que pressupôs a necessidade de 

criação de estruturas institucionais com funções de guarda ou custódia, com vistas a 

organização, preservação e acesso aos documentos produzidos, a fim de agir sobre eles. 

Desse modo, o surgimento das instituições arquivísticas está intimamente ligado ao  

surgimento dos arquivos, antes de tudo, com uma preocupação em situar e registrar as 

atividades humanas no tempo e no espaço, e os modos de interpretá-los, organizá-los e usá-los 

também decorrem das configurações dos distintos contextos sociais, políticos, administrativos 

e culturais em que foram produzidos, usados e custodiados, onde a noção de “lugar” e 

“controle” passam a ser associadas a de custódia como pressuposto para a preservação, 

                                                 
1 Para fins desta pesquisa, optamos por utilizar os termos “Arquivo(s)” (com “A” maiúscula) para designar as 
instituições arquivísticas em sua concepção atual, com atribuições de gestão, preservação, guarda, acesso e 
tratamento dos documentos de arquivo em todo o seu ciclo de vida, sejam públicas ou privadas, e, “arquivo(s)” 
(com “a” minúscula) para designar o conjunto orgânico de documentos de arquivo enquanto objeto de gestão, 
preservação e custódia dos Arquivos e da Arquivologia enquanto campo do conhecimento.  
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organização, acesso e manutenção da integridade e autenticidade dos documentos. Assim, os 

arquivos, as instituições arquivísticas e as práticas de organização de arquivos precedem o 

desenvolvimento da Arquivologia enquanto campo do conhecimento científico. 

Em suas considerações históricas e políticas acerca dos arquivos, dos arquivistas, das 

instituições de arquivo e da arquivística2, Gagnon-Arguin (1998, p. 29), explica que: 

É ao aparecimento da escrita que remonta o nascimento dos arquivos e da 
arquivística, bem como as novas ocupações, entre as quais, o arquivista. A 
escrita permitiu produzir obras literárias, mas também serviu à 
administração. Assim, desde que o homem utiliza a escrita para registrar 
informação é que podemos seguir a evolução do suporte no qual foi inscrita 
essa mesma informação, o tipo de informação retida, os métodos de 
trabalho utilizados para tratá-la, bem como a evolução das funções das 
pessoas afetas à gestão dessas informações. 

Muitos autores já estudaram variados aspectos dos arquivos e da Arquivologia em 

relação a sua história3, em diferentes épocas e instituições. Não pretendemos realizar 

novamente este estudo, pois fugiria do escopo desta pesquisa. Contudo, acreditamos ser 

pertinente apresentar os principais aspectos do surgimento dos arquivos e das instituições de 

Arquivos, bem como a evolução do seu papel social.  

É claro que variadas noções marcaram e ainda marcam o desenvolvimento da 

Arquivologia até os dias atuais, como veremos ao longo desta pesquisa, cuja evolução dos 

preceitos e revisões teóricas e metodológicas são inscritas em uma nova abordagem de 

pensamento denominada de pós-custodial ou pós-moderna, que tem por objetivo repensar os 

princípios, conceitos, métodos e leis universais e imutáveis frente à tradição positivista da 

Arquivologia, cujo representante teórico-metodológico, em matéria de gestão de documentos, 

é o records continuum de origem australiana. 

O termo e o conceito gestão de documentos é uma função contemporânea 

desenvolvida nos primórdios do século XX para o tratamento de grandes massas documentais 
                                                 
2 No Brasil, o termo Arquivologia (com “A” maiúscula) e “arquivística” (com “a” minúscula), são entendidos 
como sinônimos de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 37): “Disciplina 
que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, 
guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também chamada arquivística”. Porém, Schmidt (2012, p. 72-73) 
aponta que: “[...] a terminologia brasileira consagrou os dois termos, sendo Arquivologia para a área do 
conhecimento e tudo o que lhe dá sustentação teórica, e arquivística, a prática do tratamento documental, sendo 
que em ambos estão contidos os princípios teóricos básicos da natureza probatória e orgânica, própria dos 
documentos de arquivo”. Assim, para fins desta pesquisa, optamos por utilizar o termo “Arquivologia” em todas 
as suas extensões teóricas e práticas, respeitando os termos originais adotados pelos autores aqui referenciados.  

3 Partimos das considerações de Schmidt (2012), Capítulo 3 - Por uma história dos arquivos e da Arquivologia, 
no qual a autora apresenta como os autores classificam a Arquivologia em relação à sua trajetória (do fazer e do 
saber), compreendido desde a invenção da escrita até a Revolução Francesa (1789). “A partir de então, inicia-se 
o que definimos como período pré-paradigmático, a Arquivologia Clássica, que se configura até o pós-Segunda 
Guerra Mundial, meados da década de 1940”, iniciando o período da Arquivologia Moderna que vai até a década 
de 1980, e posteriormente da Arquivologia Contemporânea até os dias atuais. 
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que estavam sendo produzidas e acumuladas sem controle pelas administrações modernas, 

exigindo racionalização para seu uso potencial e estratégico diante da necessidade de 

comprovação de atividades, direitos e tomada de decisões. Na verdade, conforme explica 

Penn et al (1994, p. 8, tradução nossa, grifos do autor), podemos dizer que “a gestão de 

documentos, enquanto função e profissão, é um conceito relativamente recente. O termo 

records management só foi definido na metade do século XX. Contudo, o records 

management é uma função que existe há mais ou menos sete mil anos”.  

Desse modo, para o autor, na realidade a gestão de documentos pode ser encarada 

como uma função antiga que foi (re)inventada nos moldes da realidade jurídico-administrativa 

e histórico-social imposta pela sociedade contemporânea, emergencial para o tratamento dos 

documentos de arquivo, cujos preceitos teórico-metodológicos desenvolvidos até então não 

davam mais conta dessa nova realidade imposta aos arquivistas, às instituições arquivísticas e 

à própria Arquivologia. Esses esforços estavam direcionados à organização, preservação e 

acesso aos documentos históricos de guarda permanente até esse período, cuja lógica ainda é 

vigente. Portanto, devemos encarar a gestão de documentos a partir de uma perspectiva 

processual e dinâmica, mais como uma evolução, uma ampliação dos conceitos e princípios 

próprios do pensamento científico vigente, e não como uma substituição dada pela sedução 

das novidades que são apresentadas. 

Para compreendermos o significado, as funções e importância das instituições 

arquivísticas no contexto contemporâneo, precisamos recuar alguns séculos antes da 

Revolução Francesa (1789), ainda que de forma contextual, para compreendermos as 

condicionantes que nos esclarecem sobre a importância, uso e significado atribuído aos 

arquivos e às instituições arquivísticas nas diferentes civilizações da história da humanidade, 

que foram se transformando e evoluindo em meio às mudanças administrativas, políticas, 

culturais, sociais, tecnológicas, etc., até os dias atuais. 

É há mais ou menos sete mil anos na região da Mesopotâmia às margens dos rios 

Tigres e Eufrates, atualmente Iraque, que podemos referenciar os primeiros arquivos do 

período denominado de Antiguidade Pré-Clássica, produzidos pelos antigos povos sumérios, 

egípcios, assírios e babilónios, exclusivamente para registrar seus atos administrativos, 

negócios, impostos e suas relações sociais.  

Nessa região, de acordo com Bellotto (2002, p. 13) “[...] os arquivos4 estavam 

exclusivamente a serviço das autoridades, eram arquivos reais, religiosos, diplomáticos, onde 

                                                 
4 Instituições arquivísticas. “Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 
conservação e o acesso a documentos.” (DIBRATE, 2005, p. 27). 
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se achavam leis, tratados, normas e preceitos”. Nesse período podemos verificar as primeiras 

evidências de alguns princípios, por exemplo, o respeito às estruturas orgânicas dos 

produtores, e métodos de organização dos arquivos, como índices remissivos de assuntos, 

inventários com localização e catálogos descritivos. 

Esses arquivos evoluíram na medida em que o conhecimento dos povos também 

evoluiu, com o aprimoramento da escrita e dos suportes utilizados para o registro de 

informações, que já foram fatores predominantes para a organização e definição dos arquivos, 

e hoje independem desse para a sua definição, apesar de termos especificidades técnicas e 

metodológicas com relação à sua conservação e autenticidade a longo prazo, principalmente 

para o tratamento dos documentos digitais em seus diversos formatos criados pelo avanço das 

tecnologias da informação.  

A mais importante das revelações tem a ver com o respeito pelos aspectos 
orgânicos da estrutura arquivística, como se comprovou em Ebla (Síria). 
Mas havia também grandes cuidados com a identidade e a autenticidade 
dos próprios documentos. As placas [de argila] sumérias evidenciam 
também, desde cedo, uma estrutura diplomática coerente e eficaz, a qual, 
em grande medida, servirá de modelo às chancelarias europeias na época 
medieval e moderna. A correspondência e os contratos administrativos 
incluem, conforme os casos, a identificação das partes, o nome das 
testemunhas ou do escriba, a menção da data e, até, a estampagem de selos 
de validação. (SILVA et al., 1999, p. 46). 

No período posterior, referenciado como Antiguidade Clássica, também encontramos 

Arquivos que apoiavam os governos no desenvolvimento de suas atividades de controle e 

manutenção da sociedade. Na Pólis Grega e posteriormente na República e Império Romano, 

tendo em vista a sua especialização na organização administrativa e política, também foram 

encontrados arquivos cujo controle, organização e preservação foram decisivos para a 

administração dos negócios das cidades e da sociedade para se governar, ensinar, provar e 

manter direitos e deveres. Este momento, segundo Cruz Mundet (1994, p. 26), era o momento 

dos Arquivos dos palácios, que correspondem em termos gerais aos Arquivos da Antiguidade 

Clássica.  

É atribuído a Éfialtes, cerca de 460 a. C., a criação do primeiro arquivo do 
mundo grego. Também aqui os arquivos se situavam em templos e em 
dependências do Senado, ao Sul da Ágora em Atenas. Da Grécia Antiga 
destacam-se os arquivos de Gea e Palas Atenen, por aí se encontraram 
importantes depósitos de documentos, como leis e decretos, actas judicias, 
decretos governamentais, inventários, etc. Interessante será referir que em 
Atenas cada magistratura dispunha do seu Archeion, ou seja o lugar onde 
se redigem e conservam os documentos expedidos pelo poder governativo. 
Este conceito irá ser transmitido ao mundo romano, onde será conhecido 
como Archivium. A partir de 350 a. C. aparece-nos o termo Métrôon que 
era onde se guardavam leis e decretos governamentais, actas do Senado, 
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etc., e que funcionava como Arquivo do Estado ateniense. Acredita-se que 
por toda a Grécia haveriam noutras cidades, arquivos civis e religiosos. 
(REIS, 2006, n.p., grifos do autor). 

Percebe-se que neste período os arquivos já dispunham de um certo nível técnico de 

organização devido à sua importância para a administração do governo, que eram [...] o 

resultado de uma simples prática de organização guiada pela lógica”, (MENDO CARMONA, 

1995, p. 116, tradução nossa), que além do suporte, o lugar onde eram custodiados e 

preservados também eram elementos definidores dos arquivos, no que tange à autenticidade e 

credibilidade de seu conteúdo. 

Os arquivos da Roma antiga seguem de perto os das cidades gregas, 
continuando na Época Republicana a funcionar em templos, 
nomeadamente em Roma, no Templo de Saturno, junto ao erário público, 
onde se guardavam as Tabulae Publicae, que depois se veio a denominar 
Tabularium, agora situado no Capitólio. O Tabularium, desempenhava a 
função de Arquivo Central do Estado, já com a importância de um grande 
serviço público. Os documentos diplomáticos eram conservados no 
Templo de Júpiter e os testamentos no de Vesta. (REIS, 2006, n.p., grifos 
do autor). 

Até aqui podemos evidenciar o caráter utilitário dos arquivos na Antiguidade 

Clássica, no qual deriva etimologicamente o termo arquivo, como grande parte dos termos 

técnicos e científicos da civilização ocidental, das línguas europeias e, por conseguinte, 

americanas, primeiro do grego e depois do latim. Conforme afirma Tanodi (2009, p. 9, 

tradução nossa), 

O mais provável é que derive da raiz grega archeión, que significa a sede do 
palácio do magistrado, a cúria, onde reside o árchon, ou seja, a pessoa que 
manda. Tanto o “archon” como o “archeion” precisavam que fossem 
guardados os livros e documentos relacionados com suas atividades e 
funções. No latim a palavra grega toma a forma de arcivim, archivum, 
archivium, passando do latim para muitas línguas europeias.  

Assim podemos apontar que o termo “arquivo” passou a designar simultaneamente 

tanto o lugar, onde eram custodiados os documentos, quanto os próprios documentos do 

governo, administrador geral, imperadores, reis, etc., bem como o móvel onde eram dispostos, 

e sempre esteve associado a figura de um responsável. Contudo, eles estavam relacionados 

fundamentalmente ao controle das atividades administrativas das cidades e tinham algum 

valor financeiro, legal ou de memória registrada dos rituais e tradições dos povos.  

Para Bellotto (2002, p. 13), “na antiguidade clássica (gregos, de 1500 AC a 146 DC, 

e romanos, de 753 AC a 476 DC), os arquivos continuaram a serviço das autoridades, mas os 

cidadãos começaram a já poder ter alguma aproximação com seus registros, ao menos através 

dos arquivos notariais”, que começam a surgir no início da Idade Média para regular as 
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relações privadas. É por meio do direito romano que se inscreve a primeira grande 

importância dada aos arquivos, tendo em vista a normativa para os atos escritos previstos no 

Corpus Juris Civilis sistematizado no Império Bizantino de Justiniano I, entendido como o 

primeiro regulamento jurídico voltado para regras de produção de documentos dos 

magistrados nesse período. Aqui já podemos evidenciar fundamentalmente o caráter utilitário 

dos arquivos enquanto instrumentos de poder e controle político e administrativo, ou seja, 

como provas escritas de suas ações, relações e direitos. 

Cruz Mundet (1994, p. 28), resume as características principais das instituições 

arquivísticas desse período: 

1 – O Arquivo surge como uma instituição com identidade e funções próprias: 

archeion para os gregos, de onde irá derivar o termo arquivo do latim archivum, e do 

tabularium para os romanos, cujo regime jurídico dos Arquivos é estabelecido por legislação. 

2 – A importância concedida aos arquivos está relacionada com a existência de 

responsáveis pela sua custódia e de serviços específicos de preservação, organização e acesso. 

3 – Os arquivos sempre tiveram um duplo atributo (administrativo e jurídico) 

aplicável a qualquer período da história, pois as administrações os preservam como fonte de 

informação para o governo, para o direito – especialmente o romano – estabelece nesse 

período o valor probatório do documento escrito. 

4 – Em ambas as civilizações a autenticidade ganha um vigor legal, e sua 

conservação em Arquivos públicos dotava os documentos de autenticidade quando 

custodiados por esses locais com atribuições de guarda, comprovados a partir de determinados 

procedimentos administrativos regulamentado. 

5 – Promoveu o conceito de arquivo público, dependente das instituições do Estado, 

o arquivo enquanto registros das ações dos governos, embora sempre tenham existido os 

arquivos privados, de famílias, religiosos, etc., é o atributo público que acompanhará a 

evolução do conceito de arquivo. 

6 – Os documentos eram criados e conservados pelas necessidades do governo e da 

administração, cuja gestão, preservação, organização e acesso estavam intrinsecamente 

ligados à manutenção do poder. 

Na visão de Posner (1964, p. 60), não há dúvidas que é possível reconstruir os canais 

de comunicação que ligam os Arquivos da Antiguidade e os da nossa época. Certas regras 

para guardar as cartas recebidas e registrar as expedidas foram observadas no período da 

República e do Império Romano, e, daí, foram levados para as dioceses e mosteiros da Grécia 

e Itália posteriormente. Por exemplo, “os reis e príncipes que não possuíam residência 
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permanente costumavam preservar esses documentos em lugares seguros, junto com o tesouro 

e as relíquias preciosas de santos, ou então os depositavam nas instituições das igrejas, que 

foram as primeiras a desenvolver um certo sistema para guardar os documentos”.  

Com o declínio das organizações administrativas do Império Romano, passa a 

predominar o modelo de vida privado e início da Idade Média, com o declínio progressivo do 

documento escrito. Conforme explica Bellotto (2002, p. 14), 

[...] com a vinda dos povos bárbaros para a Europa ocidental, a decadência 
da vigência do direito romano e das autoridades centralizadas, os arquivos 
circunscrevem-se as autoridades feudais. No século XII, passa a haver um 
certo renascimento das provas documentais escritas, surgindo os títulos e 
registros como armas jurídicas, sobretudo relativamente aos direitos sobre as 
propriedades de terras, dando origem aos arquivos de autoridades feudais. 

No final do regime feudal para o Estado nacional moderno, assiste-se ao 

desenvolvimento de uma disciplina que irá mudar o modo como entendiam os documentos de 

arquivo até esse momento: a Diplomática. Assim, os estudos diplomáticos começam a ser 

desenvolvidos diante da necessidade de se utilizar os documentos de arquivo como prova 

jurídica relacionados principalmente aos títulos de terra da nobreza e da Igreja para o 

estabelecimento de seus direitos que haviam sido conquistados, liquidados e/ou 

(re)distribuídos ao longo da Idade Média, surgindo dúvidas em relação à autenticidade desses 

diplomas para fins comprobatórios de direitos. Nas palavras de Rodrigues (2008, p. 120), 

A questão da falsificação está presente na humanidade desde a criação dos 
primeiros documentos, mas até o século VI, eles não tinham como ser 
identificados. Num primeiro momento, a garantia da autenticidade se 
baseava no local onde os documentos eram preservados: se a entidade 
tivesse certos atributos, o documento ali conservado era considerado 
autêntico. Isto ocorre até o século VI, quando então a confiabilidade passou 
a ser verificada em função de regras de existência dos procedimentos. O foco 
de análise passa do local onde eram preservados, para a entidade 
[documentos] e suas características: se um documento possuísse certos 
elementos, ele era considerado verdadeiro.    

Apesar da cronologia usual aceita pela área, que inscreve o nascimento da 

Arquivologia após a Revolução Francesa enquanto uma disciplina científica auxiliar do 

Direito e da História, e principalmente, a partir da publicação do Manual dos Holandeses 

(1898), para Tognoli (2010, p. 18),  

[...] outras ideias também contribuíram para a formulação da Arquivística, 
entre elas o nascimento de outra disciplina, cujo objeto também reside no 
documento de arquivo: a Diplomática. No final do século XVII, as 
autoridades começam a utilizar os documentos de arquivo como prova de 
seus direitos e deveres. Dessa forma, era necessário o estabelecimento de 
metodologias para verificar a autenticidade desses documentos. Nasce, 
assim, a Diplomática. Para alguns autores, entre eles Luciana Duranti e 
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Antonia Heredia Herrera, a Arquivística nasce a partir dos manuais de 
Diplomática. Entre eles, o mais famoso é De re diplomática libri VI, de Jean 
Mabillon, escrito no século XVII, com o objetivo de estabelecer os 
princípios e métodos para a crítica documental. Para Duranti, os primeiros 
elementos da doutrina arquivística podem ser encontrados no último volume 
da obra monumental de Dom Jean Mabillon sobre Diplomática, publicada 
em 1681. 

Ao longo do período da Idade Média, com a conquista de novos territórios pela 

nobreza e a formação de novos feudos e reinos, há uma proliferação sem precedentes de 

títulos de terras dos territórios conquistados ou cedidos, e os documentos que eram 

produzidos para afirmar a nova autoridade de determinada região passam a ser objeto de 

estudos analíticos sobre sua autenticidade e credibilidade jurídica.  

Esses títulos seguiam com os conquistadores para as novas terras conquistadas e 

eram depositados nas instituições da igreja para fins de preservação junto aos tesouros e bens 

de maior valor. Assiste-se nesse momento a fragmentação da lógica orgânica e de custódia 

desses arquivos, ou seja, há uma descentralização da custódia e preservação desses 

documentos. Nesse período, “os arquivos eclesiásticos cumpriram a função de custodiar os 

títulos de propriedade, não só da Igreja, mas também de outras instituições públicas e de 

particulares”. (MENDO CARMONA, 1995, p. 117, tradução nossa). 

Nesse período histórico prevalece o crescimento dos arquivos privados decorrentes 

das relações privadas, cuja noção de autenticidade começou a ser ditada pelo uso de sinais de 

validação, como de selos, assinaturas e outros elementos estabelecidos para validar os atos e 

documentos criados no âmbito privado, surgindo as estruturas notariais e a figura do notário 

encarregado de gerir esses documentos para revesti-los de fé pública. 

Com o declínio do regime feudal, na esteira do desenvolvimento dos Estados 

nacionais modernos, os arquivos recuperam a sua importância e passam a ser objetos 

novamente de centralização para agir sobre eles na manutenção do poder para fins políticos e 

administrativos, tendo em vista a necessidade de organização do novo regime, surgindo as 

estruturas de Arquivo do novo Estado, e os documentos são vistos como tesouros do rei ou 

arsenais de autoridades. 

[...] o poder da monarquia e sua força dependiam de seu patrimônio, e para a 
defesa destes deveriam contar com os documentos que comprovassem seus 
títulos de propriedade. Assim como a Igreja, os grandes senhores feudais 
defenderam seu patrimônio e interesses mediante a custódia dos documentos 
como verdadeiras joias. Foi a época dos tesouros dos soberanos, príncipes 
territoriais e senhores eclesiásticos. (MENDO CARMONA, 1995, p. 118, 
tradução nossa).  
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Por sua vez, Belloto (2002, p. 14) complementa apontando que nesse contexto 

histórico, 

Com a criação e evolução dos estados modernos na Europa na idade 
moderna (1453 a 1789), surge a centralização do poder e passam a existir 
grandes arquivos reais (os chamados "tesouros do rei") e também os 
arquivos notariais organizados. O uso dos arquivos ainda é totalmente 
jurídico-administrativo, não havendo a utilização para a pesquisa histórica. 
Os países da Europa ocidental, dos quais vai derivar a arquivística na 
América, tais como a França, Itália, Espanha, Portugal, Vaticano, Alemanha, 
Holanda e outros, nesta época já tem uma organização arquivística, que 
inclui legislação.  

Assim, para que fosse possível o estabelecimento do Estado nacional moderno, 

foram necessários que os monarcas e governantes organizassem seus arquivos para fins de 

defesa de seus direitos e para liquidação ou comprovação de direitos sobre os títulos da 

nobreza e de terras. Schmidt (2012) nos esclarece alguns elementos conjunturais 

socioculturais, políticos e técnico-científicos que possibilitaram esse momento. 

Além do modelo de Estado Moderno, está em curso a Revolução Científica, 
gestada neste momento de reorganização social conhecido como 
Renascimento, que além de valorizar a cultura Greco-Romana, baseava-se 
menos no teocentrismo e mais no antropocentrismo. O pensamento crítico 
sobre o mundo em que se vivia também ganha forças com o Humanismo, 
colocando o homem e não mais Deus no centro da análise. Outro fator 
igualmente importante neste período, e que influencia diretamente a questão 
da produção e reprodução dos documentos, é a invenção da imprensa pelo 
alemão Gutenberg. Esse modelo de Estado Moderno era baseado no 
Absolutismo Monárquico e os arquivos passam a ser partícipes da máquina 
administrativa do governo adquirindo uma função predominantemente 
jurídica em termos políticos, isto é, de fornecer para os governantes 
documentos onde fosse possível a afirmação dos direitos destes de forma que 
o exercício do poder pudesse ser realizado com mais facilidade. (SCHMIDT, 
2012, p. 106). 

Com a Revolução Francesa (1789), temos, pois, o início da Idade Contemporânea da 

história da humanidade, cuja revolução se tornou a baliza para o desenvolvimento dos 

arquivos, das instituições arquivísticas, das práticas de organização e da própria Arquivologia 

enquanto campo científico do conhecimento. Essa evolução está ligada ao desenvolvimento 

dos seus primeiros pilares técnico-científicos, com o princípio da proveniência e o conceito de 

fundo e de arquivos que irão orientar as práticas de preservação, organização e acesso aos 

arquivos a partir da criação dos Arquivos Nacionais, sendo o primeiro deles, o Archives 

Nationales de France. Ainda assim, vale ressaltar, mesmo com uma nova concepção de uma 

instituição de arquivos da nação centralizado, “o uso, no entanto, prosseguia sendo o jurídico-

administrativo, isto é, os documentos servindo somente como instrumentos de informação 
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administrativa e como arsenal de testemunhos das relações Estado-cidadão”. (BELLOTTO, 

2002, p. 14).  

Nesse período, além dos importantes tratados de Diplomática, que tem como foco 

predominante os aspectos jurídicos dos documentos de arquivo para provar direitos, que 

marcam o desenvolvimento da Arquivologia principalmente na Europa, também é importante 

ressaltar os tratados de paleografia na Espanha, que segundo Mendo Carmona (1995, p. 122, 

tradução nossa), [...] fundamentaram sua utilidade na necessidade de poder ler os documentos 

conservados [de diferentes épocas] para a melhor organização dos arquivos e defesa dos 

direitos de seus proprietários”. 

Por outro lado, de acordo com Schmidt (2012, p. 106), os métodos e técnicas de 

organização do fazer do porvir da Arquivologia estava condicionado somente a garantir “[...] 

a guarda, a conservação e a localização destes documentos. Não há, na literatura da área, 

indícios relativos à inserção do campo dos arquivos no contexto científico neste momento 

[...]”, e complementa que “Estabelecido o potencial jurídico/probatório dos documentos, 

inicia-se a utilização cultural dos arquivos pelos “eruditos” da época com vistas a escrever as 

primeiras histórias “de maneira oficial”. Este acesso enquanto direito, acima de tudo se 

configurava como um privilégio apenas para uma pequena parcela letrada e erudita da época.  

Corroborando com nossa discussão, podemos afirmar, de acordo com Cruz Mundet 

(2001), que os documentos de arquivo desde a antiguidade até a Revolução Francesa (1789) 

possuem significados utilitários como instrumentos de controle das atividades das 

administrações, registrando os tratados, finanças, contabilidade e os privilégios da nobreza. 

Além disso, a importância dos arquivos sempre esteve ligada a existência de um Arquivo 

enquanto instituição responsável por sua gestão, preservação, organização e acesso, surgindo 

a figura do arquivista como responsável por sua custódia, de forma institucionalizada, ora 

descentralizada, ora centralizada, e vice-versa, enquanto gestores e guardiões desse 

patrimônio documental.  

Os documentos de arquivo são fundamentalmente de natureza probatória, como foi 

possível observar ao longo desta discussão, a partir de sua dupla utilidade – jurídico-

administrativa –, e como fonte de informação essencial dos governos para o exercício do 

poder em todas as épocas, características que arriscamos dizer, se mantém nos tempos atuais. 

Por outro lado, a autenticidade dos documentos na Grécia e em Roma eram ditados pelos 

locais onde estes documentos eram armazenados, o que posteriormente foi substituído por 

regras normalizadas de produção, no qual o contexto de produção e a vinculação jurídica-
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administrativa se tornaram elementos principais para a análise de sua autenticidade, focados 

na gênese dos documentos e em suas características individualizantes e de identidade.  

Nesse sentido, os arquivos sempre tiveram certas regras lógicas para a sua 

organização, e a descrição é o aspecto mais importante que visava sua recuperação e uso, 

ainda que sem sistematização teórico-metodológica como a conhecemos hoje, que passa a ser 

matéria de desenvolvimento a partir da segunda metade do século XIX, com a publicação de 

manuais técnicos que elevam a Arquivologia enquanto campo do conhecimento. Todas essas 

ações foram fundamentais para resguardar direitos e obrigações, bem como para administrar e 

organizar as sociedades ao longo de todas as épocas. 

Com a retomada do pensamento crítico, científico e cultural, característico do 

pensamento humano do período moderno e contemporâneo, e com a preocupação da 

preservação e reconstrução da identidade nacional que se formava na Europa e em diversos 

países ocidentais, os documentos passam a ser objeto de constante interesses dos historiadores 

e foram (re)significados como fonte privilegiada de conhecimento para uma nova narrativa 

oficial da história, e sua organização passa a ser em função da investigação para a História.  

Para o alcance dessa nova configuração e importância dada aos arquivos enquanto 

fonte privilegiada da historiografia, era necessário a concentração dos documentos de 

diferentes instituições que haviam sido extintas em uma única instituição, cuja natureza 

funcional deveria ser para servir aos estudos históricos, científicos e culturais, além de sua já 

estabelecida preservação para fins jurídico-administrativos. Nasce assim, o primeiro Arquivo 

Nacional, o Archives Nationales de France, com a missão de organizar a documentação a 

serviço da História e do Direito na esteira da Revolução Francesa, elevando os documentos de 

arquivo como verdadeiros tesouros da nação e como fonte de informações para a pesquisa 

probatória, científica e historiográfica.  

Cruz Mundet (2001, p. 40-41, tradução nossa) ilustra bem esse momento,  

[...] a queda do antigo regime provoca mais uma vez a dissociação dos 
arquivos entre históricos e administrativos. Os primeiros sob o processo de 
renovação historiográficas experimentado no século XIX, são abertos ao 
público especializados – principalmente – e se constituem em objeto favorito 
dos arquivistas. Com essa nova corrente se gera uma verdadeira febre de 
formação profissional sem precedentes: em 1821, é criada a École de 
Chartes (França), em 1854 Instutut für Oesterreichische Geschichtsfurung 
(Áustria), e em 1856 a Escuela de Diplomática (Espanha), e em 1857 a 
Scuola di Paleografia e Diplomática (Itália). [...] Deste modo se estabelece 
um novo período da Arquivística. Entre 1830 e 1850, de arsenal tradicional 
do poder, os arquivos se convertem em laboratórios para a história, com 
todas suas consequências [...] o corte fundamental entre os arquivos 
históricos e administrativos.  
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A par dessas considerações, podemos apontar que a Arquivologia surge como uma 

disciplina auxiliar da História e do Direito nessas primeiras faculdades, ao lado da 

Diplomática e da Paleografia, onde começa a delinear os seus primeiros fundamentos técnico-

científicos, sua razão social, e seus primeiros conceitos e princípios passam a ser matéria dos 

primeiros manuais técnicos no final do século XIX até o final da primeira metade do século 

XX.  

Nesse período, com algumas exceções, como por exemplo nos Estados Unidos, 

Canadá e Austrália, por exemplo, a maioria das instituições arquivísticas, entre elas o Arquivo 

Nacional do Brasil, foram criadas na primeira metade do século XIX nos moldes do Arquivo 

Nacional francês, com a missão de identificar, recolher, organizar, preservar e dar acesso aos 

documentos considerados por seu valor probatório e histórico enquanto patrimônio e memória 

social da nação. Desse modo os primeiros cursos universitários passam a formar os 

arquivistas-historiadores com foco no valor secundário dos documentos, o que levou a 

Arquivologia em seus primeiros estágios de desenvolvimento a um distanciamento dos 

documentos ditos administrativos ou de gestão que foram considerados de alçada e 

responsabilidade de seus criadores, ou seja, da administração.  

Essa situação, como veremos mais adiante, gerou um axioma na Arquivologia 

presente nos debates da área até os dias atuais, ao dividir os arquivos em dois estágios 

relativamente bem definidos e distintos, sob o qual o tratamento técnico passa a ser 

fundamentado nos valores primários (administrativos) e secundários (históricos) dos 

documentos de arquivo, gerando dois âmbitos de atuação profissional (os gestores de 

documentos ou reords managers – responsáveis pelos documentos administrativos, e os 

arquivistas ou archivists – responsáveis pelos documentos históricos depositados ou 

recolhidos pelas instituições arquivísticas).  

Essa dualidade gerou certa distorção sobre as funções e importância dos Arquivos, 

pois para Heredia Herrera (1991) as instituições arquivísticas sempre existiram assim como os 

arquivos enquanto seu objeto de atenção, como órgãos de apoio às administrações e governos, 

como prestadores de serviços de recolhimento, organização, preservação e acesso às 

informações contidas nos arquivos enquanto testemunho e provas das funções e atividades das 

organizações produtoras ao longo dos tempos, para garantir os direitos dos administradores e 

administrados, beneficiando a gestão administrativa e a investigação da história, 

paralelamente. A administração, a sociedade e os pesquisadores são os beneficiários diretos 

dos Arquivos. 
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Por outro lado, esse novo profissional, reinventado na perspectiva da Arquivologia 

estadunidense, é decorrente do desenvolvimento do ciclo de vida dos documentos enunciado 

na década de 1940, notadamente sob um viés essencialmente técnico e econômico, do que 

científico, dado pelas necessidades de racionalização, eficácia e economia no 

desenvolvimento de soluções para resolver o problema do controle do crescimento 

exponencial da produção e acumulação de documentos de arquivo, máximas que estão no 

centro do discurso e desenvolvimento do conceito de gestão de documentos até os dias atuais.  

A partir da década de 1960 e fundamentalmente na década de 1980, o fenômeno do 

aumento da produção exponencial de documentos em formatos tradicionais e principalmente 

digitais, exigiram e ainda exigem dos arquivistas uma maior integração no tratamento dos 

documentos de arquivo em todo o seu ciclo de vida de maneira uniformizada, integrada e 

cooperativa entre as organizações produtoras e as instituições arquivísticas, ampliando 

permanentemente o seu papel e função social de custodiadores e preservadores dos arquivos 

históricos para órgãos de apoio à administração pública. Isto porque os documentos de 

arquivos ganham novos significados socioculturais e político-administrativos mais 

abrangentes, com a consolidação da crescente demanda pelo direito de acesso às informações, 

ligando-se à responsabilidade e prestação de contas da administração pública e a maior 

participação dos cidadãos na formulação, avaliação e acompanhamento das políticas públicas 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática e organizada.  

Todos esses elementos, somados à introdução das tecnologias de informação e 

comunicação, modificaram os processos de trabalho em todas as esferas das atividades da 

sociedade, fazendo com que o arquivista também renovasse o seu perfil para o de mediador 

dos processos de produção, manutenção, destinação, uso e acesso às informações orgânicas 

registradas em documentos de arquivo, renovando o papel social dos arquivos, das 

instituições arquivísticas e da Arquivologia na atual era ou sociedade da informação.  

Atualmente, a custódia no mundo virtual é vista a partir da distribuição de 

responsabilidades coordenada entre as instituições produtoras e as instituições arquivísticas, 

somando esforços para o controle dos processos de produção, manutenção, destinação, uso e 

acesso aos documentos de arquivo em ambientes digitais que não possuem mais fronteiras 

limitadas pelo espaço em que estão preservadas, mas pelas responsabilidades de manutenção 

da cadeia de custódia ligadas a integridade e preservação dos arquivos e dos seus contextos de 

produção, que pode ser acessado em qualquer momento do ciclo de vida dos documentos. 

Do ponto de vista conceitual contemporâneo, as instituições arquivísticas adquirem 

uma nova feição, ampliando suas funções. Além de órgãos vocacionados para a guarda, 
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preservação, organização e acesso aos documentos de arquivo com valores históricos e 

permanentes, evolui para órgãos vocacionados para a coordenação dos sistemas de arquivos, 

integrando as idades administrativas (arquivos correntes e intermediários) e histórica 

(arquivos permanentes), ampliando sua atuação e participação ativa na formulação, 

implementação e coordenação de políticas públicas arquivísticas, dos sistemas de arquivo e da 

gestão de documentos. 

Portanto, como vimos, a evolução das funções e importância das instituições 

arquivísticas foram ampliadas de acordo com a própria evolução do conceito e uso dos 

arquivos. Com a Revolução Francesa, a configuração progressiva da Arquivologia, enquanto 

campo de conhecimento, exigiu o desenvolvimento de princípios, conceitos e métodos 

específicos para o tratamento técnico, decorrente da concentração da documentação em 

instituições arquivísticas e da necessidade de preservá-los, organizá-los e disponibilizá-los 

para acesso, incidindo no desenvolvimento do princípio da proveniência, o conceito de fundo 

de arquivo, arquivo e documento de arquivo.  

 

3.2 O princípio da proveniência e o conceito de fundo de arquivo 

 

O surgimento da Arquivologia como campo de conhecimento pode ser considerado 

fruto do conceito de Estado nacional moderno emergente na Europa ocidental do final do 

século XVIII, e sua transformação é marcada a partir de soluções e problemas práticos que a 

teoria se encarregou de explicar posteriormente.  

Dessa forma, apoiando-nos em Posner (1964, p. 61-62, grifo do autor), para quem a 

Revolução Francesa pode ser identificada como o marco inicial do desenvolvimento técnico-

científico da Arquivologia. 

Antes de tudo, estabeleceu-se o quadro de uma administração de arquivos 
públicos de âmbito nacional. Os arquivos nacionais, fundados originalmente 
em 1789 como repartição dos arquivos da Assembleia Nacional, passaram 
pelo Decreto de 25 de junho de 1794 (7 Messidor II), a constituir um 
estabelecimento central dos arquivos do Estado, ao qual foram subordinados 
os depósitos Departamentais. O resultado foi que pela primeira vez uma 
“administração orgânica” de arquivos cobriu toda a rede de depósitos 
existentes de velhos materiais e de repartições públicas criadoras de 
documentos. 

Nesse período, abrem-se as discussões sobre a necessidade de princípios e técnicas 

de organização para o acesso aos documentos depositados nos Arquivos Nacionais, marcando 

o reconhecimento pelo Estado de sua responsabilidade em relação à herança documental do 

passado, ou seja, elevando os Arquivos Nacionais enquanto guardião dos documentos de 
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arquivo como memória social, arsenal para a reconstrução da história nacional, bem como 

para a garantia dos direitos do Estado e dos cidadãos. 

Ainda de acordo com Posner (1964, p. 62), esse fato transformou os arquivos em 

verdadeiros laboratórios da História e do Direito, conforme já esclarecido por Cruz Mundet 

(2001; 2011) e Schmidt (2012), incidindo no início do desenvolvimento prático de uma 

Arquivologia normativa e descritiva em termos de métodos de arranjo, ordenação, descrição e 

acesso, ainda que na esfera empírica, baseado na custódia e preservação dos documentos de 

arquivos considerados de valor histórico e probatório. 

Os primeiros Arquivos reúnem, já, ingredientes que vieram a se tornar 
clássicos e hoje são ainda assumidos pela disciplina Arquivística: estrutura 
orgânica coerente em correspondência com as funções e com a atividade das 
entidades produtoras; regras de controle e matriz diplomática eficazes como 
forma de garantir a identidade e autenticidade dos documentos; valor como 
testemunho e como instrumento de informação. (POSNER, 1964, p. 62) 

Esse status de memória social e identidade nacional dada aos arquivos nesse período 

foi importante para o desenvolvimento do princípio universal de acesso aos documentos de 

arquivo ao público, previsto no Decreto de 25 de junho de 1794, denominado por 

Schellenberg (1956) de ‘Declaração dos direitos’ da arquivística, um dos pilares do 

desenvolvimento do conhecimento arquivístico, caracterizando a razão social da 

Arquivologia, cujo processo de organização e descrição dos arquivos foram fundamentais e 

estratégicos para o acesso, abrindo caminhos para o desenvolvimento de seu corpus técnico-

científico.  

Apesar da afirmação de Schellenberg, temos conhecimento que a primeira lei de 

acesso à informação é datada de 1776, no Reino da Suécia, como um dispositivo democrático 

que previa combater a corrupção e instituir maior transparência no parlamento sueco. Mas, foi 

com a Revolução Francesa que essa necessidade passou a ser matéria de debates no cenário 

internacional. Entretanto, a criação de leis de acesso à informação como um direito dos 

cidadãos e proteção de informações privadas em diversos países só começa a materializar-se 

em legislação a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, cuja 

primeira legislação foi posterior a essa declaração, com origem nos Estados Unidos da 

América na década de 1960. Na França sua origem data apenas de 1970.  

Com a criação dos Arquivos Nacionais, enquanto instituições em função dos serviços 

que prestam, essas ideias foram gradualmente disseminadas, inicialmente na Europa, e 

posteriormente adotadas por diversos países no mundo ocidental de acordo com suas 

realidades político-administrativas e socioculturais, culminando num modelo tradicional de 
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Arquivo, a partir de uma visão romancista de instituição guardiã e de custódia da memória 

social e coletiva da nação, e suas ações foram decisivas para a preservação dos documentos 

que conhecemos hoje.  

Fonseca descreve três aspectos que decorreram do surgimento dos Arquivos 

Nacionais:  

[...] pela primeira vez, uma administração orgânica foi criada para cobrir 
toda a rede de repartições públicas geradoras de documentos e os antigos 
depósitos porventura existentes; pela primeira vez, também o estado 
reconheceu sua responsabilidade em relação ao cuidado devido ao 
patrimônio documental do passado, e aos documentos por ele produzido. O 
terceiro aspecto, marcante foi a proclamação e o reconhecimento do direito 
público de acesso aos arquivos. (FONSECA, 1996, p.49). 

Por sua vez, Araújo (2013a, p. 53) explica que no século XIX a necessidade de 

constituir-se como campo científico, isto é, como “conhecimento sistemático e articulado que 

aspira a formular as leis que regem os fenômenos de uma realidade”, fez com que o 

desenvolvimento da área se aproximassem do positivismo – a forma específica de 

cientificização das ciências humanas e sociais nesse período, seguindo o modelo das ciências 

da natureza, aspirando o desenvolvimento de princípios e leis universais.  

Nesse contexto, assiste-se, pois, a transferência e concentração de todos os 

documentos acumulados pelos órgãos da administração pública francesa no Arquivo 

Nacional, inclusive documentos de outros territórios que haviam sido conquistados por 

Napoleão, cuja acumulação foi sem precedentes históricos, por uma lógica política de 

exercício do poder e como fonte de memória registrada para os estudos comprobatórios e 

historiográficos.  

Os materiais, transferidos para os arquivos históricos, foram confiados ao 
cuidado de pesquisadores, a quem eram atribuídos o título de arquivistas. 
Esse título, porém, anteriormente era dado às pessoas encarregadas da 
administração dos documentos nas unidades administrativas, e foi conferido 
aos indivíduos, que tratavam o mesmo tipo de material, nos arquivos 
históricos. Os novos arquivistas achavam-se envolvidos numa esmagadora 
tarefa de ordenar o material transferido para os arquivos históricos e 
começaram a trabalhar com base em sistemas de classificação e recuperação, 
desenvolvidos para os documentos mantidos e usados pelo produtor. 
(SILVA, 2015, p. 143-144). 

Essa supervalorização dos documentos como fonte para a História causou uma 

separação entre os documentos ativos (administrativos) que permaneceram sob os cuidados 

das administrações produtoras, dos documentos inativos (históricos), que foram concentrados 

no Arquivo Nacional francês, incidindo na distinção presente até os dias atuais em países 
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germânicos, e principalmente em países anglo-saxões, com a distinção de records e archives, 

conforme explicaremos mais adiante. 

Outra inovação relacionada com a separação entre documentos ativos e 
inativos se refere à reintrodução do conceito de avaliação conduzida por um 
órgão colegiado externo, que anteriormente tinha sido aplicado nas cidades 
livres medievais, e o posicionamento da avaliação no momento da 
transferência dos dossiês inativos para os arquivos históricos. (SILVA, 2015, 
p. 143, apud DURANTI, 1993, p. 50).  

Por sua vez, Posner (2013) considera que as influências dos historiadores 

pesquisadores do Arquivo Nacional francês, influenciou sobremaneira a fragmentação do elo 

entre os Arquivos públicos com os órgãos públicos produtores dos documentos, e afirma que: 

Durante as primeiras décadas do século XIX, o erudito penetrou nos 
arquivos públicos da maioria dos países e começou a tomar o lugar dos 
primitivos funcionários treinados em trabalhos de redação e registro oficial. 
[...]. Quando o erudito assumiu a maioria das posições nos novos arquivos 
gerais, sua atitude em relação aos materiais arquivísticos tinha de ser 
inteiramente diferente da dos seus antigos guardas. Os arquivos tornaram-se 
instituições preponderantemente científicas e perderam de certo modo seu 
caráter de repartições do governo. (POSNER, 2013, p. 279). 

Esse distanciamento das organizações produtoras dada pela excessiva valorização 

dos documentos ditos históricos ainda é sentida até os dias atuais, visto que no senso comum, 

os Arquivos públicos ainda são vistos dessa forma, enquanto instituições de guarda de 

material de pesquisa para história, para não dizer na linguagem popular como “papéis velhos”, 

e que de certa forma foi aprofundado pelo surgimento do conceito de gestão de documentos. 

A organização por assuntos em grandes seções temáticas foi o princípio de 

classificação escolhido nesse momento no empenho dos Arquivos em atender às pesquisas 

comprobatórias e principalmente as investigativas dos historiadores, maiores usuários dos 

arquivos nesse período, levando a desarticulação da organicidade dos documentos com sua 

origem (proveniência).  

Essa orientação metodológica causou alguns problemas para a recuperação desses 

documentos que foram sendo resolvidos posteriormente com o desenvolvimento dos 

primeiros pilares técnico-científicos da Arquivologia, a saber: o princípio de respeito aos 

fundos ou princípio da proveniência; o conceito de fundo de arquivo; o conceito de arquivo e 

de documento de arquivo.  

O respeito aos fundos ou princípio da proveniência, é entendido na literatura da área 

como o princípio basilar sob o qual se desenvolve o tratamento técnico dos arquivos, e sob o 

qual também se assenta o arcabouço teórico-metodológico da Arquivologia até os dias atuais, 

na tentativa de ‘arrumar a casa’ que havia sido desordenada pela organização arbitrária dos 
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documentos por assuntos verificada no Arquivo Nacional da França desde sua criação, o que 

gerava problemas na recuperação e contextualização dos documentos.  

Apoiando-nos em Duchein (1982-1986, p. 15, grifos do autor), o autor aponta que 

historicamente o desenvolvimento deste princípio se deu a partir da necessidade de uma 

organização prática dos arquivos recolhidos pelo Arquivo Nacional francês, ressaltando que: 

Os dois primeiros diretores deste grande depósito, Armand Camus e Pierre 
Daunou, conceberam um plano para tratar essa massa documental como um 
único conjunto dividido em cinco seções metódico-cronológicas: seção 
legislativa para os papéis das assembleias revolucionárias, administrativa 
para os papéis dos novos ministérios, dominial para os títulos de propriedade 
do Estado, judiciária para os papéis de tribunais e, por fim, seção histórica. 

Essa forma de organização espelha as organizações temáticas das grandes coleções 

de manuscritos das bibliotecas desse período, sem observar a procedência dos documentos, 

gerando inúmeros problemas para a recuperação dos documentos, pois ao assumir esse 

princípio classificatório, fragmentou-se a organicidade5 dos documentos com as instituições 

produtoras, e logo a sua contextualização com sua origem.   

Verificado essa problemática, na tentativa de recuperar esse elo fundamental entre os 

documentos de arquivo e seu contexto de produção, a primeira solução desenvolvida para esse 

problema foi de ordem prática em contraposição à organização temática, fundamentada 

notadamente a partir da enunciação do princípio de respeito aos fundos (respect des fonds) em 

1841. 

Na busca por uma resolução dos problemas verificados na classificação dos 

documentos por assunto no Arquivo Nacional francês, é atribuído ao então Chefe da Seção 

Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior, o historiador francês 

Natalis de Wailly, a certidão de nascimento da noção do princípio de respeito aos fundos e o 

conceito de fundo de arquivo. Este princípio foi veiculado por meio de uma circular assinada 

pelo então Ministro do Interior T. Duchatel em 24 de abril de 1841. Nas palavras de Wailly 

era necessário,  

[...] reunir os documentos por fundos, isto é, reunir todos os títulos (todos os 
documentos) provindos de uma corporação, instituição, família ou indivíduo, 
e dispor em determinada ordem os diferentes fundos. Documentos que 
apenas se refiram a uma instituição, corporação ou família não devem ser 
confundidos com o fundo de outra instituição, corporação ou família”. 
(DUCHEIN, 1982-1986, p. 16). 

                                                 
5 De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação de Arquivistas Brasileiros – Núcleo 
de São Paulo, organicidade é uma qualidade, “segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, as funções e as 
atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e externas”. (DICIONÁRIO, 1996, p. 57). 
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Ainda segundo Duchein, mais tarde, respondendo a críticas levantadas sobre sua 

posição vanguardista, Wailly desenvolve a sua concepção teórica do princípio de respeito aos 

fundos: 

Se, em lugar desse método, fundamentado, por assim dizer, na natureza das 
coisas, se propõe uma ordenação teórica [...]. Os arquivos cairão em 
desordem difícil de remediar, em qualquer outro tipo de classificação que 
não seja por fundos corre-se o grande risco de não se saber onde encontrar 
um documento. O evidente valor teórico de tal princípio, não menor que seu 
interesse prático para a classificação de arquivos, foi, de imediato, 
reconhecido pelos arquivistas e historiadores da maioria dos países da 
Europa, tendo chegado, tardiamente, aos Estados Unidos da América, em 
princípios do século XX. (DUCHEIN, 1982-1986, p. 16). 

Quando esse princípio foi enunciado, começa a ser aplicado para fundamentar as 

estratégias de arranjo e descrição de documentos influenciando o tratamento dos arquivos no 

porvir das teorias e práticas da área. Para Duchein (1982-1986, p. 14), “o respeito aos fundos 

vem sendo considerado desde a segunda metade do século XIX como o princípio fundamental 

da Arquivística. É por sua prática que o arquivista se distingue nitidamente tanto do 

bibliotecário quanto do documentalista”.  

Nesse sentido, o princípio de respeito aos fundos enunciado por Wailly teve uma 

importante repercussão no contexto arquivístico internacional, marcando a história de 

desenvolvimento da Arquivologia como o princípio de classificação universal de fundos e, 

resguardados alguns matizes no nível de sua aplicação prática, tornou-se elementar ao 

tratamento técnico dos fundos de arquivo.  

Posteriormente esse princípio foi institucionalizado por diversos países sendo 

denominado de provenienzprinzip na Alemanha; principio de procedencia na Espanha; 

principle of provenance na Inglaterra, principio di provenienza na Itália; princípio da 

proveniência ou respeito aos fundos no Brasil, para citar exemplos. 

Para Heredia Herrera (2003), o princípio da proveniência é o princípio mais 

importante da Arquivologia, ou seja, o que dá especificidade aos arquivos e determina a 

organicidade dos fundos:  

O princípio da proveniência ou de respeito à origem vem determinar a clara 
delimitação do fundo, como agrupação comum e mais geral dos documentos 
de arquivo de qualquer instituição ou pessoa, que fora desse modelo só 
existiria a superficialidade das coleções. Por sua vez determina a 
estruturação hierárquica de cada fundo [...]. Nos obriga, por consequência, a 
manter a unidade e independência institucional de cada fundo e buscar a sua 
integridade intelectual. (HEREDIA HERRERA, 2003, p. 6, tradução nossa). 

No Brasil, o princípio da proveniência, assim como na perspectiva da Arquivologia 

ibero-americana, também é o princípio basilar de todo o tratamento técnico dos arquivos, 
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definido como o “Princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por 

uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades 

produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos”. (DBTA, 2005, p. 136). 

No Canadá, por sua vez, de acordo com os autores mais expressivos da província do 

Quebec, Rousseau e Couture (1982; 1990; 1994), na década de 1980 reforçam a validade dos 

conceitos de fundo de arquivo e do princípio da proveniência, bem como da teoria das três 

idades, que segundo eles integram as bases da Arquivologia Contemporânea sob o qual 

desenvolvem a Arquivística Integrada, que fundamentalmente une os processos de gestão de 

documentos com o tratamento dos documentos permanentes, a partir da gestão da informação 

orgânica registrada no seio das administrações contemporâneas.  

Para esses autores, nesse cenário de inovações técnico-cientificas voltadas para o 

tratamento dos arquivos, o princípio da proveniência é o: 

[...] princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma 
proveniência não devem ser misturados com os de outra proveniência e 
devem ser conservados segundo a sua ordem primitiva, caso exista, ou o 
princípio segundo o qual cada documento deve ser colocado no fundo donde 
provém e, nesse fundo, no seu lugar de origem. (ROUSSEAU; COUTURE, 
1998, P. 82). 

Do princípio da proveniência resulta o conceito de fundo e variadas interpretações e 

níveis de aplicações na organização dos arquivos ao relacionar o conceito de arquivo ao 

conceito de fundo. Há uma equivalência entre eles, sendo o arquivo definido como “o 

conjunto de documentos de qualquer natureza, reunidos orgânica e automaticamente por um 

corpo administrativo, uma pessoa física ou jurídica, em razão de suas funções ou de sua 

atividade, acrescentemos que são “conservados a título de referência”. (DUCHEIN, 1982-

1986, p. 16, grifos do autor).  

Já o fundo de arquivo é definido como “o conjunto de arquivos cuja proveniência é a 

mesma”. Existe uma sinonímia entre o conceito de arquivo e o conceito de fundo de arquivo, 

assim como para o princípio de respeito aos fundos e princípio da proveniência, pois 

“respeitar os fundos” consiste em manter agrupados os arquivos provenientes de uma mesma 

instituição/organismo (pessoa física ou jurídica, administração, instituição) sem misturá-los a 

outros arquivos provenientes de outras instituições. (DUCHEIN, 1982-1986, p. 16). 

O objetivo de Wailly, para Rousseau e Couture (1998, p. 81), era antes de mais nada 

manter a integridade intelectual do fundo, pois ele queria que os documentos não perdessem o 

seu contexto de produção, o que vinha acontecendo frequentemente.  

De certo modo, ele desejava que os arquivistas não esquecessem nunca, nas 
suas intervenções, que os arquivos são em primeiro lugar o produto de 
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atividades de uma pessoa física ou moral [jurídica] e que uma parte 
importante do seu valor provém justamente do fato de poderem, para fins 
administrativos ou de investigação, testemunhar de modo privilegiado essas 
mesmas actividades. 

Por sua vez, para Cruz Mundet (2001, p. 42, tradução nossa), “pode-se afirmar que, 

resguardados certos matizes, o princípio de respeito aos fundos ou princípio da proveniência é 

admitido universalmente como a base da Arquivística teórica e prática”, e complementa que 

geralmente dá lugar a algumas críticas, sobretudo em sua aplicação e não ao princípio teórico 

em si mesmo. Assim, da aplicação desse princípio, são derivados três premissas que não são 

novas na visão do autor, que resulta indissociável do conceito de fundo de arquivo, a saber: 

 

a) Todo fundo de arquivo é produto natural da atividade de uma instituição, 
pessoa física ou jurídica; consequentemente, resulta imprescindível 
identificar o autor, sua natureza, estrutura e áreas de atividades; 

b) A concepção de um fundo não vem dada pelo uso – jurídico-
administrativo ou histórico-cultural – de seus documentos, mas por sua 
estrutura interna, a qual espelha a própria instituição que o produziu e 
pela forma em que ditos documentos foram sendo gerados ao longo do 
tempo, no desenvolvimento de funções. 

c) Consequentemente, a estruturação de um fundo, de acordo com o 
princípio da proveniência, exige o conhecimento dos procedimentos 
administrativos do autor (algo que já está implícito no trabalho 
arquivístico) [...]. (CRUZ MUNDET, 2001, p. 42, tradução nossa). 

 
Por outro lado, como dissemos anteriormente, apesar do princípio da proveniência ter 

sido imputado a Natalis de Wailly, para Rousseau e Couture (1998, p. 80) foram os 

arquivistas Heinrich von Sybel, Diretor dos Arquivos do Estado da Prússia, e Max Lehman 

dos Arquivos de Estado Secretos de Berlim, que regulamentaram em 1881 pela primeira vez o 

provenienzprinzip e ampliaram o enunciado original de Wailly, desdobrando-o em um 

segundo nível de aplicação, qual seja, ao aplicar “o respeito pela ordem original e pelas 

designações originais” dos documentos através do sistema registratur alemão, e passa a ser 

regra para a classificação a ser seguida nos Países Baixos. 

Apesar desse princípio ter sido enunciado em 1841, sua explicação, sistematização e 

reconhecimento pela comunidade arquivística ganhou visibilidade e contornos científicos a 

partir de 1898 com a publicação do Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos dos 

holandeses, de S. Muller, J. Feith e R. Fruin, com posteriores traduções para o alemão, em 

1905, o francês, em 1910, o inglês, em 1940, e para o português em 1960 (1ª Edição) e 1976 

(2ª Edição), voltado para o estabelecimento de cem regras gerais de arranjo e descrição para 

os arquivos históricos, demonstrando o caráter prático do princípio da proveniência.  
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A partir desse manual, registra-se as primeiras definições de arquivo que serão 

matéria de conceituação e delimitação enquanto objeto de estudos da Arquivologia e de 

Atenção dos Arquivos desse período até os dias atuais, conceito inerente ao do princípio da 

proveniência e de fundo de arquivo. 

 

3.3 O conceito de arquivo 

 

Como apontamos anteriormente, é, pois, a partir da definição do princípio da 

proveniência que a Arquivologia avança enquanto campo de conhecimento e começa a 

desenvolver suas teorias e práticas no mundo dos arquivos, a partir da definição do conceito 

de fundo, que passa a ser empregado como sinônimo do conceito de arquivo, delineando e 

definindo as características do seu objeto. 

Recorrendo à definição de ‘arquivos’ proposta no Manual dos Arquivistas 

Holandeses, a regra número um do Capítulo I – intitulado ‘Origem e composição dos 

Arquivos’, define: 

1. Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material 
impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por terminado 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, p. 13, grifo dos autores). 

Conforme aponta Schmidt (2012, p. 114), é nesse manual “[...] como segunda regra 

que demarcam a ideia de Organicidade”, a partir da definição de arquivo como sinônimo de 

fundo de arquivo, representado pelo conjunto de documentos provenientes de uma mesma 

instituição produtora e na consecução de suas funções e atividades. Nesse sentido os autores 

apontam que “um arquivo é um todo orgânico”. 

2. Mostrou-se, no parágrafo precedente, como se origina o arquivo das 
atividades de um órgão administrativo ou de um funcionário e como reflete 
sempre as funções do referido órgão ou pessoa. O arquivo, portanto, não é 
criado arbitrariamente, à maneira das coleções de manuscritos [...]. O 
arquivo é, ao contrário, um todo orgânico, um organismo vivo que cresce, se 
forma e sofre transformações segundo regras fixas. Se se modificam as 
funções da entidade, modifica-se, concomitantemente, a natureza do arquivo. 
(MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 18, grifo dos autores). 

 

Já no que diz respeito ao arranjo dos documentos de arquivo, no Capítulo II, 

intitulado ‘O Arranjo dos Documentos de Arquivo’ são elaboradas vinte e duas regras, as 

quais merecem destaque as de número dezesseis e dezessete, visto que as mesmas reforçam a 
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discussão aqui tratada sobre o conceito de arquivo e princípio da proveniência em seus dois 

níveis de aplicação: o respeito aos fundos e da ordem original, conforme definidos a seguir:  

16. O sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do 
arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão 
administrativo que o produziu. (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 44, 
grifo dos autores).   

17. No arranjo do arquivo, portanto, urge, antes de mais nada, restabelecer 
quanto possível a ordem original. Somente então será possível julgar se é 
conveniente, ou não, e até que ponto, dela aparíar-se. (MULLER; FEITH; 
FRUIN, 1973, p. 49, grifo dos autores).   

É no capítulo II do Manual dos Arquivistas Holandeses que também são discutidas as 

diferenças entre as práticas da biblioteca e do arquivo, tendo em vista a natureza de cada 

objeto, e a natureza de criação e preservação dos documentos de arquivo, diferente dos 

documentos da biblioteca.  

Nesse sentido, de acordo com a leitura dos holandeses, o documento de arquivo não 

poderá ser concebido como um elemento isolado, ou seja, ele sempre possuirá um caráter 

utilitário, devido a sua própria definição como conjunto de documentos de qualquer natureza, 

reunidos orgânica e automaticamente por um corpo administrativo, uma pessoa física ou 

jurídica, em razão de suas ‘funções e de suas atividades’, o qual só será aparente se for 

conservado em seu lugar dentro do conjunto de documentos ao qual pertence, ou seja, 

juntamente com os documentos que formam o fundo arquivístico, conforme esclarecido por 

Duchein. 

Concluímos, consequentemente, que é essencial para a apreciação de um 
documento qualquer, saber com exatidão quem o produziu, em que 
circunstâncias, no desenvolver de que ação, com que objetivo, a quem se 
destinava, como e quando foi recebido por seu destinatário e porque meios 
chegou até nós. (DUCHEIN, 1982-1986, p. 17). 

Como vimos até aqui, o princípio da proveniência foi estendido por diversos países 

europeus, e Cruz Mundet (2011, p. 20, tradução nossa), afirma que na Espanha foi consagrado 

já em 1860 na “Instrução e bases para a organização e classificação dos arquivos, elaborada 

pela Junta Superior Diretiva de Arquivos, que mostra com clareza a influência do modelo 

francês [...]”. 

 Assim, com a formulação francesa do princípio da proveniência, o respeito aos 

fundos e a ordem original, foram resultados desse período e indica o desenvolvimento de 

procedimentos técnicos aplicados na organização dos arquivos como “resposta à problemas 

práticos”, com o desenvolvimento de estratégias de descrição, arranjo e ordenação dos fundos 
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documentais, principalmente no tratamento dos ‘documentos escritos’ depositados nas 

instituições arquivísticas nacionais. (SCHMIDT, 2012, p. 108). 

É a partir da primeira metade do século XX que começam a surgir preocupações com 

a acumulação de documentos decorrente do aumento da produção de documentos, 

aproximando gradativamente a Arquivologia dos estudos da Administração, inaugurando um 

novo momento da prática e da teoria arquivística, principalmente a partir dos trabalhos 

desenvolvidos por Schellenberg.  

Ainda no tocante ao princípio da proveniência, a definição de fundo arquivístico foi 

pensado para abranger os arquivos administrativos, passando a ser justificativa para os 

arquivistas intervirem nas primeiras fases do que posteriormente, em 1940, passou a 

denominar-se de ciclo de vida dos documentos, tendo em vista que todo arquivo pertence, 

pelas suas qualidades ou características, desde o momento de sua criação, ao fundo de arquivo 

de uma instituição ou pessoa, como um todo orgânico, indivisível e estruturado.  

Na década de 1960, por exemplo, Pérotin (1969, p. 363, tradução nossa) “concluía 

que são necessárias o estabelecimento de relações estreitas entre os arquivos [instituições] e as 

administrações, com o objetivo de reduzir as massas documentais e melhorar sua qualidade, 

[...] também na classificação primária [...] para a transferência aos arquivos”, e afirma que na 

França: 

É óbvio que a ciência arquivística e administrativa trabalham com o mesmo 
documento: a administração os criam e os preservam em seus primeiros anos 
até que eles atendam completamente a sua função; os Arquivos os coletam 
em uma data posterior e, se assim o justificarem, assegura sua retenção 
permanente. Exceto pelas raras ocasiões em que ações de transferências 
terminam em descartes, mas as agências e os Arquivos da França ignoram 
um ao outro. 

Foi no período entre as duas Guerras Mundiais com a publicação de alguns manuais 

considerados clássicos do pensamento arquivístico que são ampliadas as discussões acerca da 

necessidade de mudanças no modo de se conceberem os arquivos, apontando as 

características dos documentos modernos, o que serviu de fonte de inspiração para o 

desenvolvimento de conceitos arquivísticos na primeira metade do século XX, aproximando 

os arquivistas da administração produtora dos documentos.  

Nesse período temos o desenvolvimento de conceitos como a avaliação de 

documentos com base na teoria de valor primário e secundário de Schellenberg (1956), o ciclo 

de vida dos documentos e sua interpretação ou adaptação com a teoria das três idades dos 

documentos, que serviram de base para a formulação do conceito de gestão de documentos 

em 1950 nos Estados Unidos. 
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Dentre esses manuais destaca-se o A Manual of Archive Administration Including the 

Problems of War Archives and Archive Making, título conhecido no Brasil como Manual de 

Administração de Arquivos do arquivista inglês Hilary Jenkinson, publicado em 1922, a partir 

de suas experiências profissionais junto ao Public Record Office inglês, criado em 1838.  

Nesse manual temos a ampliação do conceito de arquivo, ainda que contextualizado 

nesse período histórico específico, que serviu de base para a evolução do conceito desde o 

manual dos holandeses até as obras de Schellenberg (1956). 

O Manual de Jenckinson em 1922 introduz algumas particularidades da Arquivologia 

anglo-saxã, na qual os canadenses do Quebec irão desenvolver inúmeros estudos para sua 

(re)integração, que conhecemos como Arquivística Integrada, de enorme influência na 

perspectiva da Arquivologia Ibero-americana e inclusive do records continuum australiano. 

Desse modo, Jenkinson define arquivo (archive) como sendo: 

[...] um documento que pode ser um manuscrito, impresso, datilografado e 
qualquer outra evidência material que forme parte dele ou anexada a ele. Um 
documento pode pertencer à determinada classe de arquivos, e é aquele que 
foi elaborado ou usado no curso de uma transação administrativa ou 
executiva (seja pública ou privada) do qual forma parte; e, posteriormente 
são preservados sob sua própria custódia para suas próprias informações pela 
pessoa ou pessoas responsáveis por essa transação e seus sucessores 
legítimos. A esta definição, podemos acrescentar que os arquivos não são 
elaborados no interesse ou para a informação da posteridade. (JENKINSON, 
1922, p. 11, tradução nossa, grifo do autor). 

Schmidt (2012, p. 123) comenta que apesar desse manual estar voltado para o 

tratamento dos arquivos de guerra, o mesmo imprimiu a primeira discussão teórica de valor de 

prova e evidência dos documentos de arquivos de forma sistemática, definiu a noção de fundo 

inglês como Archive Group, e a noção de imparcialidade em sua criação, bem como a ideia de 

cadeia de custódia oficial e contínua para garantir a autenticidade ao documento de arquivo. 

Tanto a questão de custódia como a do arranjo são consideradas teorias da Arquivologia, 

deslocando e aproximando as discussões sobre os documentos de arquivos custodiados pelos 

Arquivos para os documentos produzidos nas administrações, que deveriam aplicar os 

mesmos pressupostos teóricos e práticos. 

No item dois do Manual de Jenkinson, também são definidas o que seriam as 

diferenças de records e archives, utilizando ambos como sinônimo e justificando a escolha do 

termo archives como o mais adequado para denominar os documentos de arquivo (no sentido 

histórico), visto que este termo era o mais comum em outras línguas e o termo records 

altamente técnico para definir os documentos administrativos, ou seja, produzidos pelas 

administrações públicas e privadas. (SCHMIDT, 2012, p. 155). 
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Na mesma obra, Jenkinson também discute as qualidades ou características 

essenciais que são inerentes aos documentos de arquivos, como a imparcialidade; 

autenticidade; naturalidade e interdependência, e as responsabilidades dos arquivistas com 

relação à manutenção da cadeia de custódia dos seus arquivos, elemento ao qual atribui a 

salvaguarda das qualidades essenciais dos documentos de arquivo, discussões que foram 

resgatadas por Duranti na década de 1990 para repensar a problemática da autenticidade e 

integridade dos documentos de arquivo digitais. 

Jenkinson também inseriu pela primeira vez no discurso prático e teórico da área 

elementos referentes à avaliação de documentos, iniciando os debates sobre as necessidades 

de eliminação de documentos na sua fonte de origem, debate este bastante criticado na 

literatura da área, ao tratar dos problemas do aumento da produção e acumulação de 

documentos do período pós Primeira Guerra Mundial.  

Conforme explica Schmidt (2012, p. 121, grifos da autora), 

A obra de Jenkinson abordou ainda problemáticas concernentes ao aumento 
da produção de documentos pós-fim da Primeira Guerra Mundial, sendo que 
por isso seria necessário passar a avaliá-los. Nesse sentido, acreditava-se que 
os arquivos “do passado” não deveriam ser destruídos e que os arquivos “do 
futuro” deveriam ser avaliados pela própria administração, devendo ser 
encaminhado para custódia dos arquivos [instituição] somente o que fosse 
importante de preservar para o futuro. 

O Manual de Jenkinson até os dias atuais é debatido no campo dos arquivos, e se 

configura ao lado do Manual dos Arquivistas Holandeses como uma das obras mais citadas e 

que contribuíram para o avanço técnico-científico da Arquivologia, visto que ampliaram as 

discussões sobre arranjo e descrição, imprimindo as noções de avaliação e as características 

dos documentos definindo o objeto da Arquivologia, o arquivo. 

Recorrendo à definição de arquivo proposta pelo arquivista italiano Eugênio 

Casanova, em seu Manual Archivistica, publicado em 1928, temos que: “O arquivo é a 

coleção ordenada das escrituras de uma instituição ou indivíduo, criados no curso de suas 

atividades e preservada para a realização de propósitos e interesses políticos, jurídicos e 

culturais dessa instituição ou indivíduo”. (CASANOVA, 1928, p. 19, tradução nossa). 

Cabe ressaltar que na Arquivologia ‘coleção’ não é um termo utilizado na concepção 

do arquivo, e sim para os objetos próprios da biblioteca e dos Museus, visto que o arquivo não 

é uma coleção artificial de documentos, mas, fundamentalmente, um conjunto de documentos 

produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica no transcurso de suas funções e 

atividades, de forma natural, formando um todo orgânico.  



75 
 

Nessa esteira cronológica, recorremos também a definição proposta pelo arquivista 

alemão Adolf Brenneke (1953, p. 97 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 37), em seu manual 

intitulado Archivkunde, onde define arquivos “[...] como o conjunto de papéis e documentos 

que promanam de atividades legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se 

destinam à conservação permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do 

passado”. 

Apesar dos avanços com o desenvolvimento de princípios e conceitos fundamentais, 

observa-se que a maioria dos enunciados sobre o conceito de arquivo ainda estava muito 

atrelado ao valor histórico e lugar de custódia, sendo sempre necessário o seu recolhimento 

para um Arquivo institucional para garantir a preservação da integridade e autenticidade.  

Diante dessas definições de arquivo apresentadas pelos arquivistas de diversos 

países, Schellenberg (2006, p. 37) destaca dois elementos importantes que o levaria a definir 

as diferenças na década de 1950 entre records e archives, no âmbito da perspectiva da 

Arquivologia estadunidense, que ao contrário dos seus antecessores, Schellenberg focou mais 

nas complexas dinâmicas da produção de documentos administrativos. Esse fato se explica 

pela ampliação das funções e atividades das administrações públicas, ampliação dos suportes 

de registro da informação, do número de usuários e a necessidade de controlar os documentos 

desde sua produção e reduzi-lo ao nível mínimo essencial, aprofundando, de certa forma, o 

hiato existente entre os Arquivos administrativos e os Arquivos históricos.  

Desse modo, para Schellenberg (2006, p. 36), os elementos definidores do records e 

archives se relacionam a dois fatores: os concretos (tangíveis) e os abstratos (intangíveis). Os 

elementos relativos aos fatores concretos, como a forma dos arquivos, a fonte de origem e o 

lugar da sua conservação, não seriam mais essenciais para sua caracterização do documento 

como material de arquivo, visto que em suas definições os arquivistas deixam claro que os 

arquivos podem ter diversas formas, que podem advir de diversas fontes e que podem ser 

guardados em vários lugares.  

Já os elementos relativos a fatores abstratos, segundo Schellenberg, se constituem 

como os elementos mais importantes para a definição da natureza dos arquivos, destacando-se 

dois elementos dessa natureza. 

O primeiro elemento destacado refere-se à razão pela qual os materiais foram 

produzidos e acumulados. Portanto, para “[...] serem considerados arquivos, os documentos 

devem ter sido criados e acumulados na consecução de algum objetivo”. (SCHELLENBERG, 

2006, p.37). Por exemplo, o objetivo de uma repartição do governo é o cumprimento de sua 

finalidade oficial. Porquanto, a produção dos documentos tem origem no curso de um ato 
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administrativo ou executivo, visto que resultam das atividades legais ou de negócios, com 

uma determinada finalidade, com um certo fim administrativo, legal ou qualquer outro fim 

social, porque é essencial e importante conhecer a razão pela qual os documentos vieram a 

existir. 

O segundo elemento essencial apontado pelo autor refere-se aos valores pelos quais 

os arquivos são preservados, ou seja, devem ser arquivados e preservados por razões outras 

que não aquelas para as quais foram criados e acumulados, conforme apontado por Jenkinson 

em 1922. Essas razões podem ser tanto oficiais quanto culturais. (SCHELLENBERG, 2006, 

p.38). 

Dessa forma, Schellenberg (2006, p. 40) define que os documentos para serem 

considerados arquivos e preservados como tal, se faz necessário que seu uso corrente tenha 

terminado, sendo, então, definitivamente separados para preservação, uma vez julgada 

conveniente a sua guarda, tanto para atenderem a fins políticos, legais ou culturais, como para 

sua própria informação ou para sua própria referência ou ainda para fins de pesquisa como 

fonte e testemunho do passado. 

Schellenberg (2006, p. 40) conclui que, para os arquivistas modernos, a qualidade 

dos documentos produzidos por um determinado órgão é essencial, visto que para serem 

preservados como arquivos devem ter sua integridade garantida. Nesse sentido, devem ser 

preservados num todo como documentos desse órgão; devem ser guardados, tanto quanto 

possível, sob o arranjo que lhes foi dado pelo órgão no curso de suas atividades oficiais; e 

devem ser guardados na sua totalidade, sem mutilação, modificação ou destruição não 

autorizada.  

Assim, a partir dessas definições apresentadas, Schellenberg define o conceito de 

records como documentos administrativos de uso corrente e de valor primário para a 

instituição que o produziu. 

Documentos administrativos (records): Todos os livros, papéis, mapas, 
fotografias ou outras espécies documentais, independentemente de sua 
apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer 
entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em 
função das suas atividades e preservados ou depositados para sua 
preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como 
prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras 
atividades, ou em virtude do valor informativo dos dados neles contidos. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 41, grifo do autor). 

Ressalta-se que o termo “entidade” usado por Schellenberg, também é utilizado para 

definir as organizações como as igrejas, firmas comerciais, associações e famílias, e define 

archives como: 
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Arquivos (archives): Documentos de qualquer instituição pública ou 
privada que hajam sido considerados de valor, merecendo preservação 
permanente para fins de referência e de pesquisa e que hajam sido 
depositados ou selecionados para depósito, num arquivo de custódia 
permanente. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41, grifo do autor). 

Portanto, para Schellenberg (2006), para serem arquivos (no sentido histórico), os 

documentos devem ser produzidos ou acumulados na consecução de um determinado objetivo 

e avaliados por possuírem valores secundários para fins outros que não aqueles para os quais 

foram produzidos ou acumulados, enquanto que os records se tornou um termo altamente 

técnico para se referir aos documentos administrativos que ainda estão em fase de trâmite 

ativo e semiativo e possuem valores de primeira ordem para as administrações, conceitos 

centrais do ponto de vista conceitual e operacional do modelo de gestão de documentos 

desenvolvido nos Estados Unidos. 

Essa classificação proposta por Schellenberg, que diferencia duas etapas distintas 

pelo que passam os arquivos: o momento em que são documentos administrativos (records – -

com valores primários de primeira ordem para as instituições) e quando eles são históricos 

(archives – com valores secundários para a investigação retrospectiva), também possui 

particularidades com o conceito de fundo de arquivo para os estadunidenses denominado de 

record group, diferente do archives group definido pelos ingleses, que é muito mais próximo 

do conceito de fundo definido por Duchein (1982-1989).  

Além dessa diferença significativa da aplicação do conceito de fundo e da definição 

de records e archives, os estadunidenses também ampliam o conceito de documento de 

arquivo para as novas mídias de registro das informações desse período, naturalmente pelo 

avanço das tecnologias de informação e comunicação, evidenciando a evolução de novos 

suportes de informação, algo que seus antepassados ao redigirem seus manuais não tinham 

que lidar.  

Duchein (1982-1989, p. 20) critica essa interpretação de fundo dos estadunidenses e, 

para defender seu posicionamento, recorre a definição de record group apresentada por Solon 

J. Buck, segundo Arquivista dos Estados Unidos6, para quem é uma “unidade arquivística 

definida de forma algo arbitrária, em função da proveniência dos documentos e da 

necessidade de se formar conjuntos de tamanho e natureza convenientes, de modo a facilitar o 

trabalho de arranjo e descrição”, e complementa que “de fato, ao situar demasiadamente 

baixo, o nível de competência funcional ao qual corresponde ao fundo de arquivos (atitude 

                                                 
6 O cargo de Arquivista dos Estados Unidos seria correspondente ao de Diretor do Arquivo Nacional no Brasil. 
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que qualificamos de minimalista) corre-se o risco de retirar da noção de fundo seu verdadeiro 

significado”. 

Para Schmidt (2012, p. 158, grifos da autora), essa diferença no conceito de records 

e archives, bem como do records group proposto por Schellenberg também gerou impactos 

na classificação dos documentos em sua fase corrente e permanente, diferenciando essa 

função nestes dois momentos. 

Como os documentos correntes – records – já tinham uma Classificação 
prévia pela unidade administrativa que os produzia, baseada nas estruturas 
organizacionais, em 1941 o Arquivo Nacional Americano decide que os 
archives serão classificados, a partir de então, pelo modelo do record group. 
Na verdade, nada mais é do que o que convencionamos chamar de subgrupo, 
só que baseado nas estruturas organizacionais. Dessa perspectiva de 
Classificação entre records e archives surgem dois termos diferentes para 
denominar essa Função; Arranjo para os arquivos permanentes – archives, e 
Classificação para os correntes - records. Tal diferença terminológica é 
perceptível no campo científico da Arquivologia no Brasil, visto que aqui é 
comum chamarmos a Classificação dos documentos não permanentes de 
“Plano de Classificação” e dos permanentes de “Quadro de Arranjo”.  

De maneira a esclarecer melhor essas diferenças, recorremos ao Glossary of Archival 

and Records Terminology7 (PEARCE-MOSES, 2005, tradução nossa), editado pela Society of 

American Archivists (SAA), onde o record group é definido como: 

Uma coleção de documentos que compartilham a mesma proveniência e são 
de tamanho conveniente para a administração. Um grupo de documentos é 
uma divisão hierárquica que às vezes é equivalente à proveniência, 
representando todos os documentos de uma agência e suas divisões 
subordinadas. No entanto, os documentos de uma grande agência podem ser 
divididos em vários grupos de documentos, tratando os documentos de 
diferentes divisões como coleções separadas e não como uma série. 

No Brasil, como apontamos anteriormente, o conceito de arquivo é definido como 

sinônimo de fundo, sendo o primeiro definido como: “Conjunto de documentos produzidos e 

acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho 

de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo”. (DBTA, 

2005, p. 27). Por sua vez, o conceito de fundo é definido como: “Conjunto de documentos de 

uma mesma proveniência. Termo que equivale a arquivo”. (DBTA, 2005, p. 97). 

Vale ressaltar que tanto no Brasil, assim como nos países ibero-americanos, o 

documento de arquivo não possui denominações distintas para referenciar os documentos 

administrativos e documentos históricos como nos países de origem anglo-saxã (Inglaterra, 

Canadá, Estados Unidos e Austrália, para citar exemplos). O documento de arquivo é um só, o 

                                                 
7 Disponível em: < https://www2.archivists.org/glossary/terms/r/record-group>. Acesso em: 10 jan. 2019. O 
mesmo dicionário remete o termo “archives group” ao de “records group” sem defini-lo. 
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que muda são os diferentes usos e fases que eles têm desde a sua produção até a sua 

destinação final, sem prejuízos inerentes às suas qualidades.  

A Austrália, país de formação relativamente recente e que foi colônia britânica, 

absorve e aplica no tratamento técnico dos arquivos, no início do século XX, o conceito de 

archives group de Jenckinson, e posteriormente, na década de 1950, o conceito de records 

group estadunidense, modelo que também seria substituído na década de 1960 pelo conceito 

de séries system elaborado por Peter J. Scott.8 

Tendo em vista esses matizes conceituais entre records (documentos administrativos) 

e archives (documentos históricos), se faz necessário apontar as qualidades e características 

intrínsecas do documento de arquivo, conceito fundamental do ponto de vista da gestão de 

documentos, conforme veremos ao longo da seção 5 – Gestão de documentos – referências 

internacionais – desta pesquisa.  

 

3.4 O conceito de documento de arquivo 

 

Do ponto de vista conceitual, por definição, de acordo com o Dicionário de 

Terminologia Arquivística da Associação dos Arquivistas de São Paulo, documento é a 

“unidade constituída pela informação e seu suporte”. (DICIONÁRIO, 1996, p. 28).  

No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística documento é definido como 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. (DBTA, 2005, 

p. 73). 

Recorrendo ao Glossary of Archival and Records Terminology9 (PEARCE-MOSES, 

2005, tradução nossa), documento (document) é definido como: “1. Qualquer trabalho escrito 

ou impresso; uma escrita. 2. Informações ou dados fixados em algumas mídias. 3. 

Informações ou dados fixados em algumas mídias, mas que não fazem parte dos documentos 

oficiais [records]”. 

Já o conceito de documento de arquivo é definido como aquele que “independente de 

sua natureza ou suporte físico são reunidos por acumulação natural, por pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, no exercício de suas atividades”. (DICIONÁRIO, 1996, p. 5). 

                                                 
8 Trataremos do sistema de séries australiano com mais detalhes na subseção 5.3 - O records continuum da 
Austrália, por se tratar de um sistema específico e inovador que merece uma maior atenção. 

9 Disponível em: < https://www2.archivists.org/glossary/terms/d/document>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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Etimologicamente, o termo documento procede do latim documentum, derivado do 

verbo docere, que significa ensinar e instruir, evoluindo para o significado de prova e consulta 

amplamente utilizado no vocabulário jurídico na atualidade. (CRUZ MUNDET, 1994, p. 99). 

Desta definição, o autor apresenta os elementos que caracterizam o documento: 

 O suporte que lhe confere corporificação física e pode ser desde uma tábua de 

argila até um disco ótico; 

 A informação, isto é, o conteúdo que pode ser transmitido; 

 O registro, ou seja, a fixação da informação no suporte, seja mediante tinta, 

impulsos eletromagnéticos, etc. (CRUZ MUNDET, 1994, p. 99). 

Por sua vez, esta definição engloba o conceito de documento de um modo geral, que 

para a Arquivologia possui certos elementos diferenciadores na formação dos arquivos, 

enquanto conjuntos de documentos produzidos e recebidos na consecução de funções e 

atividades específicas e provenientes de uma determinada instituição, pessoa ou família, ou 

seja, formando o fundo de arquivo dessa instituição. 

Esses elementos diferenciadores são: 

 O caráter seriado: os documentos são produzidos um a um e com o passar do 

tempo vão se acumulando e constituindo as séries, arquivos e fundos. 

 A gênese: são produzidos por um processo natural decorrente das atividades de 

uma instituição, pessoa ou família, ou seja, surgem como produtos e reflexo 

das funções e atividades de seu produtor, ligados intimamente a este, 

constituindo-se como testemunho e fontes de prova. 

 A exclusividade: a informação que contém um documento de arquivo 

raramente se encontra em outro documento com idêntica extensão, 

intensidade, são únicos. 

 A inter-relação: como princípio geral, os documentos isolados não têm sentido 

o tem muito pouco sentido, e sua razão de ser vem determinada pelo seu 

pertencimento a um conjunto e as relações estabelecidas entre si, com os 

documentos anteriores e posteriores a ele. (CRUZ MUNDET, 1994, p. 100).  

Corroborando com nossa discussão, conforme apontamos anteriormente, Duranti 

(1994, p. 50, grifos da autora), ao discutir os registros documentais contemporâneos como 

prova de ação, no nível teórico da Diplomática e sua aplicação atualmente aos documentos 

digitais, resgata as características ou qualidades dos documentos de arquivo propostas por 

Jenkinson (1922), e aponta que é preciso levar em conta dois pressupostos fundamentais na 
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análise dos documentos de arquivo: “1) que os registros documentais atestam ações e 

transações, e 2) que sua veracidade depende das circunstâncias de sua criação e preservação.”  

Essas duas afirmativas estão, por sua vez, vinculadas às propriedades dos registros 

documentais10 e à sua integridade, que os arquivistas estão incumbidos de proteger. Nesse 

sentido, a autora explica que: 

A primeira característica dos registros documentais é a imparcialidade. Os 
registros são inerentemente verdadeiros, ou, como diz o arquivista britânico 
Hilary Jenkinson, "livres da suspeita de preconceito no que diz respeito aos 
interesses em nome dos quais os usamos hoje". Isso não quer dizer que as 
pessoas que intervêm em sua criação são livres de preconceitos, mas que as 
razões por que eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as 
circunstâncias de sua criação (rotinas processuais) asseguram que não são 
escritos "na intenção ou para a informação da posteridade", nem com a 
expectativa de serem expostos ou com o receio do olhar do público. 

A segunda característica dos registros documentais é a autenticidade. A 
autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e 
custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em 
mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para 
futuras ações ou para informação, e "são definitivamente separados para 
preservação, tacitamente julgados dignos de serem conservados" por seu 
criador ou legítimo sucessor como "testemunhos escritos de suas atividades 
no passado".  

A terceira característica dos registros documentais é a naturalidade. Essa 
naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no 
curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: 
eles não são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), 
mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 
práticos da administração". 

A quarta característica é o inter-relacionamento. Esse inter-relacionamento é 
devido ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do 
andamento das transações [...]. Cada documento está intimamente 
relacionado "com outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está 
preservado e [...] seu significado depende dessas relações". As relações entre 
os documentos, e entre eles e as transações dos quais são resultantes, 
estabelecem o axioma de que um único documento não pode se constituir em 
testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados: os documentos são 
interdependentes no que toca a seu significado e sua capacidade 
comprobatória. 

A quinta e última característica é a unicidade. A unicidade provém do fato 
de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura 
documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. Cópias de 
um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas 
cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com 
outros registros é sempre único, e - como foi enfatizado acima - um registro 
consiste em um documento e suas relações com seu contexto administrativo 
e documental [...]. (DURANTI, 1994, p. 51-52, grifos da autora). 

 

                                                 
10 Registros documentais são entendidos aqui como documentos de arquivo. 
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Schellenberg (1980, p. 230-233) estabelece que os caracteres identificadores dos 

documentos de arquivo se referem tanto a estrutura física (caracteres externos) como ao seu 

conteúdo substantivo (caracteres internos).  

Com relação aos caracteres externos ou físicos, são: 

 Classe. 

 Tipo 

 Formato. 

 Quantidade. 

 Forma. 

Com relação aos caracteres internos, são: 

 Entidade produtora. 

 Origens funcionais. 

 Data e lugar de produção. 

 Conteúdo substantivo. 

Cruz Mundet (1994), explica os elementos que integram os caracteres externos e 

internos dos documentos de arquivo, conforme apresentado no Quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Caracteres externos e internos dos documentos de arquivo 

CARACTERES EXTERNOS 

Classe 

Textuais: transmite a informação mediante texto escrito - são os mais abundantes 
das administrações e nos Arquivos. 

Iconográficos: transmitem a informação mediante imagens e signos não textuais 
- mapas, planos, fotografias, etc. 

Sonoros: transmite a informação mediante gravação e reprodução de sons, quase 
sempre palavras no caso dos arquivos - discos, fitas K7, etc. 

Audiovisuais: transmite a informação mediante imagens em movimento e sons - 
filmes, videotapes, DVD, CD, etc. 

Eletrônicos ou informáticos: transmite a informação gerada por meio dos 
computadores em códigos - fitas magnéticas, disquetes, CD-R, etc. 

Tipo 
É uma característica que vai além do meramente físico ou externo, pois revela 
tanto o conteúdo como sua estruturação no documento, e deriva da ação 
representada. 

Formato 
Está em função da forma e do suporte de como se reúnem os documentos de 
arquivo - no caso do papel (A4, A3, etc.), de um CD (ROM, DVD, etc.), disquete 
(5 1/4, 3 1/2, etc). 

Quantidade Refere-se ao número de unidades (volumes, documentos, etc.) e ao espaço que 
ocupam os documentos (metros lineares, Megabytes, Gigabytes, etc.). 
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Forma  
Mais conhecida como o termo diplomático de tradição documental, consiste na 
ingenuidade, isto é, na condição de original consiste na ingenuidade,  a condição 
de original ou cópia e suas diferentes variantes. 

CARACTERES INTERNOS 

Entidade produtora O autor do documento, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada. 

Origens funcionais As razões pelas quais os documentos foram produzidos, levando em conta, e nesta 
ordem, a função, a atividade e o trâmite pelos quais foi realizado. 

Data e lugar de 
produção 

Data cronológica e data tópica, que o situa no tempo e no espaço. 

Conteúdo substantivo 
Assunto ou tema 
- fins e objetivos 
de sua produção. 

Intensivo: oferece muitos dados sobre assuntos concretos e 
bem definidos - por exemplo um processo judicial. 

Extensivo:  oferece poucos dados sobre um conjunto de 
elementos muito amplo - por exemplo uma pesquisa 
sensitária. 

Diversificado: oferece dados variados sobre questões 
diversas - por exemplo um ivro de memória de uma gestão. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cruz Mundet (1994, p. 101-102). 

 

Desse modo, entedemos que os arquivos são formados por conjuntos de documentos, 

seja qual for a sua data, forma ou suporte, acumulados por um processo natural, por uma 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no transcurso de suas funções e atividades de 

gestão, conservados, organizados respeitando certa ordem de acumulação diante dos 

procedimentos administrativos, para servir de testemunho e prova de informação para a 

pessoa ou instituição que o produziu, para os cidadãos ou para servir de fontes para a 

investigação da história. (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 89). 

Dessa definição, temos, pois, que o arquivo nasce a partir da produção natural dos 

documentos diante das funções e atividades executadas, troando-se produtos e testemunho de 

suas ações, que vão sendo acumulados formando conjuntos de arquivos (séries), que por sua 

vez formarão o fundo de arquivo de qualquer instituição, que serão preservados por seu valor 

probatório, informativo ou para a investigação da história nos Arquivos dessa mesma 

instituição, ou recolhidos para uma instituição arquivística.  

Corroborando com essa afirmação, Bellotto explica que, 

Documentos de arquivo são testemunhos inequívocos da vida das 
instituições. Estão registradas nos arquivos as informações sobre o 
estabelecimento, a competência, as atribuições, as funções, as operações e as 
atuações levadas a efeito, por uma entidade pública ou privada, no decorrer - 
e decorreram – as relações administrativas, políticas e sociais por ela 
mantidas, tanto no âmbito interno como no externo, sejam com outras 
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entidades de seu mesmo nível, ou com as que lhe são, hierarquicamente, 
superiores ou inferiores. (BELLOTTO, 2007, p. 197). 

Portanto, a natureza dos arquivos é probatória, tanto para as instituições quanto para 

a sociedade, e à medida que os documentos vão concluindo os objetivos para os quais foram 

criados, vão sendo acumulados e avaliados de acordo com seus valores, adquirindo valor 

como fontes de informação para a investigação da história. Para Heredia Herrera (1991, p. 91, 

tradução nossa), os Arquivos oferecem um “[...] duplo serviço para a administração e para a 

história [...] Não teremos serviço de arquivo se não existir uma organização e se esta não 

existe, tampouco poderemos dizer que existe arquivo”.  

Para Rodrigues (2008, p. 35), “Esta capacidade de provar [as ações e atividades] que 

lhe dá origem é resultado da especial relação que o documento tem com o órgão que o produz, 

o vínculo que se revela no conteúdo pela atividade registrada, que constitui o núcleo de sua 

identidade”.  

Este vínculo arquivístico de acordo com Duranti (1994) e Rodrigues (2008), está 

ligado aos relacionamentos que cada documento estabelece com outros documentos de um 

mesmo conjunto, ou seja, formando as séries documentais, considerada na literatura 

arquivística a menor unidade de agrupamento dos documentos de arquivo. 

O conceito de série documental é definido por Duplá del Moral (apud CARMONA 

MENDO, 2004, p. 43, tradução nossa), 

[...] como o conjunto de documentos que correspondem a um mesmo tipo 
documental, produzido por um mesmo órgão, seu antecessor e sucessor, 
sempre que não forme parte de outro fundo de arquivo; no exercício de uma 
função determinada. Geralmente estão sujeitos a um mesmo procedimento 
administrativo e apresentam a mesma aparência e um conteúdo informativo 
homogêneo. 

Por sua vez, Rodrigues (2008, p. 74) define série documental a partir de um 

parâmetro normalizado adotado por Heredia Herrera (1991), “[...] representado pela seguinte 

fórmula: série = sujeito produtor + função + tipo documental”. Como regra geral, a autora 

aponta que a denominação da série coincide com o tipo documental e este com a atividade 

refletida nos documentos. 

Entende-se por tipo documental, a “unidade produzida por um organismo no 
desenvolvimento de uma competência concreta, regulamentada por uma 
norma de procedimento e cujo formato, conteúdo informativo e suporte são 
homogêneos” e por série documental, “o conjunto de documentos 
produzidos por um mesmo sujeito produtor no desenvolvimento da mesma 
função e cuja atuação administrativa foi plasmada num mesmo tipo 
documental. (RODRIGUES, 2008, p. 74, grifos da autora). 



85 
 

Vale ressaltar que sobre esse modelo de “série: sujeito produtor + função + tipo 

documental”, Heredia Herrera (2011, p. 166, tradução nossa) chega a apontar que é preciso 

superar esse modelo vigente, e explica que “a mudança do produtor, sem a mudança da 

atividade, não supõe uma série distinta”.  

Já o Dicionário de Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional 

(2005, p. 153) define série documental como “Subdivisão do quadro de arranjo que 

corresponde a uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo 

documental ou assunto”.  

Sobre o assunto, para fins de agrupamento dos documentos em séries documentais, 

Heredia Herrera (2011, p 166, tradução nossa) também comenta a respeito: “Não resulta 

pertinente nomes de séries a partir de descritores, como é o caso de “catástrofes” ou 

“oratórias” ”, ou seja, não é aconselhável denominar as séries com assuntos, pois de acordo 

com o próprio conceito de séries, que é o conjunto do mesmo tipo de documentos de um 

mesmo produtor, função e atividade, ao agrupar as séries por assuntos perde-se o vínculo 

arquivístico com as funções e atividades que geraram os documentos. 

Na segunda metade do século XX, temos uma nova configuração dos princípios e 

conceitos da Arquivologia, aproximando-se dos estudos da área da Administração, renovando 

seu corpus técnico-científico. Nesse momento era reconhecido um novo conceito, o de ciclo 

de vida dos documentos, conceito que estabelecerá as bases operacionais da gestão de 

documentos, para fins de tratamento técnico e controle dos documentos de arquivo desde sua 

produção até a sua destinação final. 

 

3.5 O conceito de ciclo de vida e teoria das três idades dos documentos de arquivo: as 
bases da gestão de documentos (records management) 

 

O conceito do records lifecycle, traduzido para o português como ciclo de vida dos 

documentos, é um construto teórico e prático desenvolvido no bojo do conceito de gestão de 

documentos nos Estados Unidos da América na década de 1940, como uma estratégia para 

sistematizar as fases em que passariam os documentos de arquivo, de acordo com seu uso 

primário ou imediato (administrativo) e secundário (histórico), visando o seu tratamento 

técnico nas fases administrativa e histórica pelo qual passariam os documentos de arquivo. 

Não obstante, este conceito é desenvolvido para definir as estratégias de intervenção 

e organização dos documentos de arquivo, a partir de um sistema de tratamento em três fases 

operativas que resolvesse as necessidades de economia e eficiência do tratamento dos records 
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da Administração Pública Federal estadunidense (APF), para o desenvolvimento de suas 

atividades administrativas rotineiras de primeira ordem, avaliando e selecionando os 

documentos que possuíssem valor secundário ou histórico que deveriam ser recolhidos ao 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos (NARA) e, eliminando aqueles desprovidos desse 

desses valores, otimizando o uso dos documentos ativos e semiativos no apoio as atividades e 

negócios do governo. 

A teoria a que fazemos referência foi anunciado pelo arquivista Philip 
Coolidge Brooks em 1940, quando apresentou por ocasião da reunião da 
Society of American Archivists o trabalho intitulado “What records shall we 
preserve?” (Quais documentos devemos preservar?). Nesse trabalho 
introduziu o conceito de “life cycle of records”, argumentando o interesse 
legítimo dos arquivistas na criação e na gestão desses documentos. Assim se 
criava um dos paradigmas da arquivística contemporânea, de enorme 
influência até nossos dias, que em sua essência vem demonstrar que o 
documento tem uma vida similar à de um organismo vivo biológico, sob o 
qual nasce (fase de criação), vive (fase de manutenção e uso) e morre (fase 
de expurgo ou destinação). (CRUZ MUNDET, 2011, p. 21, tradução nossa, 
grifos do autor). 

O ciclo de vida dos documentos, portanto, é desenvolvido como uma estratégia para 

operacionalizar as fases nas quais se desenvolve as atividades de um programa de gestão de 

documentos (PGD), e está diretamente relacionada com os valores primários dos documentos, 

que originalmente gerou dois âmbitos distintos de atuação no tratamento técnico da 

documentação:  a gestão de documentos (records management) e a administração de arquivos 

(archives administration), dando a ideia de dois âmbitos de atuação perfeitamente distintos.  

Apesar do conceito ter sido apresentado primeiramente pelo arquivista estadunidense 

Philip Coolidge Brooks em 1940, a literatura da área frequentemente aponta que foi através 

dos trabalhos de Schellenberg (1956; 1959) que essa teoria foi discutida e difundida 

amplamente no contexto internacional, a partir das discussões de sua teoria de valor primário 

e secundário, fundamentando estratégias para a avaliação e seleção de documentos no âmbito 

da gestão de documentos.  

Em sua essência, o ciclo de vida dos documentos foi desenvolvido para fundamentar 

estratégias de avaliação e seleção de documentos de acordo com a sua frequência de uso 

baseado em dois valores: o primário (informativo, jurídico, técnico, contábil e fiscal), 

intrinsicamente ligado às atividades de negócios dos órgãos e instituições produtoras, e o 

secundário (histórico, probatório e científico), julgados como valiosos para outros fins que 

não aqueles quando de sua produção, fundamentando estratégias de transferência e 

recolhimentos periódicos de documentos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 180-182). 
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Schellenberg, na década de 1950, apontava que os valores dos documentos públicos 

oficiais são de duas categorias: primários, para sua própria entidade onde se originam, e 

secundários, para outras entidades ou utilizadores para além de seus criadores. “Os 

documentos nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um órgão foi criado – 

administrativos, fiscais, legais e executivos. Esses usos são, é lógico, de primeira 

importância”. (SCHELLENBERG, 2006, p. 180). Porém, esses documentos são preservados 

em Arquivos porque representam valores que persistirão por muito tempo depois de cessado 

seu uso ativo e semiativo.  

Desse modo, é possível apontar que a teoria de valor primário e secundário proposta 

por Schellenberg (1956) foi desenvolvida diante da necessidade das administrações modernas 

em resolver os problemas inerentes ao crescimento da produção de documentos, a partir da 

intervenção e desenvolvimento de atividades específicas em cada uma das fases em que 

passariam os documentos (ativa e semiativa), e da necessidade de organizá-los (classificá-los) 

e avaliá-los (destiná-los) desde a sua fonte de origem, no momento de sua produção até sua 

destinação final, reduzindo seletivamente o número de documentos a serem preservados 

permanentemente. 

De acordo com Schellenberg (2006), essa inovação estadunidense do ciclo de vida 

dos documentos deu importância e resumiu a constatação que seu país havia chegado a 

respeito do valor primário dos documentos ativos e semiativos e da necessidade de classificá-

los e avaliá-los na sua fonte de origem e está no centro do processo de intervenção e 

tratamento técnico proposto pelas fases operacionais do conceito de gestão de documentos, o 

qual discutiremos com maior profundidade na seção 4.1 desta pesquisa. 

O ciclo de vida dos documentos, portanto, é desenvolvido para definir a frequência e 

tipo de uso dado aos documentos, definido pelo autor como pilares da Arquivologia, baseados 

nos valores probatórios e administrativos (primários) e de informação histórica (secundários), 

determinando a forma de organização e tratamento em cada uma das fases do ciclo de vida 

dos documentos, de acordo com sua frequência de uso (ativa, semiativa e inativa), que como 

veremos na próxima seção, também fundamentou estratégias para a formulação dos sistemas 

de arquivo, dando lugar a diferentes categorias de arquivos (corrente, intermediário e 

permanente).  

Na perspectiva da Arquivologia estadunidense, ocorre que os documentos de gestão, 

denominados de records, seriam os documentos ativos e semiativos, que seriam de 

responsabilidade das organizações produtoras, e o profissional responsável por seu tratamento 
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é denominado de records manager, ou em tradução livre para o português como gestor de 

documentos administrativos. 

Os documentos de valor histórico, denominados de archives, formariam o conjunto 

de documentos que após serem avaliados e selecionados foram julgados importantes por seus 

valores secundários, e recolhidos ao arquivo definitivo ou histórico, sendo o objeto de 

trabalho dos archivists, que em tradução livre para o português seriam os arquivistas. 

Já a théorie des trois âges, traduzido para o português como teoria das três idades 

dos documentos, é percebida na literatura arquivística constantemente como uma equivalência 

ou sinônimo do conceito de ciclo de vida. Tentando esclarecer suas diferenças e semelhanças, 

Heredia Herrera (1991, p. 173, tradução nossa), aponta que o conceito da teoria das três 

idades (théorie des trois âges) é atribuída ao Belga Carlos Wyffels, e explica que: 

Wyffels, em 1972, desenvolveu sua teoria das três idades dos documentos 
que daria lugar a diferentes categorias de arquivo. Tal teoria está relacionada 
com a ideia e a realidade de que o documento não é algo morto ou inativo, 
mas que tem uma vida própria. Este ciclo vital, como outros, contempla 
depois do nascimento, o crescimento, o decrescimento e a morte. Estas três 
idades do ciclo de vida dos documentos correspondem, respectivamente, 
uma vez produzidos, com os denominados documentos correntes, semi 
correntes e não correntes. (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 173, tradução 
nossa). 

Por outro lado, em estudos realizados por Caya (2004) sobre o ciclo de vida e a teoria 

das três idades dos documentos, o autor aponta que foi o francês Yves Perótin que pela 

primeira vez desenvolveu a teoria das três idades dos documentos em um artigo denominado 

de L'Administration et les "trois ages”, publicado em 1961 na Revista Seine et Paris, e 

posteriormente traduzido para o inglês e publicado na Revista The American Archivist em 

1966, cunhando os termos archives courantes (arquivos correntes), archives intermédiaires 

(arquivos intermediários) e archives archivées (arquivos permanentes ou histórico), que teve 

muita repercussão na arquivística internacional em diversos países, e principalmente na 

perspectiva da Arquivologia ibero-americana. Caya explica que: 

Yves Pérotin formulou o conceito de três idades para o mundo em língua 
francesa em 1961, em um artigo publicado na revista Seine et Paris. 
Propondo os termos “arquivos correntes”, “arquivos intermediários” e 
“arquivos permanentes”, e pediu aos arquivistas se concentrarem no 
contexto de produção dos documentos antes da transferência para os 
arquivos [instituições arquivísticas], visando um melhor controle da 
avaliação. (CAYA, 2004, tradução nossa, grifos do autor). 

Em um estudo recente no Brasil sobre o ciclo de vida dos documentos e suas 

possíveis limitações, Costa Filho (2016, p. 51) ao realizar revisão de literatura sobre o 
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assunto, identifica que não é possível afirmar uma unanimidade na literatura quanto ao autor 

de seu desenvolvimento, e afirma que: 

[...] a gestão em três fases arquivísticas distintas não é fruto das ideias de 
Perótin, visto os trabalhos realizados por Margaret Norton, no estado de 
Illinois, na década de 1930. Cabe imputar ao autor [Perótin] a associação 
dessas fases ao conceito do ciclo vital dos documentos, inclusive ao dar 
continuidade à metáfora da vida de um organismo biológico, ao utilizar 
“idades”, e também na delimitação da quantidade dessas, que se restringiram 
a três. (COSTA FILHO, 2016, p. 52, grifo do autor). 

Buscando um maior esclarecimento sobre a questão, ainda recorremos à própria 

definição registrada por Perótin sobre a Teoria das Idades, onde o autor explica que: 

A primeira idade não apresenta grandes problemas teóricos. A única 
exigência é que as agências mantenham bons documentos e produzam 
dossiês que não sejam arquivados com papéis inúteis. Esses dossiês e o 
restante dos documentos correntes devem ser mantidos em uma boa ordem. 
Para alcançar isso, os funcionários interessados devem entender os 
problemas dos arquivos: todos devem ter responsabilidade definida com 
relação a estes documentos. [...]. 

A segunda idade, deve-se dizer, é definitivamente mais difícil. Nós temos 
visto que a administração, nesta fase, muitas vezes tem uma tendência em 
não reconhecer a sua prole. Eles os expulsam prematuramente de seus lares 
ou casas e os coloca em porões sob condições deploráveis. Os serviços de 
arquivo, por sua vez, hesitam em aceitar os documentos nesta fase, que — 
devidamente classificados — poderiam estar sob o uso as agências, já que 
ainda não podem ser acessíveis ao público, pois não estão bem 
acondicionados e são, portanto, muito complicados. [...]. 

A terceira idade fica totalmente a cargo dos serviços de arquivo. Os 
administradores, porém, não são completamente estranhos a eles: eles devem 
colaborar na destinação preliminar, impondo quais são seus documentos que 
demandam conservação, e devem expor seus pontos de vista com autoridade 
sobre o valor dos documentos. Por outro lado, eles permanecem sempre 
como os clientes privilegiados dos arquivos, assim garantindo excelência na 
documentação para a pesquisa retrospectiva. (PÉROTIN, 1966, p. 368–369, 
tradução nossa). 

Vale ressaltar que as conclusões da pesquisa de Costa Filho (2016) afirma a 

existência de duas abordagens, distintas, porém, complementares dos conceitos de ciclo de 

vida e da teoria das três idades dos documentos, conforme esclarece o autor: 

[...] constatamos que, em diversos estudos analisados há a predominância de 
abordagens que levam em consideração aspectos temporais, de localização e 
frequência de uso — denominaremos de “abordagem local-cronológica” — 
os quais relacionam as fases arquivísticas a idades [corrente, intermediária e 
permanente]. Verificou-se que essa abordagem é bastante presente nos 
países que fazem um maior uso da teoria das três idades — caso do Brasil 
[...]. Constatamos, também, uma segunda corrente, a qual aborda a aplicação 
prática do ciclo de vida em concordância com os procedimentos e operações 
técnicas que integram a gestão de documentos [criação, manutenção e uso e 
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destinação], aproximando-se bastante da gestão de documentos [...]. 
(COSTA FILHO, 2016, p. 57, grifos do autor).  

Assim, parece-nos que existe uma dificuldade na aplicação do conceito de ciclo de 

vida dos documentos de acordo com as fases operativas de um programa de gestão de 

documentos em países cujas tradições político-administrativas e arquivísticas não haviam se 

preocupado com a produção em sua origem, como é o caso, por exemplo, da França.  

Nesse sentido, fez-se necessário uma interpretação desse conceito e sua associação 

aos seus locais de custódia (arquivo corrente, intermediário e permanente), muito mais 

comuns nesse país, criando estratégias de aproximação das administrações visando a 

normatização sistemas de arquivo, recuperando a fluidez das transferências ou recolhimentos 

de documentos para as instituições arquivísticas de custódia permanente ou intermediária, 

como é o caso do préarchivage francês gerenciado pelo Archives Nationales de France. Este 

modelo também influenciou as práticas arquivísticas no Arquivo Nacional no Brasil em 1975, 

notadamente com a criação do Pré-Arquivo em Brasília na estrutura do Arquivo Nacional, 

que explicaremos com maior profundidade na seção 6 desta pesquisa.  

Apesar de possuírem valores imediatos de ordem primária para os órgãos e 

instituições produtoras, os documentos correntes, ao passo que forem perdendo essa 

qualidade, poderiam ou não representar valores secundários diferentes daqueles pelos quais 

foram produzidos, não se configurando em dois objetos distintos, mas que representam uma 

perspectiva que lhes dão utilidade específica em cada fase.  

Sem prejuízo de uma racional distribuição de responsabilidades arquivísticas, 

podemos contemplar legitimamente duas etapas correlativas do tratamento arquivístico: a 

gestão de documentos administrativos e a gestão de documentos históricos (nunca, neste caso, 

gestão de arquivos). (HEREDIA HERRERA, 1998, p. 34, tradução nossa, grifo da autora). 

A abordagem da teoria das três idades dos documentos é explicada por Heredia 

Herrera (1991, p. 175-176, tradução nossa) e pode ser interpretada, respectivamente com 

relação do ciclo de vida dos documentos, em três idades, conforme apresentado no quadro a 

seguir. 
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Quadro 5 – Ciclo vital dos documentos de acordo com Heredia Herrera 

Arquivo Idade Valor Duração Local 

Estapa 
Pré-arquivística

Gestão 
ou 

Oficina
Primeira Primário 5 anos

Oficina ou 
dependências 
do produtor

Intermediário Segunda

I - Primário 
preferencialmente

II - Primário e 
Secundário

10–30 anos

30-50 anos

Arquivo Central 
da instituição

Arquivo Fora
da Instituição

Histórico Terceira Secundário Permanente

Arquivo Histórico 
da Instituição

Arquivo Histórico 
Geral - fora da 

instituição

Arquivo 
Histórico

Etapa 
Arquivística

Arquivo 
Administrativo

 

 Fonte: Heredia Herrera (1991, p. 175, tradução nossa). 

 

Para Heredia Herrera (1991, p 173), a primeira idade é a que compreende a 

circulação e tramitação dos documentos pelos canais formais na busca por uma solução para o 

problema pelo qual o documento foi criado. A documentação neste momento forma parte dos 

arquivos setoriais, departamentais, correntes ou de gestão.  Estes documentos devem ficar 

próximos aos funcionários que trabalham sobre eles, pois é objeto de frequentes consultas 

pelos funcionários da organização. 

Já a segunda idade, consiste no tratamento do arquivamento intermediário, após 

finalizado o trâmite e resolução do problema para o qual o documento foi produzido. Nesta 

etapa, o documento possui pouca frequência de consulta e o valor primário vai decrescendo 

até alcançar o valor secundário ou não. Nesse segundo caso, o documento pode ser eliminado. 

Na terceira idade, por sua vez, o documento assume um valor permanente, cultural e 

informativo para fins de pesquisas retrospectivas e seu arquivamento será definitivo. As duas 

primeiras idades estão ligadas aos processos de gestão de documentos, ao passo que a terceira 

aos processos de conservação, descrição e difusão. Assim, a primeira idade está ligada ao 

arquivo corrente, a segunda ao arquivo central ou intermediário e a terceira ao arquivo 

permanente. 

Portanto, para a autora, a interpretação do ciclo de vida dos documentos pela teoria 

das três idades está relacionada à teoria de valor primário e secundário de Schellenberg 

(1956), que também é baseado na frequência de uso e nos locais de arquivamento local-

cronológico, conforme explicado por Costa Filho (2016), onde se operam as atividades de 

gestão de documentos de acordo com cada fase ou idade em que se encontram os documentos. 



92 
 

No Brasil, dada a enorme influência da teoria de valor primário e secundário e da 

teoria das três idades nos nossos processos de gestão de documentos e na formulação dos 

sistemas de arquivo, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo 

Nacional (2005) trata o ciclo de vida dos documentos como sinônimo da teoria das três 

idades. Deste modo, o ciclo de vida dos documentos é definido como: “Sucessivas fases por 

que passam os documentos de arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação. 

Ver também teoria das três idades”. (2005, p. 47).  

Já a teoria das três idades dos documentos é definida como: “Teoria segundo a qual 

os arquivos são considerados arquivos correntes, intermediários ou permanentes de acordo 

com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a entidades produtoras e a 

identificação de seus valores primário e valores primário secundário. Ver também ciclo vital 

dos documentos”. 

Sob essa base conceitual, Bernardes (1998, p. 12-13) ilustra o ciclo de vida dos 

documentos e sua relação com a teoria das três idades no Brasil conforme figura a seguir: 

 

Quadro 6 – Ciclo de vida documental de acordo com Bernardes 

1a. idade
ARQUIVO

CORRENTE
 - documentos vigentes, freqüentemente consultados

2a. idade
ARQUIVO

INTERMEDIÁRIO
e/ou CENTRAL

 - final de vigência; 
 - documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou precaução;
 - raramente consultados;
 - aguardam a destinação final: eliminação ou guarda permanente

3a. idade
ARQUIVO

PERMANENTE

 - documentos que perderam a vigência administrativa, porém são 
providos de valor secundário ou histórico-cultural

 

Fonte: Bernardes (1998, p. 12). 

 

Bernardes (1998, p. 13), também relaciona o ciclo de vida dos documentos com base 

nos valores primários e secundários dos documentos com a teoria das três idades, conforme 

ilustrado no quadro a seguir: 
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Quadro 7 – Teoria das três idades e frequência de uso de acordo com Bernardes 
Idade do 

documento
Valor Duração em 

anos
Frequência de Uso/Acesso Local de 

Arquivamento

Administrativa Imediato ou Primário cerca de 5 anos
 - documentos vigentes
 - muito consultados
 - acesso restrito ao organismo produtor

Arquivo Corrente 
(próximo ao produtor)

I - Primário reduzido
5+5 = 10 anos

 - documentos vigentes
 - Regularmente consultados
 - acesso restrito ao órgão produtor

Arquivo Central 
(próximo à 

administração)

II - Primário mínimo 10+20= 30 anos

III - Secundário potencial 30+20= 50 anos

Histórica Secundário Máximo Definitiva
 - Documentos que perderam vigência
 - Valor permanente
 - Acesso público pleno

Arquivo Permanente 
ou Histórico

Intermediária  - documentos vigentes
 - Prazo precaucional longo
 - Referência ocasional
 - Pouca frequência da uso
 - acesso público mediante autorização

Arquivo Intermediário 
(exterior à instituição 
ou anexo ao Arquivo 

Permanente)

 

Fonte: Bernardes (1998, p. 13). 

 

Por sua vez, os autores canadenses Rousseau e Couture (1998, p. 111), no âmbito da 

Arquivística Integrada desenvolvida na Universidade de Montreal no Quebec, reforçam o 

tratamento técnico dos documentos a partir da teoria das três idades e do princípio da 

proveniência com base no valor primário e secundário dos documentos de arquivo proposto 

pelos estadunidenses, conforme ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 1 – O ciclo de vida dos documentos e os arquivos – Rousseau e Couture 

 

 

Fonte: Rousseau e Couture (1998, p. 126). 
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O ciclo de vida dos documentos e a teoria das três idades, dada as suas devidas 

interpretações e aplicações no mundo dos arquivos, se tornou a base conceitual da gestão de 

documentos, e possui correlatos no caso europeu e ibero-americano, conforme evidenciamos, 

com os arquivos correntes, intermediários e permanentes, onde a gestão de documentos se 

torna um processo aplicado aos documentos de arquivo de valor primário ou administrativos 

(idades corrente e intermediária) e a administração de documentos de arquivo de valor 

secundário (idade histórica ou permanente). 

Em que pese ainda nos dias atuais a dificuldade da aplicação desses conceitos no 

tratamento dos documentos de arquivo em todo o seu ciclo de vida, fundamentalmente pela 

configuração do conceito de records e archives nas práticas e teorias da gestão de 

documentos, a profissão do arquivista é reinventada, surgindo no bojo dessas discussões a 

figura do records manager. Todos estes conceitos que vimos até aqui são inscritos, de acordo 

com a leitura na literatura, em uma abordagem custodial dos arquivos. 

Atherton (1985, 44, tradução nossa), que não enxerga uma separação tão nítida 

desses profissionais, propõe que o ciclo de vida dos documentos não deve mais ser visto 

enquanto fases estanques, mais inter-relacionadas, tendo em vista o contexto de produção 

atual dos documentos digitais e a rapidez da obsolescência dos suportes e volatilidade da 

informação registrada. 

Diante dessa afirmação, o autor propõe que o ciclo de vida dos documentos seja 

dividido em oito estágios simplificados de tratamento contínuo e integrado em duas fases: a 

primeira relativa a gestão de documentos, ou records management phase: 

- Criação ou recebimento de informações em forma de documentos; 
- Classificação dos documentos ou de suas informações em algum sistema 
lógico; 
- Manutenção e uso dos documentos; 
- Destinação por meio da destruição ou recolhimento para um arquivo. 
(ATHERTON, 1985, 44, tradução nossa). 

A segunda é definida como a fase arquivística ou archival phase, com quatro 

estágios: 

- Seleção/aquisição dos documentos por um Arquivo;  
- Descrição dos documentos em inventários, instrumentos de pesquisa e 
similares; 
- Preservação dos documentos e da informação contida nos documentos; e 
- Referência e uso da informação por pesquisadores e estudantes. 
(ATHERTON, 1985, 44, tradução nossa). 

Para Atherton, sem prejuízo das responsabilidades inerentes aos profissionais que 

atuam em uma ou em outra fase, o tratamento dos documentos de arquivo em todo o seu ciclo 
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de vida está intimamente relacionado com o continuum de manutenção, preservação e acesso 

aos documentos enquanto evidências transacionais, tanto para a administração quanto para o 

pesquisador, buscando uma integração permanente das duas fases em um processo contínuo 

de responsabilidades compartilhadas entre os arquivistas e os gestores dos documentos. 

Desse modo, de acordo com a descrição dos autores aqui referenciados, o ciclo de 

vida dos documentos foi criado e associado à teoria de valor primário e secundário e à 

frequência de uso dado aos documentos proposto por Schellenberg (1956), conceitos que 

estão no centro do modelo teórico-metodológico da gestão de documentos estadunidense, 

canadense e ibero-americano, em que pese as críticas atuais, ainda é um conceito vigente nas 

práticas e teorias desses países.  

Contudo, para Cruz Mundet (2011, p. 22, tradução nossa), o ciclo de vida dos 

documentos desde que foi enunciado, e principalmente no final do século XX, foi bastante 

criticado devido a sua limitação em fases e pela sua abordagem custodial/física dos arquivos, 

emergindo uma nova concepção teórica derivada do mundo digital, a do records continuum 

australiano, que estabelece uma perspectiva contínua e integrada para a gestão de documentos 

correntes e permanentes, sob a ótica do compartilhamento da responsabilidade entre as 

instituições produtoras e as instituições de arquivo, em um mundo cada vez mais virtual. 

Essa teoria emerge na Austrália devido à nova configuração cada vez mais complexa 

dos processos administrativos de produção e uso dos documentos em ambientes digitais, cujo 

foco se debruça na manutenção da integridade e autenticidade, preservação e acesso aos 

documentos, menos como entidade física e mais como entidade lógica. Cruz Mundet explica 

essa nova configuração crítica do ciclo de vida dos documentos a partir três aspectos: 

Em primeiro lugar porque os documentos não morrem, mas passam a ser 
armazenados com outra utilidade distinta das que lhes deram origem, de 
caráter histórico-cultural, em essência, embora também possa ser probatória. 
Em segundo lugar, a divisão em três idades mostra-se rigorosa de todas as 
formas, já que não contempla que todo documento pode voltar para a fase 
inicial de atividade, tanto desde a idade intermediária, como desde a idade 
histórica, como consequência de um processo de revisão, de um processo 
judicial ou de qualquer outra atividade que exija sua presença. E já nos 
últimos anos, acrescentou-se uma terceira crítica, o de ser demasiado focado 
nos documentos como entidades físicas e nas tarefas operacionais, aspectos 
que resultam irrelevantes desde a perspectiva dos documentos digitais. 
(CRUZ MUNDET, 2011, p. 22, tradução nossa). 

 Para Cruz Mundet (2011), o ciclo de vida dos documentos é considerado um 

paradigma da Arquivologia, que foi “emendado” e que continua sendo válido desde a 

perspectiva da Arquivística Integrada canadense proposta por Rousseau e Couture desde 
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1982, consolidando-se em 1992 no XII Congresso Internacional de Arquivos, bastante 

influente na Arquivologia ibero-americana,   

Que consiste em integrar o tratamento dos documentos desde as origens do 
processo administrativo até a sua conservação definitiva, o que implica em 
aglutinar o ciclo de vida, base do records management; a análise das 
necessidades das administrações, o estabelecimento de uma tabela de 
temporalidade, o desenho racional dos documentos, a proteção dos 
documentos essenciais, a classificação e o tratamento dos documentos e sua 
transferência aos arquivos históricos para sua conservação definitiva. (CRUZ 
MUNDET, 2011, p. 23, tradução nossa). 

Com o fenômeno dos documentos digitais e da teoria do records continuum11, os 

documentos de arquivo adquirem uma nova feição e importância social, indo além da 

dicotomia e dualismos dos valores primários e secundários, servindo de instrumento, ao 

mesmo tempo, de responsabilidade e prestação de contas, suporte para as atividades 

administrativas, memória social e identidade dos grupos e indivíduos, significados latentes 

inerentes aos documentos de arquivo digitais na contemporaneidade. Isto porque não é mais 

uma premissa esperar pela sua transferência ou custódia permanente para seu acesso para fins 

de pesquisa histórica ou qualquer outra até que alcance o valor secundário, visto que o seu 

acesso pode ser exigido em qualquer etapa do fluxo informacional. Por esses motivos o 

modelo de ciclo de vida dos documentos passa a ser bastante debatido na literatura da área, 

pois os documentos digitais pressupõem a quebra de barreiras de acesso físico e geográfico, 

sendo possível acessar seus conteúdos informacionais a qualquer momento, sem importar o 

lugar. 

Apoiado nos estudos de Llansó i Sanjuán (2006a), do qual parte das definições de 

sistema de arquivos do arquivista espanhol Eduardo Nuñez Fernández (1999), no qual o autor 

explica que todos esses conceitos aqui apresentados em seu conjunto parte da ideia de que: 

Sem uma instituição produtora no há fundo e sem fundo não há ciclo de vida 
dos documentos, que por sua vez, sem este último não temos sistema de 
arquivos. Prevalecem, consequentemente, o princípio da proveniência e o de 
ciclo de vida, refletidos na instituição e no fundo, como elementos básicos 
do sistema, junto com os arquivos [correntes, intermediários e permanentes] 
e os centros arquivísticos que estruturam o sistema, a administração que se 
encarrega de sua gestão, os serviços técnicos que servem de apoio, a 
normativa legal e técnica que o regula e por último, os recursos de todo tipo 
necessário para fazê-lo funcionar, isto é, as instalações, o pessoal 
qualificado, os meios técnicos e tecnológicos, etc. (LLANSÓ i SANJUÁN, 
2006a, p. 58, tradução nossa). 

                                                 
11 Discutiremos este modelo teórico-metodológico com detalhes na seção 5.3 desta pesquisa, dada as suas 
especificidades e inovações nas práticas e teorias arquivísticas. 
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Desse modo, todos esses princípios e conceitos passam a ser objeto constantes do 

desenvolvimento de políticas públicas arquivísticas de tratamento dos documentos de arquivo, 

que deve considerar a totalidade dos fundos a partir do ciclo de vida, servindo de base tanto 

para a formulação e implementação de sistemas de arquivos como para os programas de 

gestão de documentos, que serão tratados nas próximas seções desta pesquisa. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS 

  

Nesta seção apresentamos e discutidos os conceitos, estruturas, componentes, 

elementos e atores que se articulam em torno da importância da formulação e implementação 

de políticas públicas arquivísticas visando gestão, organização, preservação e acesso aos 

documentos de arquivo presentes nos discursos profissionais e acadêmicos da Arquivologia, 

que de acordo com Jardim (2010, p. 203), são discussões com poucos estudos, estimuladas 

nas últimas duas décadas principalmente pela escassez ou ausência de reflexões mais 

aprofundadas na literatura arquivística.  

No âmbito da esfera pública, nas sociedades democráticas contemporâneas, os 

documentos públicos são instrumentos da ação política e administrativa do Estado, bem como 

se configuram como instrumentos essenciais de prestação de contas, transparência 

administrativa, testemunho de direitos e deveres, insumos para a pesquisa retrospectiva, bem 

como memória da sociedade. Assim, para o entendimento do conceito de políticas públicas 

arquivísticas, se torna premente conceituarmos o que a literatura define por “políticas 

públicas”. Para isso, inicialmente nos apoiamos na literatura da Ciência Política, que analisa 

esses termos em sentido amplo e restrito, introduzindo alguns elementos fundamentais para o 

entendimento das políticas públicas arquivísticas para a gestão, preservação, organização e 

acesso aos documentos de arquivo, delimitando sua estrutura, componentes, elementos, 

atores, intersecções e impedimentos, sempre descrevendo e explorando estes conceitos em 

suas dimensões históricas, políticas e técnico-científicas.  

Além disso, no âmbito das políticas públicas arquivísticas, também serão discutidos 

os conceitos de sistemas de arquivos e sua relação com os programas de gestão de 

documentos como componentes essenciais dessas políticas, tendo em vista que um sistema de 

arquivos e um programa de gestão de documentos são instrumentos políticos e técnico-

científicos no qual se desenvolve e se implementa a partir de ações objetivas em uma dada 

realidade institucional nacional, regional ou local.  

 

4.1 Políticas públicas: conceitos, finalidades e ciclos 

  

Na literatura da área de Ciência Política, observa-se que não há um consenso linear 

sobre a definição do termo ‘políticas públicas’ e sua conceituação apresenta variados 

posicionamentos em autores estrangeiros e nacionais. 
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Nos estudos realizados pela socióloga Celina Souza (2006, p. 24), a autora aponta 

que enquanto campo disciplinar científico, a política pública tem sua origem na década de 

1950 nos Estados Unidos da América e é desenvolvida na contramão do legado de estudos 

europeu. Enquanto os estudos de políticas europeu se concentravam nas análises sobre o 

Estado e suas instituições, nos Estados Unidos da América a concentração está nas ações 

governamentais e seus produtos. Estes estudos tornaram-se mais numerosos a partir do pós-

Segunda Guerra Mundial e buscavam explicações a partir de uma nova perspectiva, qual seja, 

estudar o “por que”, “como”, e o “o que” os governos fazem para atingir determinados 

objetivos e produtos, em todas as áreas de sua atuação. 

Cabe ampliar nessa discussão o conceito de política de Estado e política de governo 

para um melhor entendimento das políticas públicas, ainda que de forma pontual. Na primeira 

concepção, política de Estado está relacionada com o dever público e das instituições do 

Estado em desenvolver ações e programas que visam atender os direitos civis básicos de uma 

população, garantidas e amparadas pela Constituição e leis de cada país, e que de certa forma, 

possuem um ciclo de vida de longo prazo. Já na segunda concepção, política de governo ou 

governamental, está relacionada diretamente com a plataforma eleitoral de um governo 

específico, que tem a oportunidade de criar seu próprio planejamento para a realização de 

ações e programas em benefício dos cidadãos de um Estado, que de um modo geral, possuem 

um ciclo de vida curto. Assim,  

A essência conceitual de políticas públicas é o problema público. 
Exatamente por isso, o que define se uma política é ou não pública é a sua 
intenção de responder a um problema público, e não se o tomador de decisão 
tem personalidade jurídica estatal ou não estatal. São os contornos da 
definição de um problema público que dão à politica o adjetivo "pública". 
(SECCHI, 2013, p. 5, grifo do autor). 

Para Howlett e Ramish (2003, p. 9), as definições de políticas públicas, dadas suas 

respectivas distinções apresentadas, possuem em comum o fato de resultarem “[...] de 

decisões feitas por governos e que as decisões tomadas pelos governos para manter o status 

quo constituem uma política pública tanto quanto as tomadas para modificá-lo”.   

Desse modo, a política pública como campo de estudos, segundo Souza (2006), é 

compreendida como um: 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no 
mundo real. (SOUZA, 2006, p. 26, grifos da autora). 
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Para nos auxiliar nesse entendimento, apoiando-nos na perspectiva de Dye (1984) 

acerca da significação de políticas públicas, o autor aponta que a mesma se pauta em três 

questionamentos: O que os governos fazem? Por que o fazem? Que diferença isso faz? Para o 

autor, a “política pública é qualquer coisa que governos decidam fazer ou não fazer [...]. As 

políticas públicas podem regular comportamentos, organizar burocracias, distribuir 

benefícios, ou recolher impostos – ou todas essas coisas ao mesmo tempo”. (DYE, 1984, p. 

1). 

Por sua vez, Secchi (2013, p. 2) aponta que “qualquer definição de política pública é 

arbitrária”, o que deriva da própria não consensualidade interpretativa acerca da temática, de 

difícil definição e de estudos recentes no campo da Administração Pública, demonstrando sua 

arbitrariedade e heterogeneidade no que tange as fronteiras de sua atuação, e define de forma 

pragmática que uma política pública é compreendida como: 

[...] uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. [...] uma 
política é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as 
atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte 
da política pública. Uma política pública possui dois elementos 
fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema público; 
em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é 
o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente 
relevante. (SECCHI, 2013, p. 2). 

Souza (2006) corrobora com a perspectiva de Dye (1984) baseando-se em um artigo 

denominado de Two faces of power (As duas faces do poder), de Bachrach e Baratz (1962), e 

afirma que há mais de cinquenta anos estes autores já mostraram que não fazer nada em 

relação a um problema também é uma forma de política pública.  

Quanto à proposição de Dye (1984), a qual Souza (2006) se refere, afirma que 

política pública é qualquer coisa que o governo decide ou não fazer. Secchi (2013) aponta que 

a partir desse olhar, a política pública também passa a significar omissão ou negligência, tese 

da qual, cabe ressaltarmos, o autor discorda, e afirma que:  

Realmente, a inação de um governante frente a um problema público [...], 
gera um questionamento sobre seus interesses na manutenção do status quo. 
Em nossa concepção, no entanto, o que temos neste caso é uma falta de 
política pública voltada para a solução de um problema [...] ou a vontade do 
governante de manter uma política pública que já existe, mesmo que falida. 
(SECCHI, 2013, p. 6, grifo do autor). 

As perspectivas sobre políticas públicas apontadas por Dye (1984), Howlett e 

Ramish (2003), iluminam a questão elucidando que, apesar de parecer simplista, a tese de 

Dye, ao colocar em foco o campo de tomada de decisões, não exclui a participação de outros 

setores e atores, como a sociedade civil. Pelo contrário, por exemplo, a sociedade civil tem 
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um papel fundamental no processo de formulação e implementação de políticas públicas. 

Ocorre que nessa perspectiva a tomada de decisão é o que definirá se há de fato uma política 

pública, ou seja, a intenção explicita do governo em resolver determinados problemas 

públicos, alinhado com os diversos interesses sociais em pauta.  

Buscando complementar essa discussão sobre as esferas e atores que interagem na 

formulação e tomada de decisão para a implementação de uma política pública, temos que nos 

estudos sobre políticas públicas de Muller e Surel (2002) os autores indicam haver uma 

polissemia na expressão “políticas públicas”. De acordo com esses autores, três esferas são 

contempladas na utilização do termo. A primeira é a esfera da polity, a qual se relaciona à 

política, tratada a partir de uma “distinção entre o mundo da política e o da sociedade civil” 

que se modifica no bojo das transformações histórico-sociais. A segunda é a politics, 

vinculada à ação política, ou seja, “a atividade política em geral (a competição pela obtenção 

dos cargos políticos, o debate partidário, as diversas formas de mobilização)”. A terceira 

esfera é a policies, caracterizada pela ação pública, versando sobre “os dispositivos político-

administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos explícitos”. (MULLER; 

SUREL, 2002, p. 10, grifos dos autores).  

Buscando um maior esclarecimento, com base em Frey (2000), o campo da análise 

de políticas públicas, em democracias jovens e frágeis, aqui se enquadra o Brasil, o autor 

afirma que “o contexto de fluidez institucional exige uma atenção particular para as 

complexas inter-relações entre ‘polity’, ‘politics’ e ‘policy’ para assim poder apreender de 

forma mais consistente esta interação cada vez mais dinâmica entre elementos institucionais, 

processuais e os conteúdos das políticas”. (FREY, 2000, p. 7, grifos do autor). Neste debate, 

Frey (2000) resume essas três dimensões da política: “policy (conteúdo, programas e planos); 

politics (processo e estilo político); polity (instituições e ordem política)”. 

Estes distintos enfoques e definições de políticas públicas se complementam, 

sobretudo, ao identificar e reconhecer um determinado problema e considerá-lo como público. 

Desse modo, os estudos sobre política pública direcionam suas análises para o processo de 

desenvolvimento de políticas públicas (policy-making process) ou ciclo da política pública 

(policy cycle), que está relacionado com a organização da vida de uma política pública em 

fases sequenciais, interdependentes e dinâmicas.  

Variados autores propõem um esquema de formulação e análise das fases ou etapas 

do ciclo de vida da política pública na bibliografia da área de análise de políticas públicas. 

Contudo, para fins desta pesquisa utilizaremos apenas os estudos de Serafim e Dias (2012) e 

Secchi (2013) para o entendimento do processo de formulação e análise de políticas públicas.  
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Serafim e Dias (2012, p. 128), apresenta a divisão do ciclo da política pública em 

cinco fases sucessivas, interligadas e dinâmicas: “1. Identificação de problemas; 2. 

Conformação da agenda; 3. Formulação de propostas; 4. Implementação e; 5. Avaliação da 

política”.  

Mais detalhadamente, para Secchi (2013, p. 43), o processo de elaboração e análise 

de uma política pública é representado a partir de um modelo em sete fases interligadas e 

dinâmicas: “1. Identificação do problema; 2. Formação da agenda; 3. Formulação de 

alternativas; 4. Tomada de decisão; 5. Implementação; 6. Avaliação; e, 7. Extinção”. 

Com base nesses três autores, analisaremos cada etapa do ciclo ou processo de 

desenvolvimento e análise de políticas públicas para entendermos melhor o processo de 

formulação e avaliação de políticas públicas. 

Segundo Serafim e Dias (2012, p. 128), a identificação de um problema público 

acontece de forma subjetiva pelos atores do processo de elaboração da política pública, pois 

está condicionada ao “[...] entendimento de valores, de ideias e dos métodos empregados por 

esses atores para o seu reconhecimento [...]”, consistindo-se em uma arena de conflitos de 

interesses dos mais variados. 

Para Secchi (2013, p. 44), a identificação e reconhecimento do problema público está 

relacionado com a discrepância entre o status quo e uma situação ideal possível, ou a 

diferença entre o que é e aquilo que se gostaria que fosse a realidade pública, ou seja, é um 

conceito subjetivo que afeta a percepção de muitos atores relevantes, e ressalta que:  

Um problema público pode aparecer subitamente, por exemplo, uma 
catástrofe natural que afete a vida de pessoas de determinada região. Um 
problema público também pode ganhar importância aos poucos, como o 
congestionamento nas cidades ou a progressiva burocratização de 
procedimentos e serviços públicos. Um problema público pode estar 
presente por muito tempo, porém não receber suficiente atenção porque a 
coletividade aprendeu a conviver com ele, como o caso da favelização das 
periferias das grandes cidades.  

Após a identificação e delimitação do problema reconhecido como público, inicia-se 

o segundo momento do processo de formulação e análise de política pública apontadas pelos 

autores, qual seja, a incorporação do problema declarado público na agenda do governo, 

entendido como a priorização dos problemas e assuntos que qualquer governo tem a intenção 

de resolver.  

Para Serafim e Dias (2012, p. 128-129), a segunda fase do ciclo da política púbica 

“se refere ao ato de incorporar esse problema declarado público na agenda de governo e 
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passar a dar maior atenção como um assunto que, possivelmente, virará uma política pública. 

A agenda refletirá a priorização de problemas e assuntos a serem trabalhados num governo”. 

Os atores que intervêm, de um modo geral, no processo de formulação da agenda do 

governo, de acordo com Serafim e Dias (2012, p. 129), podem ser classificados em dois 

grupos: os atores e os públicos.  

Os atores são aqueles que participam da conformação da agenda, conforme a 
sua relação com o problema. Os principais atores são o legislativo, o 
governo, a administração pública, os grupos de interesses, os partidos 
políticos e os grupos de especialistas (técnico ou especialista na área 
discutida, comunidade de pesquisa etc.). O público, por sua vez, é composto 
por espectadores e beneficiários-fins da política pública, ou seja, os 
cidadãos. 

A agenda de governo para Secchi (2013, p. 46) é um conjunto de problemas 

entendidos como relevantes para a sociedade, que pode tomar a forma de um programa de 

governo ou uma lista de assuntos prioritários, os quais podem ser divididos em dois tipos de 

agendas:  

Agenda política: também conhecida como agenda sistêmica, é o conjunto de 
problemas ou tema que a comunidade política percebe como merecedor de 
intervenção pública;  

Agenda formal: também conhecida como agenda institucional, é aquela que 
elenca os problemas ou temas que o poder público já decidiu enfrentar.  

Além disso, Secchi (2013) também ressalta que existem três condições para que um 

problema entre na agenda política:  

- Atenção: diferentes atores (cidadãos, grupos de interesse, especialistas, 
mídia etc.) devem entender a situação como merecedora de intervenção; 

- Resolutividade: as possíveis ações devem ser consideradas necessárias e 
factíveis; 

- Competência: o problema deve tocar responsabilidades públicas. 

Geralmente, quando acadêmicos ou jornalistas mencionam "agenda", eles se 
referem à agenda formal. (SECCHI, 2013, p. 48). 

É neste momento que os autores identificam os conflitos de interesses entre os 

diversos atores na conformação da agenda dos governos, especificamente na definição de 

prioridades de atuação frente a um problema identificado como público. A partir desse 

momento, com o reconhecimento e a introdução do problema público na agenda de governo, 

são elaboradas as alternativas para sua solução. 

Contudo, Serafim e Dias (2012, p. 130) ressaltam que, apesar de reconhecerem que 

os dois momentos anteriores (identificação de problemas e conformação da agenda) são 

fundamentais na definição da racionalidade política,  
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[...] entendemos que é no momento da formulação da política pública que ela 
se materializa. Isso porque o fato de um problema entrar na agenda de 
governo não é requisito para que se elabore uma política pública para 
solucioná-lo. É apenas quando ocorre a formulação [de alternativas para a 
solução do problema e decisão sobre sua implementação] que isso de fato 
acontece. [...] O momento da formulação é a fase em que opções são 
consideradas, aceitas ou rejeitadas. 

Dessa forma, para Serafim e Dias (2012), o terceiro momento do ciclo de políticas 

públicas consiste nas escolhas estratégicas das opções, dos objetivos e das soluções 

encontradas para o problema identificado, que se materializa por meio de um plano de 

execução, momento em que se tomam as decisões sobre as alternativas metodológicas 

propostas. 

Por sua vez, Secchi (2013, p. 48) faz uma distinção entre a formulação das 

alternativas e a tomada de decisão sobre essas alternativas, sendo duas etapas 

interdependentes e sucessivas.   

A etapa de construção de alternativas é o momento em que são elaborados 
métodos, programas, estratégias ou ações que poderão alcançar os objetivos 
estabelecidos. [...] Cada uma das alternativas vai requerer diferentes recursos 
técnicos, humanos, materiais e financeiros. Cada uma das alternativas terá 
chances diferentes de ser eficaz.  

A tomada de decisão se configura na quarta etapa do processo de elaboração de 

políticas públicas, e “representa o momento em que os interesses dos atores são equacionados 

e as intenções (objetivos e métodos) de enfrentamento de um problema público são 

explicitadas”. (SECCHI, 2013, p. 51).  

Serafim e dias (2013, p. 131, grifos dos autores), ao discutir a etapa de tomada de 

decisão sobre as alternativas formuladas para a resolução de um determinado problema, 

apontam para: 

[..] dois momentos relativos ao processo de formulação da política. O 
primeiro é o processo decisório, no qual os atores políticos, com base em 
variáveis diversas (valores políticos, de organização, pessoais, 
governamentais e ideológicos; projeção de resultados; recursos envolvidos; 
níveis de conflito; caráter objetivo ou subjetivo da política; intensidade de 
capital ou recursos humanos necessários à efetividade da política; dotação 
orçamentária, etc.) influenciam, consideravelmente, a escolha das 
alternativas e o esqueleto da política pública. O segundo é o processo formal, 
em que a decisão do primeiro momento se configura em política pública por 
meio de medidas administrativas necessárias para sua existência. Os espaços 
que legitimam e formalizam essas decisões são: legislativo (leis); executivo 
(decretos, medidas provisórias e resoluções); e judiciário (interpretam leis 
etc.). 
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A próxima fase do processo de elaboração de políticas públicas consiste em sua 

implementação, em que regras, rotinas e processos são convertidos em ações. Para Serafim e 

Dias (2012, p. 131, grifo do autor), 

Depois de formulada, inicia-se o momento da implementação da política, 
mediante os órgãos e seus mecanismos. Este momento, segundo Viana 
(1996), se dá “em um espaço administrativo, concebido como um processo 
racionalizado de procedimentos e rotinas”. Dependendo do grau de 
detalhamento na formulação da política, haverá a existência de uma 
discricionariedade por parte dos implementadores, para adequar a política à 
realidade. Nesse sentido, entendemos que, até esse momento, deve-se 
considerar que a política ainda está sendo formulada. 

Para Secchi (2013, p. 57), a fase de implementação de políticas públicas “é aquela 

em que a administração pública reveste-se de sua função precípua: executar as políticas 

públicas. Para tanto, o policymaker necessita de instrumentos de política pública, ou seja, de 

meios disponíveis para transformar as intenções em ações políticas”. 

Da mesma forma, para Serafim e Dias (2012, p. 131), a implementação de uma 

política pública consiste em “um conjunto de ações que pretendem transformar intenções em 

resultados observáveis”.  

O último momento do processo de elaboração de políticas públicas para Serafim e 

Dias (2012, p. 131) se refere a avaliação, que também pode ser usada como um instrumento 

técnico ou como uma ferramenta política bastante útil na formulação da política pública.  

Apesar de apresentarmos a avaliação como o “último” momento do “policy 
cycle”, ela não necessariamente ocorre após a implementação da política 
(avaliação ex-post). Ela pode ocorrer, também, no início do ciclo (avaliação 
ex-ante) ou ao longo dele, de forma concomitante. A avaliação se apresenta 
como um instrumento técnico que permite o desenvolvimento de processos 
para a revisão e medição sistemática do estado do problema. Os resultados 
dessa avaliação podem ocasionar três situações: 1. Auxiliar na melhoria da 
política e, assim, na sua continuação; 2. Finalizar a política existente; e 3. 
Desenvolver uma nova política. 

Para Secchi (2013, p. 62), a avaliação da política pública se configura como o sexto 

momento do ciclo, que compreende a definição de critérios, indicadores e padrões de análise 

para avaliar sua performance, e estão ligados à avaliação do grau de economicidade, 

produtividade, eficiência econômica, eficiência administrativa, eficácia e equidade da política 

pública. O autor também ressalta que: 

Uma avaliação que focalize aspectos jurídicos está mais preocupada em 
verificar até que ponto princípios como o da legalidade e eficiência 
administrativa foram atingidos, além do respeito a direitos básicos dos 
destinatários. Uma avaliação que privilegie aspectos técnicos gerenciais 
focaliza suas atenções ao nível de consecução de metas (eficácia), a menor 
utilização de recursos (economicidade) e a eficiência econômica de um 
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sistema, programa ou política. Por fim, uma avaliação com conotação 
política vai prestar atenção em aspectos da percepção dos destinatários da 
política pública, a legitimidade do processo de elaboração da política 
pública, a participação de atores nas diversas etapas de construção e 
implementação de uma política pública, bem como nos impactos gerados no 
macro ambiente. (SECCHI, 2013, p. 63-64, grifo do autor). 

Esses mecanismos de avaliação e controle apontados pelos autores criam referências 

que permitem uma comparação espacial e temporal do problema e das políticas públicas 

enunciadas ou formuladas para resolvê-los. Assim como apontado por Serafim e Dias (2012), 

Secchi (2013, p. 65) ressalta que a avaliação da política pública pode levar à:  

a) continuação da política pública da forma que está, nos casos em que as 
adversidades de implementação são pequenas; b) reestruturação marginal de 
aspectos práticos da política pública, nos casos em que as adversidades de 
implementação existem, mas não são suficientemente graves para 
comprometer a política pública; c) extinção da política pública, nos casos em 
que o problema público foi resolvido, ou quando os problemas de 
implementação são insuperáveis, ou quando a política pública se torna inútil 
pelo natural esvaziamento do problema. 

Desse modo, encerra-se o ciclo do processo de elaboração e análise da política 

pública com essas três possibilidades: continuação, reestruturação ou extinção da política 

pública. Para os autores, a vantagem da concepção do modelo de ciclo da política pública é 

uma ferramenta que facilita o seu entendimento pela quebra do processo em vários estágios 

para a elaboração, avaliação ou monitoramento pelos diversos atores do Estado e da sociedade 

em geral.  

A partir da leitura dos autores citados, o ciclo da política pública, portanto, nos 

permite distinguir o que os governos se propõe a fazer e o que efetivamente fazem e o que 

precisam fazer para atender a determinado problema público. Embora seja materializada pelos 

governos, estão envolvidos diversos atores e níveis de decisão, não se restringindo apenas aos 

atores formais, já que a sociedade civil também é importante, e possuem um grande interesse 

na resolução de problemas públicos que as afetam diretamente. Os autores também 

esclarecem que a percepção da política pública não se resume a leis e regras, compreendendo 

também um conjunto de ações e programas intencionais e explícitos, com objetivos e 

metodologias claros, com alcance de curto, médio e longo prazo.   

No Brasil, o campo científico da Análise de Políticas Públicas entra na agenda 

acadêmica a partir da década de 1980, aumentando sua intensidade nos anos 2000 quando a 

produção acadêmica, ainda hoje incipiente, avança com a publicação de teses, dissertações e 

artigos que tratam dessa temática, sendo esse aumento reconhecido especialmente dentro da 
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perspectiva institucional, seja por agências de fomento, universidades ou mesmo em 

organizações governamentais e não governamentais.  

Corroborando com essa afirmação, Arretche (2003, p. 8) ressalta que esse aumento 

de estudos sobre políticas públicas na literatura, “embora positivas e promissoras, a 

institucionalização e a expansão são, contudo, insuficientes para que os trabalhos produzidos 

em uma determinada área temática se constituam em efetiva contribuição ao conhecimento”. 

Assim, os estudos nessa área no país ainda são insuficientes, bem como é insuficiente, mesmo 

com o atual aperfeiçoamento, o arcabouço teórico-metodológico que a fundamenta. 

Não obstante, Serafim e Dias (2012, p. 126) sustentam esse argumento ao apontar 

que a “análise de política pública enfatiza aspectos como os valores e os interesses dos atores 

que participam do jogo político, a interação entre eles, a arquitetura de poder e tomada de 

decisões, conflitos e negociações etc.”  

A insuficiência teórico-metodológica na área da policy analisis (análise de políticas) 

apontada pelos autores analisados é decorrente, segundo Frey (2000), do fato de a maior parte 

dos estudos dessa área apresentarem um caráter empírico e específico. 

Os estudos de políticas públicas enfocam basicamente casos empíricos e 
seus resultados têm, portanto, pelo menos em um primeiro momento, apenas 
validade situacional. Corre-se, pois, o risco de considerar padrões de ação e 
estruturas observados e detectados nos estudos empíricos, os quais de fato 
estão presentes só conjunturalmente, como características inerentes de um 
certo sistema político-administrativo. (FREY, 2000, p. 243). 

Frey (2000) também aponta que apesar da possibilidade da ocorrência desses 

equívocos, o conhecimento pautado em estudos empíricos pode ultrapassar a dimensão das 

políticas públicas específicas, aumentando as possibilidades de desenvolvimento de novos 

quadros teórico-metodológicos no que tange “às inter-relações entre estruturas e processos “. 

Cabe ressalvarmos que Arretche (1998) faz uma distinção entre a dimensão analítica 

das políticas públicas, esta entendida como sendo “o exame da engenharia institucional e dos 

traços constitutivos dos programas” e a avaliação da política pública, esta compreendida como 

sendo a análise e elucidação do critério ou critérios que fundamentam determinada política: as 

razões que a tornam preferível a qualquer outra”. (ARRETCHE, 1998, p. 1-2). 

A par dessas discussões sobre o termo, o conceito, a definição e o ciclo ou processo 

de formulação, análise e avaliação de políticas públicas, tentaremos relacioná-las com a 

discussão sobre o conceito de políticas públicas arquivísticas, sua definição, componentes e 

elementos constituintes, no qual derivam os sistemas de arquivo e programas de gestão de 

documentos enquanto um problema público.  
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4.2 Políticas públicas arquivísticas: conceitos, componentes e elementos 

 

Ao retomarmos as proposições de Dye (1984), o qual aponta que “política pública é 

qualquer coisa que o governo decide ou não fazer”, tese que também é seguida por Jardim 

(1995, 1999, 2008), que afirma que “analisando políticas públicas de informação12 no Brasil, 

chama-nos a atenção, preliminarmente, a aparente falta de decisão. A “não-decisão”, porém, é 

um ato de poder. É diferente da decisão que não se toma por falta de poder ou por inércia ou 

por inépcia”, e conclui que o “tema é recorrente na literatura arquivística, embora careça de 

aprofundamento teórico”, atendando-se mais para a ausência do que para a presença de 

políticas públicas arquivísticas. (JARDIM, 2008, p. 6, grifos do autor). 

Tendo em vista as análises dos autores, não tomar uma decisão também se constitui 

em uma política pública, pois ela direciona a manutenção do status quo de uma dada 

realidade, com interesses que podem não estar claros, mas que existem no posicionamento 

político de não fazer nada. 

O pensamento de Jardim também está alinhado com as proposições de Souza (2006), 

que aponta para os elementos de identificação dos principais aspectos das políticas públicas, 

quais sejam: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 
que, de fato, faz.  

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes.  

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. A política 
pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados.  

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 
longo prazo. (SOUZA, 2006, p. 36). 

Desse modo, temos que a concepção e a função do Estado e o papel da informação 

no mundo contemporâneo, de acordo com Jardim (1999, p. 27), “encontram-se no epicentro 

dos principais debates quanto às diversas configurações emergentes nos planos econômico, 

político, científico e cultural”. 

Jardim (1998, p. 47) ao analisar o Estado como um campo informacional, 

particularizando especificamente os arquivos, não apenas como conjuntos documentais 

produzidos e acumulados pela administração pública, mas também como instituições públicas 
                                                 
12 Políticas públicas de informação para o autor é definido como: […] um conjunto de princípios, leis, diretrizes, 
regras, regulamentos e procedimentos inter-relacionados que orientam a supervisão e gestão do ciclo vital da 
informação: a produção, coleção, organização, distribuição/disseminação, recuperação e eliminação da 
informação. Política de informação compreende o acesso à, e uso da informação. (JARDIM et al, 2009, p. 9). 
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inseridas no aparelho burocrático, aponta que “o conjunto de aparelhos do Estado sempre 

implicam no domínio de um saber e um discurso próprios. O saber arquivístico resulta de um 

processo de legitimação de [suas] práticas”. Ainda, de acordo com o autor: 

A informação arquivística reflete e fornece elementos à construção de uma 
racionalidade estatal; Os dispositivos de gestão dessa informação expressam 
um domínio do saber — o arquivístico — que resulta dessa mesma 
racionalidade; Pelo seu próprio caráter reflexo da ação do Estado, a 
informação arquivística expressa os demais saberes, discursos e práticas do 
Estado; O controle do capital informacional do Estado — do qual os 
arquivos constituem parte significativa — é um fator decisivo para a 
produção e a reprodução de hegemonia; Os arquivos — sejam como 
conjuntos documentais ou como agências do aparelho de Estado — 
constituem um mecanismo de legitimação do Estado e simultaneamente 
agências do poder simbólico; A legitimidade do domínio do Estado 
encontra-se diretamente relacionada ao acúmulo de capital informacional, no 
aparelho de Estado, por parte dos setores dirigentes; O grau de 
transparência/opacidade informacional do Estado relaciona-se com as 
contradições de classe e frações do bloco no poder: estes graus refletem as 
estratégias de luta no Estado; O capital informacional se exerce não apenas 
pelo quantum de informação acumulada, mas também pelos usos ou não 
usos deste capital, implicando em diversos graus de transparência e 
opacidade. (JARDIM, 1998, p. 47, grifos do autor). 

Nesse sentido, de acordo com a leitura realizada, podemos apontar que as políticas 

públicas arquivísticas constituem-se em uma das dimensões das políticas públicas 

informacionais do Estado, assim como temos políticas públicas de saúde, educação, 

segurança, cultura, etc. Jardim explica essa afirmação:  

Em função da realidade observada, é possível detectar situações nas quais 
políticas públicas arquivísticas são concebidas e implementadas - 
normalmente sem muito sucesso – ignorando-se as demais políticas públicas 
de informação existentes. Da mesma forma, são frequentes situações nas 
quais políticas públicas de informação - muitas vezes em nível nacional - 
desconhecem por completo as peculiaridades do universo arquivístico. Em 
alguns casos, por exemplo, políticas arquivísticas e políticas de governo 
eletrônico são concebidas e desenvolvidas como se pertencessem a universos 
paralelos. Ambas as iniciativas perdem com essa ausência de interfaces, 
especialmente o campo arquivístico, normalmente menos visível que aquele 
relacionado com as questões inerentes aos projetos de governo eletrônico. 
(JARDIM, 2011, p. 200). 

Para Jardim, ao se ignorar no âmbito das políticas públicas de informação o caráter 

específico do universo arquivístico, temos um quadro de ingerência, principalmente no que 

diz respeito à implementação da Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, denominada doravante de LAI, no que tange a organização da informação registrada 

em documentos de arquivos, cujo tratamento está diretamente relacionado com o processo de 

gestão de documentos, sem o qual a LAI passaria a ser mais um instrumento regulatório do 

que uma política pública de informação. Corroborando com essa perspectiva, Secchi (2013) 
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aponta que “são muitos os exemplos brasileiros de "leis que não pegam", "programas que não 

vingam" ou projetos de solução a problemas públicos que acabam sendo totalmente 

desvirtuados no momento da formulação e implementação”. (SECCHI, 2013, p. 56, grifos do 

autor).   

As relações institucionais brasileiras se complexificaram com o processo de 

redemocratização do país, e as políticas públicas de informação, em especial aquelas voltadas 

para o processo de transparência da informação, tornaram-se uma demanda crescente do 

projeto democrático organizado. Chevalier (1988) nos fornece pistas acerca da importância da 

necessidade de políticas públicas vinculadas à transparência e ao acesso à informação. A 

disponibilização do acesso à informação torna-se essencial em um Estado Democrático de 

Direito, como é o caso do Brasil.  

O segredo revelaria, em primeiro lugar, a sobrevivência de um autoritarismo 
administrativo que remonta à monarquia absoluta e radicalmente 
incompatível com uma construção democrática a qual implica, pelo 
contrário, o debate público e a possibilidade de acesso dos cidadãos 
livremente à informação. O confisco de informação por governantes e 
funcionários seriam o índice de uma democracia truncada, na qual os 
cidadãos são considerados insignificantes e tratados como intrusos [...]”. 
(CHEVALIER, 1988, p. 244, tradução nossa). 

No Brasil, estudos realizados por Rocco (2013, p. 53), apontam que o direito de 

acesso à informação na administração pública se revela frágil do ponto de vista institucional e 

político, mais direcionada para uma opacidade do Estado no âmago de seu autoritarismo e 

controle estatal do que para uma transparência ativa que permeia o acesso à informação como 

um direito básico dos cidadãos, sem a necessidade de requerimentos para sua divulgação. 

Ainda segundo a autora, prova disso pode ser verificada na análise dos artigos constitucionais 

das Constituições brasileiras no século XX (1934, 1937, 1946 e 1967) sobre o direito de 

acesso, permanecendo inalteradas até a constituição de 1988, conforme apresentadas no 

Quadro a seguir. 

 

Quadro 8 – Apontamentos constitucionais sobre direito de acesso à informação pública – 
1934 a 1967 

Constituição Artigos 
Características 

quanto ao direito de 
acesso à informação 

Constituição da 
República dos Estados 
Unidos do Brasil – de 
16 de julho de 1934. 

 
Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança 
individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 35) A lei assegurará o rápido andamento dos processos 

É conferido ao 
cidadão o direito de 
receber informações 
sobre sua pessoa ou 
ainda solicitar 
esclarecimentos 
“acerca das transações 
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Constituição Artigos 
Características 

quanto ao direito de 
acesso à informação 

nas repartições públicas, a comunicação aos interessados dos 
despachos proferidos, assim como das informações a que 
estes se refiram, e a expedição das certidões requeridas para 
a defesa de direitos individuais, ou para esclarecimento dos 
cidadãos acerca dos negócios públicos, ressalvados, quanto 
às últimas, os casos em que o interesse público imponha 
segredo, ou reserva. 
 

públicas”. 

Constituição dos 
Estados Unidos do 
Brasil – de 10 de 
novembro de 1937. 

Não há. 

O acesso à 
informação 
governamental foi 
suprimido do texto 
constitucional. 

Constituição dos 
Estados Unidos do 
Brasil – de 18 de 
setembro de 1946. 

 
Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] § 36 - A lei assegurará: 
II - a ciência aos interessados dos despachos e das 
informações a que eles se refiram; 
III - a expedição das certidões requeridas para defesa de 
direito; 
IV - a expedição das certidões requeridas para 
esclarecimento de negócios administrativos, salvo se o 
interesse público impuser sigilo. 
 
 

Retoma o acesso à 
informação, refletindo 
o momento de 
redemocratização. 

Constituição da 
República Federativa 
do Brasil – de 1967 

Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de 
convicção política ou filosófica e a prestação de informação 
sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de 
diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, 
pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 
resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos 
independe de licença da autoridade. Não será, porém, 
tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou 
de preconceitos de raça ou de classe. 

Acesso à informação 
fica restrito as 
informações acerca de 
esclarecimentos de 
situações pessoais e 
emissão de certidão. 
Não sendo 
disponibilizado 
acesso às informações 
governamentais. 

Fonte: ROCCO, 2013, p. 55-56. 

 

Na análise de Rocco (2013), a autora destaca que: 

Nos textos constitucionais elencados acima, o acesso à informação aparece 
como um direito do cidadão mais relacionado às informações de caráter 
pessoal ou para obtenção de certidões dos órgãos públicos. Esse acesso não 
era voltado à “transparência” ou “controle” sobre as atividades do governo. 
Uma exceção pode ser observada sobre esse aspecto ao rever as 
Constituições de 1934 e 1946, que possibilitariam o acesso às informações 
governamentais para esclarecimento dos negócios administrativos. 
(ROCCO, 2013, p. 56, grifos da autora). 



112 
 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os processos de gestão de 

documentos se tornam latentes para o cumprimento do direito de acesso à informação previsto 

como um dos direitos fundamentais que formam os pilares do Estado Democrático de Direito 

no Brasil, visto que a maioria da informação pública produzida no âmbito das atividades e 

funções administrativas estão materializadas nos documentos de arquivo.  

Apesar desse cenário democrático favorável a partir da Constituição de 1988, as 

políticas públicas arquivísticas, conforme apontado por Jardim (2015), não possuem 

elaborações conceituais devidamente aprofundadas, tanto no que tange ao aspecto 

epistemológico, quanto na estruturação de instrumentos analíticos. “Não se trata, entretanto, 

de uma declinação de pesquisadores com relação à temática. Ao contrário, nos últimos anos 

muito se tem falado em políticas públicas arquivísticas, de documentos, de informação, de 

preservação”, tanto na área acadêmica quanto nos setores governamentais. 

As declarações de políticas arquivísticas emitidas por serviços e instituições 
apontam para diferentes formas de visualizar os processos, ações e sujeitos 
da gestão arquivística. Não raro um dispositivo legal, projeto ou programa 
são caracterizados como uma política arquivística. No entanto, o fato de se 
tomar uma decisão política de implementar um projeto de gestão de 
documentos não confere a esse projeto a condição de uma política 
arquivística. (JARDIM, 2015, p. 36). 

Essa realidade na visão do autor está relacionada com a precariedade das instituições 

públicas arquivísticas brasileiras e no restante da América Latina, estando, sobretudo, 

relacionada com o uso social incipiente da informação governamental, como resultado de um 

processo de independência associado à formação dos Estados modernos na região, ou seja, no 

próprio contexto de criação das instituições arquivísticas.  

Sob tal perspectiva, [as instituições de arquivo] foram considerados como 
repositórios da identidade nacional emergente como arquivos históricos. 
Coadjuvante como construtor da memória nacional, o Arquivo Nacional e os 
demais arquivos públicos brasileiros tampouco encontrarão na sua função 
instrumental uma atuação protagonista. Isto implicou no desenvolvimento de 
instituições e serviços arquivísticos “periferizados” na administração pública 
e incapazes de fornecer informações suficientes, em níveis quantitativo e 
qualitativo, ao próprio aparelho de Estado, à pesquisa científica e 
tecnológica e à sociedade civil. (JARDIM, 2008, p. 8-9, grifo do autor). 

A renovação desse quadro histórico passa pelo âmbito político da tomada de decisão, 

que se materializa, fundamentalmente, num quadro arquivístico normativo e legislativo dos 

países, sendo de ordem complexa a criação de um marco legal arquivístico, que exige 

numerosos esforços por parte do Estado e da sociedade para a sua criação, sendo sua 

implementação não menos complexa do que sua enunciação.   
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Não obstante, Jardim (2010, p. 189-190, tradução nossa), afirma que “dentro dessas 

preocupações se inserem as dinâmicas, estratégias e possibilidades inerentes à tomada de 

decisão política – por parte das autoridades arquivísticas em consonância com outros atores 

sociais – para garantir a aplicabilidade da legislação arquivística”, e complementa que: 

A ideia de que a legislação arquivística normaliza e controla as políticas 
públicas na esfera dos arquivos aponta, equivocadamente, a perspectiva de 
que estes territórios são no mínimo paralelos. As políticas públicas são 
exercidas em um território de divergências e tentativas de convergências. 
Podem e devem ser determinadas pela lei, mas não são “controladas” 
integralmente, o que constitui a dinâmica própria do jogo político 
democrático. Com frequência, tal processo político dão lugar a novas opções 
legais. (JARDIM, 2010, p. 189-190, tradução nossa).     

A legislação arquivística, para o autor, é um dos fundamentos para definir e 

implementar políticas públicas arquivísticas, sendo a viabilidade dessa legislação 

comprometida se ao mesmo tempo não forem instrumento e objeto de uma política na esfera 

dos arquivos, não podendo confundir-se com a ação concreta de planos de ação ou programas 

de ação para a sua implementação, que devem estar previstos no escopo de sua formulação a 

partir de objetivos políticos e técnico-científicos bem definidos. 

Nesse contexto, a par das discussões aqui apresentadas sobre políticas públicas, no 

campo dos arquivos a noção de políticas públicas arquivísticas é defina por Jardim como um:  

[..] conjunto de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e 
inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social – que 
contemplam os diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, 
tecnológico, etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação 
arquivística de natureza pública e privada”. (JARDIM, 2008, p. 7). 

Corroborando com esta discussão, apoiado nos estudos de Vázquez (2004), que 

propõe o termo “política de administração de documentos, informação e arquivos”, definindo-

a como:  

Aquela política que formula objetivos e propõe os recursos apropriados para 
servir, mediante os documentos de gestão, os direitos e necessidades do 
conjunto da sociedade; das entidades produtoras/receptoras dos documentos; 
dos interessados individuais ou institucionais e, por último, dos 
investigadores retrospectivos, para todos os quais desenvolve legislação e 
normas.  (VÁZQUEZ, 2004, p. 91, tradução nossa). 

Para Vázquez a política de administração de documentos e arquivos não é exclusiva 

do Estado. Toda instituição, governamental ou privada, com ou sem fins lucrativos, deve 

formular e aplicar uma política de tratamento de documentos gerados em uma tramitação e da 

informação contidas nesses documentos, atendendo a duas vertentes específicas: o serviço 

jurídico-administrativo e o do patrimônio documental. “Uma Política de Administração de 
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Documentos e Arquivos deve impor, para dentro da profissão e na sociedade a ideia de que no 

século XXI trabalhamos para melhorar o nível da vida democrática de todos os habitantes 

(não só a dos cidadãos)”. (VÁZQUEZ, 2004, p. 92, tradução nossa). 

Essas duas vertentes, jurídico-administrativa e de patrimônio documental, estão inter-

relacionadas com o valor primário (jurídico-administrativo) e secundário (histórico) dos 

documentos de arquivo, como instrumentos de democracia, transparência, direito e deveres, e 

memória que representa a identidade coletiva e individual nacional dos países. 

Desse modo, o entendimento sobre a vertente jurídico-administrativa da política de 

administração de documentos e arquivos, segundo Vázquez (2004), devem perseguir os 

seguintes objetivos: 

- Salvaguardar os direitos do Estado e dos cidadãos, contidos nos 
documentos de arquivo. 
- Apoiar o desenvolvimento nacional mediante os recursos documentais, 
primeiramente os jurídicos, os administrativos e os técnico-científicos. 
- Preparar uma rede de Manuais de Procedimentos e Normas que, entre 
outras coisas, estabeleçam direitos e obrigações e segurança jurídica. 
- Organizar e oferecer informações acessíveis, em tempo, que sirva para 
diagnosticar e resolver problemas da comunidade. 
- Racionalizar a produção e utilização de recursos documentais. 
- Garantir a transparência democrática aos atos do governo. 
- Estabelecer uma burocracia a serviço dos cidadãos, sobretudo para os mais 
carentes (analfabetos, indígenas, idosos, etc.). 
- Utilizar ao máximo os recursos tecnológicos para melhorar os serviços para 
todos, e não somente para os gestores de instituições proprietárias de 
arquivos. 

- Colocar os documentos de arquivo científicos ao alcance da comunidade. 
Por exemplo, teses e trabalhos de investigação em universidades, 
laboratórios, institutos geográficos, farmacêuticos, etc. (VÁZQUEZ, 2004, 
p. 93, tradução nossa). 

Por sua vez, a vertente do patrimônio documental arquivístico possui os seguintes 

objetivos enquanto metas: 

- Reunir e conservar os documentos de arquivo da esfera estatal selecionados 
pelo seu valor para a investigação retrospectiva. 
- Regulamentar e apoiar a conservação de arquivos e documentos de valor 
histórico produzidos na esfera não estatal. 
- Colocar à disposição dos pesquisadores e consulentes a informação contida 
nos arquivos permanentes e nos documentos históricos. (VÁZQUEZ, 2004, 
p. 93, tradução nossa). 

Para o alcance desses objetivos, Vázquez propõe como elementos chaves da política 

de administração de documentos e arquivos “os manuais de procedimentos” e a “legislação”. 

No que tange os manuais de procedimentos, o autor define que: 

O manual de procedimento é um regulamento de instrução que determina 
todas as exigências necessárias para acumular antecedentes imprescindíveis 
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para o fim de decidir com conhecimento de causa: os requisitos da pessoa 
jurídica habilitada, lugar, tempo, prazos, suporte e formulários de tramitação; 
de modo que assegurem os direitos de todos os usuários. [...] Os 
procedimentos devem atender os seguintes tópicos: 1. Perfil dos usuários. 
[...] 2. Os requisitos [do sistema de gestão de documentos e arquivos]. [...] 3. 
Distribuição de responsabilidades. [...] 4. Qualidade do serviço nas áreas 
administrativas. [...] 5. Tramitação dos documentos. (VÁZQUEZ, 2004, p. 
98-99, tradução nossa). 

Quanto à legislação que versa sobre a política de administração de documentos e 

arquivos, Vázquez (2004, p. 100-101) a divide em cinco grupos: a) legislação sobre a 

administração de documentos em fase administrativa (corrente e intermediária); b) legislação 

sobre o patrimônio documental de valor permanente; c) legislação sobre sistemas de 

administração de documentos e arquivos; d) legislação sobre o uso e acesso à informação; e, 

e) legislação sobre os administradores de documentos e arquivos e os arquivistas. 

A legislação sobre a administração de documentos em fase administrativa está 

relacionada com: 

- Normalização de procedimentos e simplificação de trâmites. 

- Confidencialidade dos documentos e abertura à consulta dos documentos 
que dão transparência aos atos do governo. 

- Regulamentação de todo o processo de avaliação documental. Isto inclui 
muitos momentos, desde a criação de comissões de avaliação, até as 
maneiras de eliminação de documentos, passando pela regulamentação da 
seleção em empresas ou instituições estatais, incluindo os documentos 
eletrônicos. 

- Regulamentação para os documentos técnico-científicos. A caracterização 
de tais documentos, abertura para a consulta e salvaguarda do direito dos 
autores. (VÁZQUEZ, 2004, p. 100, tradução nossa). 

A legislação sobre o patrimônio documental de valor permanente está relacionada 

com: 

- Lei que declare o patrimônio documental de arquivo, como parte do 
patrimônio cultural. 

- Definição legal dos documentos que constituem o patrimônio documental 
de arquivo. 

- Declaração legal de que os documentos do Estado selecionados por seu 
valor permanente são imprescindíveis e alienáveis. 

- Elaboração de uma lista mínima de documentos que as instituições e 
empresas não estatais escolhidas devem conservar permanentemente porque 
formam parte do patrimônio documental da nação, dos estados e dos 
municípios. 

- Proibição de exportar ou destruir os documentos incluídos nessa lista 
mínima. 
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- Descrição legal de métodos para a salvaguarda ou recuperação de 
documentos que formam parte do patrimônio documental que se encontram 
dispersos dentro ou fora do âmbito do Estado. 

- Ampla acessibilidade para consulta dos documentos que formam parte do 
patrimônio documental do Estado. (VÁZQUEZ, 2004, p. 100, tradução 
nossa). 

A legislação sobre os sistemas de administração de documentos e arquivos está 

relacionada com: 

- Criação e implementação dos distintos sistemas de administração de 
documentos e arquivos: do Poder Executivo (nacional, estadual e municipal), 
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

- Regulamento do funcionamento de cada sistema integrado de arquivos. 

- Normas sobre os edifícios e locais destinados aos arquivos. 

- Exigência que em todos os planos de edifícios de arquivos (universidades, 
ministérios, hospitais, etc.) e de instituições e empresas não estatais, conste 
uma estrutura de arquivo. (VÁZQUEZ, 2004, p. 101, tradução nossa). 

A legislação que correspondente ao uso e acesso à informação está relacionada com: 

- Direito à privacidade. 

- Ampliação dos centros de informação legislativo com conexões com os 
Poderes Executivo e Legislativo e a abertura e acesso para os pesquisadores. 

- Criação de centros de informação técnico-científico, com conexões entre si 
e acessíveis aos pesquisadores e público em geral. 

- Intercomunicação da informação de cada sistema de administração de 
documentos e arquivos do Estado (nacional, estadual e municipal) com os 
demais sistemas do país. 

- Participação do Estado na criação de centros de informação especializada 
(meteorológica, sanitária, universitária, etc.). 

- Regulamentação dos documentos eletrônicos do Estado e das instituições 
não estatais. 

- Homologação e compatibilização dos sistemas informáticos do Estado. 
(VÁZQUEZ, 2004, p. 101, tradução nossa). 

Por último, Vázquez aponta para a necessidade de legislação sobre os 

administradores de documentos e arquivos e os arquivistas, consistindo em: 

- Apoio aos atuais centros de formação universitários de administradores de 
documentos e arquivos. 

- Exigência de título para o desempenho da função em arquivos. 

- Regulamentação sobre a capacitação para o desempenho de atividades 
arquivísticas. 

- Abertura de vagas nas instituições de ensino para a docência em 
administração de documentos e arquivos. 



117 
 

- Reconhecimento de associações e colegiados de administradores de 
documentos e arquivos ou arquivistas. (VÁZQUEZ, 2004, p. 101, tradução 
nossa). 

 Aqui fazemos um parêntesis na leitura de Vázquez sobre a dupla vertente de 

tratamento dos documentos de arquivo, a “jurídico-administrativa’ e a “patrimonial/histórica”. 

Apesar do autor apontar em várias passagens de sua obra para a existência de dois 

profissionais, o administrador de documentos que estaria incumbido da “administração de 

documentos” em sua fase jurídico-administrativa, ou seja, corrente e intermediária, e que o 

arquivista estaria incumbido da “administração de arquivos”, em sua fase permanente, quando 

ditos documentos administrativos fossem selecionados como patrimônio documental ou 

histórico, o autor no final de sua obra esclarece o seguinte na Argentina:  

Nossa profissão apresenta duas vertentes: a administrativa e a histórica. Os 
documentos que hoje se encontram em uso administrativo amanhã serão 
fontes históricas, e o administrador de documentos é o encarregado de 
conduzir a política que propicie que eles sejam úteis em todo o seu ciclo de 
vida para elevar o nível democrático na comunidade. [...] A carreira 
profissional deve preparar para liderar e conduzir a política de tratamento de 
documentos e arquivos, em ambas as vertentes. (VAZQUEZ, 2004, p. 102, 
tradução nossa).   

Com relação à formação do profissional arquivista, na perspectiva da arquivística 

brasileira, quanto na ibero-americana no modo geral, não há separação ou distinção no que 

tange às especificidades das atividades de cada uma dessas duas vertentes apontadas por 

Vázquez (2004). Há, todavia, uma perspectiva integradora, entendendo que não existe uma 

função de tratamento documental puramente jurídico-administrativa e outra histórica. Como 

aponta Cruz Mundet (1994, p. 145, tradução nossa), “ambas são caras de uma mesma moeda”, 

e, portanto, o profissional encarregado de ambas as vertentes é o arquivista.    

Por sua vez, recorremos aos estudos de Llansó i Sanjuán (2006a, 2006b), onde 

encontramos uma interessante relação entre as características, componentes e elementos dos 

sistemas de arquivos e de gestão de documentos no contexto ibero-americano e caribenho, 

cuja rede de relações giram em torno dos conceitos de instituição arquivística, fundo 

arquivístico e ciclo de vida dos documentos, este último contemplando a tradicional divisão 

por fases de arquivos (corrente, intermediária e permanente).  

A contemplação do ciclo de vida em fases (ativa, semiativa e inativa), que 
contemple a tradicional por tipos de arquivos (de gestão, intermediário e 
histórico), nos dá a ideia sobre a possibilidade de fundir as noções e 
estabelecer os elementos de um sistema de arquivos sobre a base de um 
“programa” – distinto do componente “programação” existente entre os 
elementos do sistema – ausente até agora nas definições que se tem feito 
sobre sistemas de arquivo. (LLANSÓ i SANJUÁN , 2006ª, p. 64, tradução 
nossa, grifos do autor). 
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O autor aponta que a relação integrada entre ambos (sistema de arquivos e gestão de 

documentos) está no desenvolvimento de uma ‘política de tratamento de arquivos’, em todas 

as fases do ciclo de vida dos documentos, do qual deriva a ‘política de gestão de documentos 

e arquivos’, também denominada de ‘programa de gestão de documentos e arquivos’ ou 

‘sistema de gestão de documentos e arquivos’, sendo definida pelos arquivistas canadenses 

Carol Couture e Jean-Yves Rousseau em 1982, como: 

A forma acertada e reflexiva de estabelecer os meios que permitirão o 
tratamento eficaz e rentável dos documentos produzidos ou acumulados por 
uma Administração. A políticas de tratamento de documentos e arquivos 
devem ter por objetivo o planejamento para o estabelecimento e apoio de 
todos os meios (regulamentação – estrutura – programa) possibilitando um 
controle racional, eficaz e rentável da criação, utilização, recuperação e 
conservação num prazo mais ou menos largo dos documentos que essa 
Administração produz ou que recebe no exercício de suas atividades. 
(LLANSÓ i SANJUÁN , 2006b, p. 65, tradução nossa).     

Em 1999, Couture publica uma obra intitulada de Les Fonctions De L'archivistique 

Contemporaine, reafirmando a definição de política de tratamento de arquivos definida em 

1982, no âmbito da Arquivística Integrada, e ressalta que: 

Em 1982, o livro intitulado Arquivos no século XX, é uma resposta às 
necessidades da administração e da pesquisa, e já tínhamos definido 
claramente a articulação e a estruturação da ciência arquivística 
contemporânea, usando o conceito do que então chamamos de política de 
tratamento de arquivos. Desde então, a disciplina arquivística e a profissão 
de arquivista evoluíram e se renovaram. A definição de arquivos agora cobre 
uma realidade maior. Houve um fortalecimento dos princípios subjacentes à 
ciência arquivística. Os métodos de trabalho específicos para esta área de 
atividade tornaram-se mais precisos e as intervenções nos arquivos foram 
aprimoradas. Os arquivistas têm mais e melhores programas de treinamento. 
[...] Ao mesmo tempo houve uma profunda transformação da paisagem e do 
ambiente em que os arquivistas operam. As informações e, mais 
especificamente, as informações orgânicas registradas, que são objeto de 
intervenções dos arquivistas, passaram da era da mídia de papel ou 
microfilme, para a mídia eletrônica mais flexível e eficiente. [...] Uma coisa 
que não mudou, no entanto, é a natureza essencial da organização de todas 
essas informações geradas pelas organizações como parte de suas atividades 
diárias. 

 Ao retomar a proposta da Arquivística Integrada canadense, as pesquisas de Llansó i 

Sanjuán  (2006b, p. 64, grifos do autor) parte da comparação das características dos sistemas 

de arquivo (sob o qual os países ibero-americanos irão se debruçar na implementação de 

programas de gestão de documentos) e dos modelos de gestão de documentos no âmbito 

internacional, colocando em evidência, especificamente, que os sistemas de arquivos 

definidos no âmbito ibero-americano “[...] não tem incorporado o componente “programa” 
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como um componente a mais dos sistemas de arquivos, quando é precisamente este 

“programa” que caracteriza a gestão de documentos”. Nas pesquisas do autor, 

Entendemos que a substituição de “políticas” por “programas” ou “sistemas” 
obedece à importância que outorga a literatura atual aos programas dentro 
das políticas. A adoção de “sistemas” nos parece, neste contexto, um desvio 
do conceito de “programa”, no sentido de identificar os componentes e 
elementos inerentes ao tratamento arquivístico. Por outro lado, a menção 
habitual a “gestão de documentos e arquivos” manifesta a vontade 
integradora no tratamento dos documentos: é necessário mencionar aqui que 
nos países anglo-saxões existe a palavra records para referir-se aos 
documentos com valores administrativos, e archives para referir-se aos 
documentos com valores históricos. Por outro lado, a literatura ibero-
americana já analisou suficientemente como deveríamos traduzir a expressão 
“records management” [...] preferindo a tradução literal como “gestão de 
documentos”. (LLANSÓ i SANJUÁN , 2006b, p. 64, tradução nossa, grifos 
do autor).     

A proposta de Llansó i Sanjuán (2006a, 2006b) não é estabelecer um determinado 

modelo de gestão de documentos ibero-americano, tendo em vista as diversas influências dos 

modelos norte-americanos assimilados e adaptados à realidade jurídico-administrativa e 

arquivísticas nos países desse bloco, mas entender as ausências conceituais inerentes ao 

conceito de sistemas de arquivos existente, dedicando o seu trabalho mais para melhorar a 

gestão de documentos integrando o componente “programa” dentro do sistema de arquivo, 

ponto chave para elevar a gestão de documentos metodologicamente no tratamento técnico 

dos documentos em todo o seu ciclo de vida.  

Desse modo, tendo em vista essas discussões, com base nas diretrizes apresentadas 

pelos autores canadenses, Llansó i Sanjuán (2006b) apresenta os componentes e os elementos 

de uma política de tratamento de documentos e arquivos, também denominada pelo autor 

como sinônimo de política de gestão de documentos e arquivos, a partir dos seguintes 

componentes e elementos: 

- Legislação e regulamentação como elementos “habilitadores” da aplicação 
das soluções propostas para o programa de tratamento de documentos e 
arquivos; 

- Estrutura, que compreende os recursos humanos, materiais e financeiros, 
bem como a posição ou situação do órgão coordenador no organograma da 
instituição; 

- Um programa que englobe os elementos necessários para o tratamento 
completo, eficaz e econômico dos documentos de uma instituição. 
Compreende: 

Elementos constitutivos do programa, que desde o ponto de vista teórico 
podem ser tratados isoladamente: 1) normas para a criação, difusão, e 
recepção dos documentos; 2) tratamento dos documentos ativos (normas de 
classificação, recuperação e conservação nos espaços administrativos); 3) 
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tratamento dos documentos semiativos (normas de transferência e 
conservação centralizada e econômica); 4) tratamento dos documentos 
inativos (normas que regulamentem a conservação, tratamento, uso e 
avaliação dos documentos com valor secundário ou científico); 5) tratamento 
dos documentos essenciais (normas para o tratamento particular de certos 
documentos que, caso se percam ou se alterem, ocasionarão sérias 
dificuldades para uma instituição). 

Elementos de apoio: 1) inventários dos documentos; 2) tabelas de 
temporalidade de documentos e [3) planos de classificação de documentos]. 
(LLANSÓ i SANJUÁN , 2006b, p. 65, tradução nossa, grifos do autor).     

No âmbito da política de tratamento de documentos e arquivos, os autores 

canadenses Doyle e Frenière (1991, p. 2), apontam que todos esses elementos do programa de 

gestão de documentos (PGD) são concretizados em um manual de gestão de documentos, ao 

lado dos planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos, instrumentos 

básicos que registram as diretrizes, conceitos, metodologias e atividades do PGD.  

O funcionamento e a aplicação cotidiana de um programa de gestão de 
documentos administrativos dependem em grande medida de um conjunto de 
regulamentação, isto é, registradas em um manual de diretrizes. Estas 
constituem as balizas de aplicação de princípios e normas enunciados pelas 
autoridades, no marco da legislação e das políticas que sustentam um 
programa. Resultam, por conseguinte, indiscutíveis as múltiplas vantagens 
que comportam o agrupamento e a estrutura desses textos normativos. As 
diferentes diretrizes deverão abranger todo o processo de tratamento da 
informação, desde sua criação até sua supressão ou conservação, caso 
adquiram valor permanente.  (DOYLE; FRENIÈRE 1991, p. 2, tradução 
nossa).      

Para Doyle e Frenière (1991), a chave para o êxito de uma política de tratamento de 

documentos e arquivos consiste nos seguintes requisitos prévios: um programa estruturado 

que englobe a descrição e análise da situação arquivística a ser tratada, com missão, objetivos 

e a estrutura geral do programa (recursos financeiros, materiais e humanos); apoio das 

autoridades e uma base legislativa; criação de um organismo central com autoridade 

reconhecida e bem estabelecida no nível hierárquico; definição dos demais participantes (os 

órgãos público de determinada esfera pública).  A política de tratamento de documentos de 

arquivo também depende de um alto grau de colaboração e interação dos participantes, 

permitindo o melhor funcionamento do programa. 

Dessa forma, as definições de políticas públicas arquivísticas definidas pelos autores 

se aproximam no que tange à necessidade de definição de legislação, estrutura e um programa 

de ação, ou seja, um PGD, que não tem sido contemplado nos sistemas de arquivos no âmbito 

das políticas públicas arquivísticas, da qual deriva a política de gestão de documentos e 

arquivos, abrangendo todo o ciclo de vida dos documentos. Fazendo uma associação desses 

elementos com as ‘premissas, decisões e ações’ propostas por Jardim (2008), temos que os 
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elementos da política de tratamento de documentos e arquivos proposta por Llansó i Sanjuan 

(2006, p. 64), são ‘legislação – estrutura – programa de gestão de documentos’. 

No marco teórico desta pesquisa, optou-se por utilizar o modelo de política pública 

arquivística proposto por Llansó i Sanjuán  (2006b), denominado de “política de tratamento 

de documentos e arquivos” ou “política de gestão de documentos e arquivos”, tendo em vista 

que os elementos constituintes desse modelo possuem uma perspectiva integradora no 

tratamento dos documentos de arquivo em todo o ciclo de vida documental, que possui uma 

convenção aceitada no Brasil de diferenciar três fases distintas no tratamento técnico dos 

documentos relacionadas entre si, como fase corrente, intermediária e permanente, formando 

o sistema de arquivos. 

Esta opção metodológica está relacionada com a afirmação de Llansó i Sanjuán  

(2006, p. 65, tradução nossa, grifo do autor), que aponta que o baixo grau de efetividade de 

uma política pública arquivística reside no fato de que na concepção dos “sistemas 

arquivísticos desenvolvidos até agora em países ibero-americanos não tem incorporado o 

“programa” como um componente a mais do sistema, e é precisamente este programa que 

caracteriza a gestão de documentos e sua configuração como diferentes modelos”, sendo a 

nossa premissa para o desenvolvimento desta pesquisa.  

Assim, na leitura do autor, a dificuldade de desenvolver a gestão de documentos nos 

países ibero-americanos deriva diretamente da ausência do componente “programa” na noção 

de sistema de arquivos, tendo em vista que até o início das atividades de modernização e 

desenvolvimento arquivístico nesses países, o único elemento desenvolvido era o de 

“tratamento dos documentos históricos”, aproximando-se das administrações produtoras a 

partir da estruturação dos sistemas de arquivo integrando o ciclo de vida dos documentos e 

sua tradicional divisão por arquivos correntes, intermediários e permanentes, justificando a 

emergência deste debate. 

 

4.2.1 Dos Sistemas de arquivos à gestão de documentos na política pública arquivística  

  

Historicamente, o conceito de sistema tem sua origem na evolução das disciplinas 

científicas do século XVIII, como a Biologia, Química, Psicologia, entre outras, cujos 

preceitos evoluíram para uma concepção sistêmica do mundo na década de 1920, 

configurando-se na denominada Teoria Geral de Sistemas (TGS) proposta pelos estudos do 

biólogo Ludwid von Bertalanffy.  
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A tendência a estudar os sistemas como uma entidade e não como um 
aglomerado de partes está de acordo com a tendência da ciência 
contemporânea que não isola mais fenômenos em contextos estreitamente 
confinados, mas abre-se ao exame das interações e investiga setores da 
natureza cada vez maiores. Sob a égide da pesquisa dos sistemas (e seus 
numerosos sinônimos) assistimos também à convergência de muitas criações 
mais especializadas da ciência contemporânea. Esta pesquisa prossegue e 
muitas outras estão sendo entrelaçadas em um esforço conjunto de 
investigação, que envolve um espectro cada vez mais amplo de disciplinas 
científicas e tecnológicas. (BERTALANFFY, 1973, p. 27).  

A TGS proposta por Bertalanffy conferiu importância ao pensamento sistêmico 

como um movimento científico integrador das disciplinas científicas do século XX e para o 

entendimento da complexidade das relações do mundo, por meio de sua concepção de sistema 

aberto e da necessidade de analisar essa complexidade de interações em sua totalidade, a 

partir de uma visão holística, que estão em constante inter-relação e interdependência, 

superando o modelo clássico de ciência, por meio do enfoque sistêmico.  

Enquanto no passado a ciência procurava explicar os fenômenos observáveis 
reduzindo-os à interação de unidades elementares investigáveis 
independentemente umas das outras, na ciência contemporânea aparecem 
concepções que se referem ao que é chamado vagamente de “totalidade”, 
isto é, problemas de organização, fenômenos que não se resolvem em 
acontecimentos locais, interações dinâmicas manifestadas na diferença de 
comportamento das partes quando isoladas ou quando em sua configuração 
superior. Em resumo, aparecem “sistemas” de várias ordens que não são 
inteligíveis mediante a investigação de suas respectivas partes isoladamente. 
[...] A teoria geral dos sistemas, portanto, é uma ciência geral da 
“totalidade”, que até agora era considerada um conceito vago, nebuloso e 
semimetafísico. (BERTALANFFY, 1973, p. 61, grifos do autor). 

Para o autor, isso indica que os principais propósitos da TGS estariam relacionados 

com uma tendência geral no sentido da integração nas várias ciências, naturais e sociais, e que 

esta tendência de integração é centralizada na TGS, com o desenvolvimento de princípios de 

entendimento transversais muito necessária na investigação científica. Assim, um sistema é 

definido por Bertalanffy (1973, p. 35), como “um complexo de elementos em interação, 

interação essa de natureza ordenada”. Denota, portanto, um conjunto de elementos 

interdependentes e em constante interação, que combinadas formam um todo organizado, com 

um ou mais objetivos em comum. Oliveira (2002, p. 35) sintetiza essa ideia apontando que 

um sistema “[..] é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, 

formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função”.  

Para Jardim (1995, p. 27), na TGS orbitam quatro conceitos fundamentais: 

“complexidade”, “interação”, “organização” (disposição de ralações entre os componentes ou 

indivíduos, que produzem uma unidade complexa ou sistema, dotado de qualidade 
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desconhecidas no nível dos componentes individuais, com um ou vários objetivos em 

comum) e “totalidade” (que são as qualidades emergentes que as partes não possuem 

individualmente). 

Na literatura da Teoria Geral da Administração (TGA), conforme explica Chiavenato 

(2004, p. 474), a concepção da TGS se fundamenta em três premissas básicas para o 

entendimento dos conceitos de complexidade, interação, organização e totalidade de um 

sistema, a saber: 

a) Os sistemas existem dentro de sistemas. Cada sistema é constituído de 
subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior, o supra 
sistema. Cada subsistema pode ser detalhado em seus subsistemas 
componentes, e assim por diante. Também o supra sistema faz parte de um 
supra sistema maior. Esse encadeamento parece ser infinito. Por exemplo, as 
moléculas existem dentro de células, que existem dentro de tecidos, que 
compõem os órgãos, que compõem os organismos, e assim por diante. 

b) Os sistemas são abertos. É uma decorrência da premissa anterior. Cada 
sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas. 
Os sistemas abertos são caracterizados por um processo infinito de 
intercâmbio com o seu ambiente para trocar energia e informação. 

c) As funções de um sistema dependem de sua estrutura. Cada sistema tem 
um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros 
sistemas dentro do meio ambiente. 

Chiavenato (2004) se baseia nos estudos da TGS de Bertalanffy (1973), assim como 

Jardim (1995) para explicar os sistemas de arquivos, para o qual um sistema é um conjunto de 

unidades reciprocamente ordenadas e intimamente relacionadas com objetivos e finalidades 

comuns, como uma série de atividades e processos que compõem um todo maior, e tem uma 

natureza orgânica, ou seja, uma estrutura mais ou menos estável, na qual a ação de uma ou 

mais unidades do sistema deverá produzir mudanças em todas as suas outras unidades 

componentes do sistema.  

A totalidade sistêmica é algo além da soma das partes, implicando 
qualidades emergentes que as suas partes isoladamente não possuem. Essa 
nova unidade, que resulta das relações entre as partes, é forjada 
simultaneamente a uma organização que isola o caos, o imprevisto e o 
conflito, sendo não apenas um estado como também um processo. 
(JARDIM, 1995, p. 27, grifos do autor). 

Na visão de Chiavenato (2004), no âmbito dos estudos da TGS há uma variedade de 

sistemas e variadas tipologias de sistemas para classifica-los quanto à sua constituição e 

quanto à sua natureza: 

1. Quanto à sua constituição, os sistemas podem ser físicos ou abstratos, e 
quanto a sua natureza podem ser abertos ou fechados: 
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a) Sistemas físicos ou concretos. São compostos de equipamentos, 
maquinaria, objetos e coisas reais. São denominados “hardware”. Podem ser 
descritos em termos quantitativos de desempenho. 

b) Sistemas abstratos ou conceituais. São compostos de conceitos, filosofias, 
planos, hipóteses e ideias. Aqui, os símbolos representam atributos e objetos, 
que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. São denominados 
“software”. 

2. Quanto à sua natureza, os sistemas podem ser fechados ou abertos: 

a) Sistemas fechados. Não apresentam intercâmbio com o meio ambiente que 
os circunda, pois são herméticos a qualquer influência ambiental. Sendo 
assim, não recebem influência do ambiente e nem influenciam o ambiente. 
Não recebem nenhum recurso externo e nada produzem que seja enviado 
para fora. A rigor, não existem sistemas fechados na acepção exata do termo. 
A denominação sistemas fechados é dada aos sistemas cujo comportamento 
é determinístico e programado e que operam com pequeno e conhecido 
intercâmbio de matéria e energia com o meio ambiente. Também o termo é 
utilizado para os sistemas estruturados, onde os elementos e as relações 
combinam-se de maneira peculiar e rígida, produzindo uma saída invariável. 
São os chamados sistemas mecânicos, como as máquinas e os equipamentos. 

b) Sistemas abertos. Apresentam relações de intercâmbio com o ambiente 
por meio de inúmeras entradas e saídas. Os sistemas abertos trocam matéria 
e energia regularmente com o meio ambiente. São adaptativos, isto é, para 
sobreviver devem reajustar-se constantemente às condições do meio. 
Mantêm um jogo recíproco com o ambiente e sua estrutura é otimizada 
quando o conjunto de elementos do sistema se organiza através de uma 
operação adaptativa. A adaptabilidade é um contínuo processo de 
aprendizagem e de auto-organização. (CHIAVENATO 2004, p. 474, grifo 
do autor). 

Desse modo, a concepção sistêmica se consolida na segunda metade do século XX, 

desenvolvendo conceitos associados aos termos de sistema, complexidade, interação, 

organização e totalidade, em constante dinâmica com o ambiente interno e externo em que se 

encontra determinado sistema, denominado de sistema aberto.  

O uso do enfoque sistêmico passa a ser aplicado ao universo dos arquivos na década 

de 1970 com mais expressão na década de 1980, de forma relevante para o planejamento e 

implementação de sistemas de arquivos visando o desenvolvimento da gestão de documentos 

na administração pública, tendo em vista as diversas formas de estruturas administrativas de 

cada país, federalista ou unitário.  

Essas discussões foram importantes para a gestação da gestão de documentos no 

Brasil, pois, foi por meio da formulação de sistemas de arquivos que no final da década de 

1970 a gestão de documentos ganha destaque no esforço de sistematização dos arquivos 

correntes, intermediários e permanentes sob a teoria da TGS, como subsistemas e partes 

integrantes do sistema de arquivos.  
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Como decorrência dessa leitura e aplicação no campo prático da arquivística, 

segundo Jardim (1995, p. 23), podemos encontrar diferentes exemplos de sistemas como 

objeto de estudo em diversos contextos organizacionais, locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Nesse sentido, ao analisar a literatura arquivística, encontramos geralmente 

termos como “sistemas de arquivo”, “sistemas de informação e arquivos”, “sistema de 

administração de documentos e arquivos”, “sistema de gestão de documentos”, “sistemas 

integrados de gestão de arquivos”, “rede de arquivos”, “sistema de arquivístico 

institucionais”, “sistema integrado de arquivos”, etc. 

Aproximando essa discussão no campo de estudos dos arquivos, Jardim (1995, p. 45) 

aponta que na literatura internacional,  

[...] as noções de sistemas de arquivos e de sistema nacional de arquivos são 
poucos frequentes, não sendo contemplados, por exemplo, nos Dicionário de 
Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos (1984; 
1988), Dicionário de Arquivos da Association Française de Normalisation e 
École Nationale des Chartes (1991) e no Dicionário de Terminologia 
Arquivística publicado pelo Arquivo Geral da Nação da Colômbia (1992). 
Publicada pelo Arquivo Nacional dos Estados Unidos, a obra A Modern 
archives reader: basic readings on archival theory and practice (1984), 
também não menciona os dois termos. Da mesma forma o Manuel 
d’Archivistique (1970), elaborado pela Associação de Arquivistas Franceses, 
e a obra La pratique archivistique française publicada pela Direção dos 
Arquivos da França (1993). Uma das principais obras arquivísticas italianas, 
Archivistica: principi e problemi (1990), de Elio Lodolini, não faz referência 
aos termos mencionados. Dois importantes manuais canadenses (Normes et 
procédures archivistiques (1992), do Arquivo Nacional de Québec, e Les 
archives au Xxe siècle (1991), de Carol Couture e Jean-Yves Rousseau), 
também não as mencionam. 

Porém, o Dicionário de Terminologia Arquivística (1993, p. 82), publicado pelo 

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, de Portugal, inclui a definição de “sistema de 

arquivos” remetendo-o ao termo rede de arquivos, como “Conjunto de arquivos que, 

independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, 

funcionam de modo integrado e articulado na prossecução de objetivos comuns”. 

O Manual Archivistica General: Teoría y Práctica (1991, p. 207, tradução nossa), de 

autoria de Antonia Heredia Herrera, define que “um sistema de arquivos se configura como 

um conjunto de atividades articuladas através de uma rede de centros e serviços técnicos para 

estruturar a transferência, o recolhimento, depósito, arranjo e descrição e serviço dos 

documentos”. 

No Dicionário Lenguaje y Vocabulario archivísticos: algo más que um dicionário 

(2011, p. 170, tradução nossa), também de autoria de Antonia Heredia Herrera, define sistema 

de Arquivos como:  
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Partindo de que sistema é um conjunto de elementos e de suas relações que 
funcionam como um todo, no contexto arquivístico é a estrutura 
administrativa integrada pelos Arquivos nos quais tem competência e 
responsabilidade de desenvolvimento e execução de uma política 
arquivística. 

Heredia Herrera observa que a expressão “sistema arquivístico” é discutível que seja 

sinônimo de “sistema de Arquivos”, visto que a primeira é uma expressão mais ampla porque 

o arquivístico pode abranger tanto os documentos de arquivo e os Arquivos, enquanto o 

sistema de Arquivos pode referir-se exclusivamente aos Arquivos como instituições.  

Um sistema arquivístico pode entender-se integrado por um corpo legal, uns 
órgãos competentes, uns Arquivos, uns centros específicos para 
determinadas funções e uns recursos (humanos e econômicos). Também se 
utiliza sistema de Arquivos para referir-se ao conjunto de Arquivos de uma 
organização relacionados pelo ciclo de vida dos documentos que alguns 
estimam como rede de Arquivos [corrente, intermediário e permanente]. 
(HEREDIA HERRERA, 2011, p. 171). 

Vázquez (2004, p. 77, tradução nossa), define que “Sistema de Administração de 

Documentos e Arquivos é um conjunto orgânico de Arquivos que são integrados para propor 

e conduzir uma Política de serviços de documentos e da informação neles contidas e do 

Patrimônio documental”. Para o autor o sistema de arquivos é integrado e forma uma 

ferramenta que visa a solução de todos os problemas do serviço documental, sejam estes 

nacionais, provinciais/estaduais, municipais ou de uma empresa ou instituição sem ou com 

fins lucrativos, e aponta como elementos do sistema: a legislação normalizadora de aspectos 

interiores e exteriores ao sistema, dos direitos e obrigações de usuários e do patrimônio 

documental; os Arquivos; os documentos, conforme o ciclo vital; e, a informação em seu 

circuito interno (no âmbito da organização produtora) e externo (outros arquivos, serviços e 

centros de informação). 

Para Jardim (1995, p. 48), especificamente “[...] a perspectiva sistêmica encontra-se, 

porém, expressa nos trabalhos de Roberge (1983, 1992), que parte da organização como um 

sistema, no âmbito do qual o subsistema de gestão de documentos ou sistema de gestão da 

informação administrativa encontra-se representado”.  

A perspectiva denominada de gestão sistemática e sistêmica de gestão de 

documentos administrativos e arquivos, foi desenvolvida pelo arquivista do Canadá 

francófono Michel Roberge, que de certa forma concorre com o modelo de gestão integrada 

da informação orgânica registrada proposta por seus colegas canadenses francófonos Couture 

e Rousseau, e é herdeira da teoria dos sistemas abertos proposta pela TGS, concretamente no 

modelo input/output.  
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Por meio de suas duas principais obras, a primeira em 1983 com o título “La gestion 

des documents adminstratifs”, e a segunda em 1992 “La gestion de l’information 

administrative: application globale, systémique et systématique”, Roberge (1983, p. 65-67, 

tradução nossa), define que:  

Um sistema, por definição, consiste nos seguintes elementos: 

- Uma ou mais entradas a serem processadas para alcançar um resultado 
esperado; 

- Uma sequência apresentando a ordem das operações de tratamento de 
insumos; 

- Um ambiente onde ocorrem as operações de tratamento dos insumos; 

- Os recursos materiais necessários para o tratamento dos insumos; 

- Recursos humanos para realizar, por meio de equipamentos, o 
processamento de entrada; 

- Uma ou mais saídas, obtido como resultado do processamento dos 
insumos; 

- Uma função e objetivos, isto é, a integração do sistema em um conjunto. 

 

Este sistema é representado por Roberge (1992) da seguinte forma: 

 
Quadro 9 – Entrada, tratamento e saídas em um sistema de gestão de informação 

administrativa 

 
Fonte: Roberge (1992, p. 125, tradução nossa). 
 

A abordagem sistêmica e sistemática proposta por Roberge (1983; 1992), também 

denominada de corporativa ou global, é defendida pelo autor para satisfazer primeiro as 

necessidades da administração, priorizando o plano de classificação sobre outros sistemas 

administrativos, e a conservação dos documentos com valor permanente é considerada como 

consequência, e não como objetivo do sistema, opinião diferente do grupo de arquivistas da 

Universidade de Montreal, representada por Couture e Rousseau, que prioriza a tabela de 

temporalidade para a proteção dos documentos históricos.  
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Para Llansó i Sanjuán (2006a), essa aproximação global proposta por Roberge possui 

duas características principais: 

a) Sistemática: porque situa a gestão de documentos administrativos e dos 
arquivos com o resto das funções administrativas da organização. Cada 
organização constitui um sistema e desenvolve subsistemas para a 
consecução de suas atividades; assim, o sistema de gestão de documentos 
administrativos e de arquivos é um subsistema dependente do sistema de 
gestão da informação e este tem outros subsistemas – o de gestão de 
documentos administrativos e o de gestão de arquivos, inter-relacionados e 
interativos dependente um do outro. Aceitar essa realidade supõe 
desenvolver sistemas de criação de documentos, classificação e eliminação 
de documentos inativos, próprios dos documentos administrativos, e 
sistemas de avaliação e conservação próprios dos sistemas de arquivos. [...], 
por outro lado, é necessário desenvolver sistemas comuns para ambos, como 
os planos de classificação, tabelas de temporalidade e o inventário de 
conservação de documentos.   

b) Sistêmica: porque na gestão de documentos administrativos e arquivos 
(GDAA) temos que falar de sistema, isto é, um conjunto de recursos e 
atividades ordenados em uma sequência onde passam as entradas que são 
processadas e produzem uma saída. No caso do GDAA os entrantes são os 
documentos recebidos e produzidos e as saídas são os documentos 
organizados, descritos, classificados, conservados e acessíveis, seja na fase 
ativa, semiativa ou inativa. [...] Três são as ferramentas que constituem o 
eixo de todo o sistema de GDAA: o plano de classificação, a tabela de 
temporalidade e o inventário dos documentos. (LLANSÓ i SANJUÁN, 
2006a, p. 61, tradução nossa). 

O arquivista espanhol Cruz Mundet (2011, p. 75, tradução nossa), explica que o 

sistema de arquivos “é uma realidade completa em si mesmo, pela sua amplitude e 

complexidade, e existe a convenção aceitada de diferenciar distintas etapas, também 

denominadas fases, que na realidade são subsistemas ou componentes de um sistema global”. 

Estes subsistemas apontados pelo autor estão relacionados com o ciclo de vida dos 

documentos, que reconhece três etapas relacionadas entre si, as quais não são estanques no 

contexto arquivístico, mas interdependentes. Esses subsistemas, segundo Cruz Mundet (2011, 

p. 75-76) são: o subsistema de gestão (arquivo corrente), subsistema intermediário (arquivo 

intermediário) e o arquivo ou subsistema histórico (arquivo permanente), interdependentes 

entre si.   

Assim, o sistema de gestão ou arquivo corrente, os documentos encontram-se em 

fase de tramitação e de uso frequente para a gestão dos assuntos correntes, e estão sobre a 

responsabilidade direta das unidades administrativas ou serviços de arquivo, permanecendo 

nessa fase por um período que depende da finalização de sua tramitação por várias razões 

administrativas, jurídicas, financeiras, técnicas, etc. 
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Já o subsistema intermediário ou arquivo intermediário, por sua vez, é composto por 

documentos que, finalizados seus tramites, deixam de ser frequentemente consultados, de 

acordo com os prazos de temporalidade e procedimentos estabelecidos pelos arquivistas, 

sendo transferidos para o arquivo intermediário e destinado posteriormente para eliminação 

ou guarda permanente, caso represente valores secundários culturais, legais, científicos ou 

históricos.  

Na sua terceira fase, temos o subsistema histórico ou arquivo permanente, onde os 

documentos, após destinação na fase anterior, são selecionados e recolhidos por seus valores 

secundários, preservados em condições que garantam sua integridade e amplo acesso, seja 

para a organização produtora ou por usuários externos ao ambiente organizacional de 

produção desses documentos permanentemente, constituindo-se como parte do patrimônio 

histórico e da memória das organizações, países, estados, etc. 

Estes três subsistemas, portanto, formam o sistema de arquivos, que por sua vez é um 

subsistema que forma parte do sistema de informações de uma organização, a partir da 

concepção sistêmica, e são interdependentes entre si, e possuem processos, marcos 

regulatórios, atividades e metodologias específicas para cada fase, cujo resultado incidirá, em 

maior ou menor grau, na organização adequada dos documentos desde sua produção até a sua 

destinação final, garantindo o acesso e preservação dos documentos de arquivo. 

No Brasil, de acordo Jardim (1995, p. 50): 

O primeiro esforço de sistematização de terminologia arquivística, foi 
apresentado por ocasião do I Congresso Brasileiro de Arquivologia, 
realizado no Rio de Janeiro de 15 a 20 de outubro de 1972. Considerando 
necessário “criar uma linguagem uniforme a ser adotada em todo o território 
nacional, fixar o sentido exato dos termos técnicos, com vistas a facilitar a 
comunicação e o intercâmbio de informações [...], um grupo de arquivistas 
da Associação dos Arquivistas Brasileiros elaborou uma proposta de 
terminologia. Entre os termos apresentados, sistema de arquivos não se 
encontra incluído, apesar de alguns membros desse grupo já contarem, à 
época, com esta noção norteando suas práticas profissionais. Nesta proposta, 
o termo sistema refere-se à “coordenação das regras empregadas no arranjo 
dos documentos”. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística editado pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (1996, p. 70), define sistema de arquivos como “Conjunto de arquivos de uma 

mesma esfera governamental ou se uma mesma entidade, pública ou privada, que, 

independentemente da posição que ocupem nas respectivas estruturas administrativas, 

funcionam de modo integrado e articulado na consecução de objetivos técnicos comuns”. Esta 

proposta é bastante próxima daquela definida pelo Dicionário de Termologia Arquivística 

português de 1993, segundo o qual o sistema de arquivos é definido como “Conjunto de 
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arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas 

administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na prossecução de objetivos 

comuns”. 

Porém, para Jardim (1995, p. 53), esta proposta não define se “[...] tais arquivos se 

referem ao conjunto de acervos arquivísticos da organização, ao conjunto de unidades 

administrativas incumbidas de serviços arquivísticos ou a ambas situações”. Para o autor, a 

maior ou menor precisão com que se estabelecem as partes cuja interação configura o sistema 

terá implicações na operacionalização do modelo.  

À luz da teoria sistêmica, torna-se pouco consistente pressupor que “o 
conjunto de arquivos”, isto é, o sistema, exista “independentemente da 
posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas”. Tais 
“estruturas administrativas” constituem o macrossistema organização (órgão 
governamental ou empresa privada) no âmbito do qual o sistema de arquivos 
é um dos seus subsistemas. Talvez em função desta suposta independência, o 
sistema de arquivos tenda a ser visualizado na literatura brasileira como uma 
entidade marcada pela neutralidade técnica. O modelo prevê, em geral, que 
as normas técnicas emanadas do centro do sistema serão implementadas 
junto aos demais órgãos que o compõem “sem prejuízo de sua subordinação 
e vinculação administrativa”. Esta perspectiva parece não considerar que o 
alcance e sucesso de uma política arquivística encontram-se diretamente 
relacionados com a sua capacidade de contemplar a complexidade e cultura 
das organizações. As normas arquivísticas decorrentes desta política devem 
refletir diretamente as características presentes no cotidiano de uma 
administração, os distintos aspectos do seu processo decisório e, em 
consequência, as formas mais adequadas — técnica e politicamente — de 
controle de tramitação documental, arquivamento, recuperação da 
informação etc. Tais normas tendem frequentemente a incidir sobre os 
aspectos de subordinação e vinculação administrativa da organização, 
diferentemente do que pressupõe a noção de sistema de arquivos. (JARDIM, 
1995, p. 53). 

Já o Dicionário de Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado pelo Arquivo 

Nacional do Brasil (DBTA, 2005), reitera a definição do Dicionário de Terminologia 

Arquivística de São Paulo de 1996, ao definir o sistema de arquivos como “conjunto de 

arquivos que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas 

administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na persecução de objetivos 

comuns”. 

Por outro lado, Llansó i Sanjuán  (2006a), explica que o conceito de sistema 

arquivístico e de gestão de documentos, no final acabam tecendo uma complexa rede de 

relações em torno da noção de instituição de arquivo, fundo de arquivo e ciclo de vida dos 

documentos, assimilando todas essas categorias com a contemplação do ciclo de vida em 

fases (ativa, semiativa e inativa), e com a visão tradicional por tipos de arquivos (corrente, 

intermediária e permanente). Para o autor:  
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Os componentes de um sistema arquivístico seriam: o fundo, os recursos 
necessários para desenvolver e manter o sistema, incluindo o pessoal, 
infraestruturas, recursos tecnológicos e científicos, normas técnicas de 
organização e gestão de documentos, e as normas legais que a regulam, a 
instituição que produz e gerencie o fundo e patrocina o sistema e a 
administração de arquivos encabeçado por um agente político responsável, 
que se encarrega do planejamento, organização e gestão do sistema e que 
dirige e supervisiona seu desenvolvimento e execução nos arquivos de 
gestão e centros arquivísticos,  que compõem as fases ou estágios de todo o 
sistema. (LLANSÓ i SANJUÁN, 2006a, p. 59, tradução nossa). 

Ainda segundo o autor, essa definição se mostra mais completa no que tange ao 

desenvolvimento de sistemas de arquivos, sejam nacionais, locais, estaduais, municipais ou 

institucionais, cujos elementos são legislação, normas técnicas, infraestrutura e recursos 

materiais, financeiros e de pessoal, compondo uma política global de tratamento de 

documentos e arquivos que contemplem todos os aspectos do ciclo de vida dos documentos.  

Definitivamente, podemos concluir que sistema arquivístico e política de 
tratamento de documentos e arquivos – integradora de todos os estágios do 
ciclo de vida dos documentos – devem acabar sendo sinônimo. Falta ao 
sistema, em sua definição atual, incluir o componente “programa” que 
caracteriza a política de tratamento de documentos e arquivos, e assim com 
uma perspectiva totalmente integrada, consideramos que é possível colocar 
um ponto final nessa discussão. (LLANSÓ i SANJUÁN , 2006b, p. 66, 
tradução nossa, grifo do autor).   

Contudo, no nosso entendimento a partir da literatura analisada, as políticas públicas 

arquivísticas se configuram como um conjunto de declarações e intenções político-normativa 

objetiva, que orientam o funcionamento dos sistemas de arquivos, suas estruturas, seus 

componentes, elementos, recursos e atores no qual se desdobram em políticas técnico-

científicas específicas, como por exemplo, os programas de gestão de documentos, programas 

de preservação de documentos, programas de uso e acesso à informação, que em si mesmas 

também se configuram e integram as políticas públicas arquivísticas definidas a priori para o 

tratamento completo do ciclo de vida dos documentos. 

Apoiado nos estudos de Llansó i Sanjuán (2006b, p. 67-68), especificamente no 

âmbito de formulação e implementação de uma política de tratamento de documentos e 

arquivos, se faz necessário a aplicação de alguns princípios metodológicos irrenunciáveis do 

ponto de vista técnico-científico daqueles que são influenciáveis pelo entorno jurídico e 

político de sua aplicação, ampliando o conceito de sistema de arquivos a partir dos seguintes 

elementos: 
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1.  Elementos nucleares a partir de uma perspectiva metodológica: 

  Adoção da visão da Arquivística Integrada, com base no ciclo de vida completo 

dos documentos. 

  Incorporação de um programa de gestão de documentos ao sistema de arquivos, 

que contemple os documentos em suas fases corrente, intermediária e 

permanente, com base nas funções de identificação, classificação, avaliação, 

descrição e acesso, que entendemos como funções nucleares de um programa de 

gestão de documentos, que se desdobram nos seguintes elementos constitutivos: 

normas para a criação, classificação, tramitação, destinação e controle no acesso 

dos documentos de arquivo em fase corrente; normas para o tratamento dos 

documentos intermediários (destinação, preservação e acesso); normas para o 

tratamento dos documentos permanentes (descrição, difusão, preservação e 

acesso); normas para o tratamento dos documentos essenciais (proteção e 

acesso); Aqui estão inseridos o tratamento dos documentos eletrônicos, gestão 

dos documentos audiovisuais e gestão dos manuais de normas e procedimentos, 

bem como os planos de classificação e as tabelas de temporalidade de 

documentos. 

  Articulação dos sistemas de arquivos em subsistemas (correntes, intermediários 

e permanentes) com um programa de gestão de documentos para recuperar a 

fluidez das destinações (transferências, eliminações ou recolhimentos) dos 

documentos integrada a uma política de acesso à informação contemplando os 

diferentes usuários. 

  Aprimoramento e integração dos sistemas de arquivos em função das 

necessidades decorrentes do ritmo de crescimento dos documentos nas 

instituições administrativas, com especial atenção aos arquivos correntes e 

intermediários. 

 

2.  Elementos influenciadores do entorno da política estabelecida, cuja 

inobservância dará lugar a variados modelos de gestão de documentos:   

  Estabelecimento de uma instituição arquivística dotada de uma autoridade, 

traduzida em uma posição política e técnico-científica relevante na estrutura da 

administração pública, com o objetivo de coordenar os programas de gestão de 

documentos integrados aos sistemas de arquivos, em toda a sua extensão nas 

instituições que compõem o sistema. Esta autoridade deverá ser dotada de 
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recursos estruturais, materiais, financeiros e humanos capacitados para a 

orientação e/ou execução dos serviços arquivísticos no âmbito do programa de 

gestão de documentos definido.  

  Marco legal e regulatório para a sua atuação, estabelecendo suas competências, 

funções e atividades, bem como os diferentes atores e responsabilidades dentro 

do sistema de arquivos e do programa de gestão de documentos. 

  Buscar sensibilidade política e técnico-científica, tanto nas instituições da 

administração pública quanto na comunidade científica, pois como sabemos, 

somente um marco legal não é suficiente para a implementação de uma política 

de gestão de documentos. 

 

Desse modo, podemos depreender dessa análise que políticas públicas arquivísticas 

compreende um conjunto de diretrizes, estrutura e programas, que se desdobram em uma 

política de tratamento dos documentos e arquivos, compreendendo a definição e estruturação 

de um sistema integrado de arquivos, onde se insere o programa de gestão de documentos, 

integrando o ciclo de vida dos documentos em todas as suas idades (corrente, intermediária e 

permanente), que formam os subsistemas do sistema integrado de arquivos. 

Nas próximas seções desta pesquisa apresentaremos e discutiremos os referenciais 

teóricos e metodológicos internacionais da gestão de documentos dos Estados Unidos, 

Quebec/Canadá, Austrália e do Brasil, buscando apresentar no âmbito de suas políticas 

públicas arquivísticas formuladas, analisando o termo, conceito e objetivos, bem como os 

elementos dos seus programas, a sua legislação e o contexto histórico, político e técnico-

científico de seu desenvolvimento. 
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5 GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Nesta seção da fundamentação teórica buscamos apresentar e discutir o 

desenvolvimento do records management na perspectiva da Arquivologia estadunidense, a 

gênese do termo e o conceito, seus princípios e fundamentos, cujo foco se inclina no controle 

e organização dos arquivos correntes e intermediários, situando o lugar da gestão de 

documentos no mundo dos arquivos. O objetivo se concentra em discutir suas particularidades 

históricas, políticas e técnico-científicas, período no qual emergem construtos teóricos e 

práticos de primeira importância, sobretudo a partir do conceito de ciclo de vida dos 

documentos, da classificação e da avaliação de documentos de arquivo, bem como as fases e 

os instrumentos propostos para um programa de gestão de documentos (PGD), influenciando 

as práticas e teorias da Arquivologia no âmbito internacional.  

 

5.1 O records management: histórico, termo e conceito 

 

O surgimento do termo, conceito e das práticas de gestão de documentos na literatura 

arquivística internacional é reconhecido como um marco fundamental da evolução teórica e 

prática da Arquivologia, sendo matéria de debates até os dias atuais, e teve como palco de sua 

origem e desenvolvimento os Estados Unidos, na década de 1940, país que cunhou a 

expressão records management e de onde desde então podemos verificar a produção de uma 

significativa massa crítica sobre o assunto.  

O termo records management, traduzido para o português como gestão de 

documentos, é definido pela primeira vez na Lei Federal de Gestão de Documentos13 dos 

Estados Unidos como:  “O termo “gerenciamento de documentos” significa o planejamento, 

controle, direção, organização, treinamento, promoção e outras atividades gerenciais 

envolvidas com relação à criação, manutenção, uso e destinação de documentos, para obter 

uma documentação adequada das políticas e transações do Governo Federal e gestão eficaz e 

econômica das operações das agências”. 

Por definição, de acordo com o Dictionary of Archival Terminology, (DAT1, 1984; 

DAT2, 1988; DAT3, 2002), elaborado pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA), o 

records management, está relacionado com os princípios de economia e eficácia da 

administração geral dos órgãos públicos e privados, com vistas ao controle da criação, 
                                                 
13 Federal Records Management Act – 1950, 44 U.S.C. Chapters 21, 29, 31, and 33. Disponível em: < 
https://www.archives.gov/about/laws/records-management.html#2901>. Acesso em 10 jan. 2019. 
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manutenção, uso e destinação final dos documentos de arquivo, durante as duas primeiras 

fases do ciclo vital (ativo e semiativo, ou corrente e intermediário), definido como: “área da 

administração geral voltada para o alcance de economia e eficiência na criação, manutenção, 

uso e destinação de documentos”.  

A base de dados de terminologia arquivística disponível on-line e editada pelo ICA 

em parceria com o Projeto de Terminologia Arquivística do Projeto InterPARES, denominado 

de Multilingual Archival Terminology14, define o conceito de records management como: “O 

planejamento sistemático, implementação, manutenção e controle administrativo de uma 

estrutura para a criação e manutenção de registros por um gerente de registros para assegurar 

eficiência e economia em sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e destinação”. 

Por sua vez, o Glossary of Archival and Records Terminology (PEARCE-MOSES, 

2005, tradução nossa), editado pela Society of American Archivists (SAA) e disponível on-

line15, define o conceito de records management como: “o controle sistemático e 

administrativo dos documentos durante o seu ciclo de vida de forma que assegure eficiência e 

economia na sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e destinação”. 

Do ponto de vista conceitual, todas as definições se aproximam no que tange sua 

finalidade, objetos e atividades: controlar sistematicamente os documentos (records – 

entendido como informação registrada em qualquer suporte sobre as transações e negócios da 

organização) ao longo das duas primeiras fases do ciclo de vida dos documentos (ativa e 

semiativa ou corrente e intermediária), com vistas à eficiência e economia na criação, uso, 

manuseio, manutenção e destinação final, como suporte para a condução das atividades 

administrativas e de negócios das organizações. (PEN et al, 1989, p. 15). 

Do ponto de vista histórico, o surgimento da noção de gestão de documentos está 

ligado à evolução das práticas administrativas desde os primeiros anos da República dos 

Estados Unidos, diante da necessidade de controlar e reduzir seletivamente o volume de 

documentos públicos produzidos pelo Governo Federal, que se acumulavam sem tratamento 

técnico nos diversos órgãos públicos desse país, fato determinante de atrasos na consecução 

dos negócios da APF.  

A classificação, avaliação e destinação dos documentos administrativos (ativos) ou 

correntes passam a ser componentes centrais desenvolvido no seio do conceito de gestão de 

                                                 
14 Multilingual Archival Terminology. Disponível em: < http://www.ciscra.org/mat/mat/term/297>. Acesso em: 
10 jan. 2019. 

15 Glossary of  Archival  and  Records  Terminology. Disponível em: 
<https://www2.archivists.org/glossary/terms/r/records-management>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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documentos, tornando-se uma questão mais importante e delicada para os arquivistas até esse 

período, motivo de muitos debates da área desde o início do século XX, especificamente a 

partir da publicação do Manual de Administração de Jenckinson de 1922, que inicia o debate 

sobre a avaliação de documentos de arquivo na área. 

Na esteira desse debate, em estudos realizados por Ricks (1985), o autor aponta que 

o primeiro esforço de fazer frente aos problemas criados pelo aumento da produção da 

documentação administrativa nos Estados Unidos consistiu-se na formação de uma Comissão 

de diagnóstico do Senado desse país, a qual funcionou entre os anos de 1887-1889.  

Essa comissão foi a primeira de uma série de comissões que se formaram com a 

responsabilidade de examinar as causas dos atrasos na tramitação dos negócios do governo. 

No âmbito desses diagnósticos, os levantamentos verificados indicaram que algumas das 

principais rotinas administrativas dos órgãos federais da APF dos Estados Unidos produziam 

documentos desnecessários, recomendando ao Congresso Nacional a eliminação de cópias 

manuscritas em livros em benefício das cópias em letra impressa. Essas recomendações foram 

aprovados pela Lei Geral de Destinação de Documentos de Arquivo (General Records 

Disposal Act) em 1890, autorizando a eliminação de alguns documentos selecionados por não 

possuírem valores administrativos, jurídicos ou históricos. “Relacionado com uma adequada 

documentação, preservação e depósito seletivo, levou a outro aspecto a gestão de documentos 

do Governo – a busca pela eficiência em sua criação, manutenção uso e destinação”. (RICKS, 

1985, p. 180, tradução nossa).  

Essas recomendações aprovadas pela General Records Disposal Act (1890) 

incidiram em certa modernização nos métodos de trabalho administrativo dos órgãos, 

departamentos e agências da Administração Pública Federal (APF) estadunidense, 

impulsionando a utilização da máquina de escrever nos anos seguintes.  

Posteriormente, o Presidente Roosevelt, em 1905, criou uma nova comissão (Comité 

Keep, 1905) e subcomissões para corrigir os problemas de procedimentos administrativos 

relacionados com a produção de documentos, como o desenho e gestão de formulários 

adequados, gestão das correspondências, organização e eliminação de documentos de arquivo 

sem valores administrativos ou de interesse histórico para investigação. (LLANSÓ i 

SANJUÁN, 1993, p. 68). 

Ainda segundo Llansó i Sanjuán (1993, p. 68), em 1910 o governo criou a Comissão 

de Economia e Eficiência (Commitee on Economy and Efficency), com o objetivo de 

recomendar ações para alcançar eficiência e economia no funcionamento da APF. Essa 

comissão fez novas recomendações: a suspensão da produção de registros e índices de cópias 
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de documentos; a introdução da utilização obrigatória de máquinas de escrever em toda a 

administração pública; a elaboração de formulários pré-definidos adaptados às máquinas de 

escrever; simplificação dos modelos dos formulários; a utilização dos sistemas diretos de 

indexação alfabético; a avaliação de documentos como forma de garantir a preservação dos 

documentos de valor para a história da nação, modernizando a forma de produção dos 

documentos. Infelizmente, segundo o autor, essas recomendações foram lentas até a criação 

do Bureau of Efficiency, instituído para implementar técnicas modernas da Administração no 

aparelho administrativo da APF, funcionando até 1933, onde se viu uma gradual mecanização 

da produção de documentos nesse período, agilizando o fluxo de informações dos negócios do 

governo.   

Contudo, nos primeiros anos do século XX, diante da grande dificuldade enfrentada 

por pesquisadores e parte da própria APF em acessar os documentos de arquivo, em 1913 o 

Congresso autorizou o desenvolvimento de um estudo para a construção de um edifício para 

reunir a documentação de arquivo do Governo, que foi interrompido com o início da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918).  

Com o fim da guerra, alguns anos mais tarde, em 1926, novos problemas advindos da 

crescente produção de documentos durante o período da guerra, novamente trouxeram 

problemas para o Governo, e o Congresso retomou a construção desse edifício, que só teve 

início em 1933, durante a gestão do presidente Herbert Hoover, culminando na criação do 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos (National Archives of United States of America), em 

1934. 

Um ponto chave no desenvolvimento evolutivo da gestão de documentos no 
Governo Federal, aconteceu em 1934 com a nomeação do primeiro 
Arquivista dos Estados Unidos. Daí em diante, o Arquivo Nacional se 
converteu em um veículo institucional necessário para reunir os segmentos, 
que foi conhecido primeiramente como administração de arquivos [no 
sentido de documentos históricos – archives administration], para o 
desenvolvimento de um programa amplo e viável [records administration - 
arquivos administrativos – correntes e intermediários, que passaria na década 
de 1950 a diferenciar-se – denominado de records management]. (RICKS, 
1985, p. 181, tradução nossa). 

Paralelamente a construção desse edifício, o Congresso estadunidense aprovou a 

National Archives Act - 193416, que marca a adoção da noção do records administration sob a 

responsabilidade do Arquivo Nacional, com a determinação de estudos de critérios para 

                                                 
16 National Archives Act – 1934. Disponível em: < https://www.docsteach.org/documents/document/act-of-june-
19-1934-national-archives-act-public-law-73432-48-stat-1122-to-create-a-national-archives-of-the-united-states-
government-and-for-other-purposes>. Acesso em: Acesso em: 10 jan. 2019. 
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avaliação, seleção, transferência e recolhimento para preservação dos documentos inativos do 

Governo Federal dos Estados Unidos da América com valor histórico ou jurídico-

administrativo nas instalações do novo Arquivo Nacional, bem como definia e outorgava os 

poderes ao Arquivista dos Estados Unidos como diretor do mesmo.  

Esses poderes ou competências atribuídas ao Arquivista dos Estados Unidos, 

consistiam em fiscalizar os arquivos dos órgãos da APF, solicitar as transferências dos 

documentos correntes (records), definir as categorias de documentos a serem transferidos 

regularmente e estabelecer regulamentos e recomendações ao Congresso para a destinação 

(destruição) ou conservação permanente dos arquivos (archives). Nesse período foram 

iniciados alguns diagnósticos com o objetivo de determinar a situação em que se encontravam 

os arquivos nos diversos órgãos administrativos do Governo Federal, sob a coordenação do 

Arquivista dos Estados Unidos. 

Assim, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos desde sua criação possuía dupla 

responsabilidade: garantir a preservação dos arquivos históricos (archives) como memória 

coletiva e sociocultural da nação e para a investigação da história, administrativa e científica 

e, garantir que esses documentos fossem controlados e organizados desde sua produção, de 

modo a criar rotinas administrativas padronizadas mais eficientes e econômicas em sua 

produção, uso, manutenção e destinação. 

Contudo, de acordo com Ricks (1985, p. 181, tradução nossa), no momento em que 

as atividades do Arquivo Nacional se iniciaram, acreditava-se que o envio dos documentos de 

valor permanente para este órgão seria suficiente para resolver o problema da acumulação de 

documentos dos diversos órgãos da APF, concluindo que “[..] este conceito passivo foi 

abandonado rapidamente quando começaram a chegar os documentos de diversos lugares no 

Arquivo Nacional de forma desorganizada”.   

Essas transferências de documentos dos órgãos da APF para o Arquivo Nacional 

levaram à constatação de que o uso de alguns deles era quase nulo, tanto pela falta de valor, 

quanto pelo fato de que estavam desordenados pelos órgãos de origem. Essa constatação dos 

arquivistas do Arquivo Nacional motivou a elaboração de estratégias e planos de visitas de 

assessoramento técnico arquivístico constantes aliados a treinamentos para a organização de 

documentos e a criação de serviços arquivísticos especializados na APF. 

Philip C. Brooks (apud RICKS, 1985, p. 181, tradução nossa), então Arquivista do 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos, apontava que nesse momento os arquivistas, 

[...] entraram no campo da gestão de documentos porque a administração 
econômica de documentos em todos os períodos [ciclo de vida dos 
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documentos], é muito semelhante às atividades especializadas do arquivista, 
e porque o resultado de uma boa ou má gestão [de documentos] afeta o 
trabalho que os arquivistas farão posteriormente com os documentos.  

 Nesse momento, ainda não haviam desenvolvido o conceito de gestão de 

documentos, mas já começava a apontar para a necessidade de geri-los na sua fonte de origem 

desde a produção, visto que a organização e a avaliação dos documentos desde a produção 

incidiriam diretamente na qualidade dos documentos a serem recolhidos para preservação 

permanente no Arquivo Nacional, ao mesmo tempo que a eliminação de documentos 

transitórios geraria considerável economia de recursos.  

Essa necessidade passou a fazer parte da agenda de discussões do Arquivo Nacional 

e da APF dos Estados Unidos a partir do desenvolvimento do conceito de ciclo de vida dos 

documentos em 1940, e não por coincidência de autoria do arquivista do Arquivo Nacional 

Estados Unidos, Philip C. Brooks, conceito que alguns anos mais tarde se cristaliza 

completamente em legislação e normas nesse país associado à operacionalização das fases de 

um programa de gestão de documentos (PGD), modificando as competências dos arquivistas e 

do Arquivo Nacional nos anos seguintes. 

Paralelamente, alguns órgãos da APF começam a usar o termo records management, 

ainda sem definição conceitual, para designar algumas soluções próprias da área da 

Administração como suporte à gestão administrativa, dando ênfase na eficácia e economia na 

organização e controle da produção, uso e destinação dos documentos, com vistas a 

solucionar o problema do acúmulo desordenado de arquivos na APF, que deveriam ser 

recolhidos ao Arquivo Nacional. Cruz Mundet explica esse momento que incidiu na 

formulação do conceito de gestão de documentos. 

A influência das teorias da administração, que desde os tempos de Taylor, 
Weber e outros fundadores da gestão administrativa, vinham sendo aplicadas 
em quase todas as esferas da atividade humana, que também foi aplicada na 
Arquivologia, estabelecendo o seu espaço próprio, o da administração de 
documentos ou gestão de documentos. Deste modo, a gestão científica tem 
seu equivalente na gestão de documentos: o controle sistemático dos 
documentos e da informação (CRUZ MUNDET, 2011, p.21, tradução 
nossa). 

De acordo com Norton (1985, p. 123), a partir desse debate embrionário, em 1939, o 

crescimento da produção documental era a principal preocupação do Arquivo Nacional, cujo 

esforço voltou-se para as eliminações, buscando racionalizar e criar um sistema de arquivo e 

de conservação (recordkeeping system)17, combinado com a elaboração de tabelas de 

                                                 
17 O Glossary of Archival and Records Terminology define o termo Recordkeeping como a “criação, uso, 
manutenção e disposição sistemática de documentos para atender às necessidades e responsabilidades 
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temporalidade (records schedules). Essas ações foram regulamentadas no mesmo ano com a 

publicação de uma Lei de Destinação de Documentos em 1939 (General Disposal Act), com a 

elaboração de uma política de transferência e eliminação de documentos, também 

denominada de “policy records schedules” e com a autorização da microfilmagem de algumas 

categorias de documentos considerados mais importantes, como a legislação e os atos do 

presidente.  

Bradsher (1985, p. 8, tradução nossa), aponta que de acordo com um relatório 

apresentado ao Congresso pelo então Arquivista dos Estados Unidos, Solon Buck, alertava 

que “a avaliação de documentos não terminaria com a sua transferência para o Arquivo 

Nacional. O valor dos documentos acessados em termos de informações neles contida está 

tendo um custo constantemente alto contra o custo de manutenção e da necessidade de mais 

espaço no Arquivo Nacional". Este relatório conclui que de 1939 a 1950, o Arquivo Nacional 

destruiu mais de sessenta e cinco mil pés cúbicos de documentos, acreditando que eles não 

tinham valor suficiente para justificar sua retenção, fato bastante criticado por historiadores na 

época. 

Por outro lado, é a partir do estabelecimento dos programas de documentos (records 

program) na APF que o problema da superprodução foi gradualmente sendo controlado, 

paralelamente a policy records schedules que já havia sido instituída desde 1939. Este 

programa de documentos passaria a denominar-se de programas de gestão de documentos na 

década de 1950 (records management program), a partir da publicação da Lei Federal de 

Gestão de Documentos (Federal Records Management Act). 

No momento da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em 1942, 

os problemas dos arquivos novamente se agravariam, visto que houve uma redução 

significativa de pessoal e espaço, uma vez que era necessário dar lugar aos documentos 

produzidos pelos serviços de guerra. Nessa época, segundo Llansó i Sanjuán (1993, p. 71, 

tradução nossa), o Arquivo Nacional sensibilizou e solicitou apoio às unidades 

administrativas da APF, sendo então criadas estruturas denominadas de “serviços de gestão de 

documentos” (records offices services) e novos records programs, na tentativa de melhorar os 

princípios de recordkeeping no arquivamento e seleção de documentos para destinação em 

sua origem.  

                                                                                                                                                         
administrativas, programáticas, legais e financeiras”. Também define o termo recordkeeping system como: 
“Políticas e procedimentos coordenados que permitem que os documentos sejam coletados, organizados e 
categorizados para facilitar seu gerenciamento, incluindo preservação recuperação, uso e disposição. Estes 
sistemas podem ser manuais ou eletrônicos. Disponível em: 
<https://www2.archivists.org/glossary/terms/r/recordkeeping>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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Para Bradsher (1985, p. 11-15) essa estratégia resultou, em 1943, na aprovação de 

uma nova Lei Federal de Destinação de Documentos (Federal Records Disposal Act), que 

melhorou os procedimentos de eliminação ao estabelecer tabelas de temporalidade 

dispositivas, que aprovadas pelo Congresso, permitiriam eliminar documentos nas unidades 

administrativas automaticamente a partir de sua aplicação. Mesmo assim, essas ações não 

foram suficientes para resolver o problema da produção de documentos incidindo, em 1945, 

na criação dos denominados depósitos/arquivos intermediários para armazenar documentos 

com prazos de temporalidade ainda vigentes, porém de uso reduzido ou quase nulo 

(noncurrents records ou semi active records), diminuindo as transferências de documentos 

para o Arquivo Nacional, com a criação dos denominados records centers.  

Após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, o presidente Truman determina a 

formação de mais uma Comissão de estudos denominada de Commission on the Organization 

of the Executive Department of the Government, incumbida de analisar os métodos de 

trabalho de todos os serviços da APF e propor mudanças e reformas para alcançar economia e 

eficiência na resolução dos assuntos públicos. Uma dessas, talvez a mais conhecida das 

comissões, foi denominada de Comissão Hoover (1947-1949), e estava encarregada de 

verificar como os órgãos, departamentos e agências administrativas da APF estavam 

desenvolvendo e cumprindo as ordens executivas do presidente, em matéria de gestão de 

documentos.  

O que a pesquisa da Comissão revelou foi a necessidade de um programa 
mais abrangente para auxiliar o Governo em resolver o problema dos 
documentos com vigência temporária. Assim, o Arquivo Nacional emitiu 
algumas recomendações e solicitou ao Governo a elaboração de mais leis 
que obrigassem as agências a desenvolverem seus programas de 
documentos. (BRADSHER, 1985, p. 15, tradução nossa). 

Como resultados das atividades da Comissão Hoover, foram sugeridas as seguintes 

recomendações ao presidente dos Estados Unidos da América:  

a) a criação de um novo órgão, denominado Federal Records 
Administration, e que esse órgão assumisse o Arquivo Nacional e os 
depósitos intermediários existentes, com a responsabilidade de estabelecer e 
gerir os depósitos intermediários federais e interministeriais [federal records 
centers] e promover reformas e economias na gestão de documentos 
correntes no âmbito governamental;  

b) que aprovassem uma Federal Records Managment Act [Lei Federal de 
Gestão de Documentos] para assegurar a existência de uma autoridade legal 
em matéria de criação, preservação, organização e eliminação de 
documentos federais;  

c) que fosse nomeado um Record Management Officer [Oficial de Gestão de 
Documentos] em cada órgão da administração pública federal para conduzir 
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um programa de trabalho relativo a estas questões, seguindo as normas 
estabelecidas pela nova Federal Records Administration. (LLANSÓ I 
SANJUAN, 1993, p. 72-73, tradução nossa, grifo do autor). 

Com o novo sistema, o Arquivo Nacional altera seu caráter de estabelecimento 

científico e histórico ao ser absorvido pela nova estrutura proposta. Em 1949 foi criada a 

General Service Administration (GSA) e o Arquivo Nacional deixaria de existir para 

converte-se em National Archives and Records Service (NARS), que teria a responsabilidade 

de definir a política de gestão de documentos federal (federal record managment).  

Em setembro de 1950 o presidente Harry S. Truman aprovou a Federal Records 

Management Act (Lei Federal de gestão de documentos), que definia pela primeira vez, do 

ponto de vista legal e conceitual, a noção de gestão de documentos nos Estados Unidos, 

incluindo a criação/produção e conservação dos documentos correntes, sua destruição ou 

transferência para os depósitos intermediários e o recolhimento para o Arquivo Nacional dos 

documentos que possuíssem valores secundários. O administrador do GSA receberia o 

encargo de melhorar os procedimentos da criação/produção de documentos, a gestão dos 

documentos correntes e, especialmente, a administração dos arquivos intermediários (federal 

records centers)18.  

Bradsher (1985, p. 16, tradução nossa, grifo do autor), aponta que:  

Felizmente para o NARS, o administrador do GSA delegou essas 
responsabilidades para o Arquivista dos Estados Unidos. Embora alguns 
estudiosos e arquivistas estivessem preocupados com o fato de o NARS se 
envolver demais com a gestão de documentos em detrimento de seu papel 
arquivístico. Wayne Grover, então Arquivista dos Estados Unidos, ficou 
satisfeito por ter controle sobre todo o ciclo de vida dos documentos. Em 
1951, [Wayne Grover] escreveu um artigo intitulado "Observando o 
problema dos arquivos federais como um todo” [Looking at the Federal 
records problem as a whole], em que dizia “temos todas as perspectivas e 
apoio do GSA trazendo ordem e inteligência na gestão de documentos 
federais, melhorando sua qualidade, bem como diminuindo sua quantidade, e 
- o que está no coração das discussões - assegurando a preservação daqueles 
que são dignos de serem preservados”. 

Com a delegação dos poderes do administrador do GSA para o Arquivista dos 

Estados Unidos, o então Diretor no NARS criou uma Divisão de Gestão de Documentos 

(Records Management Division) e em cada região dos Estados Unidos foram criados serviços 

de gestão de documentos (records offices services). Por último, a Lei de 1950 obrigava aos 

órgãos da Administração Pública Federal a dispor de um programa de gestão de documentos 

                                                 
18 Atualmente o NARA possui 16 Federal Centers Records espalhados de costa a costa dos Estados Unidos que 
prestam assessoria para todas as agências de sua localidade no que diz respeito ao Federal Records Management 
Program. Disponível em: <https://www.archives.gov/frc>. Acesso em 10 jan. 2019.  
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(records management program), formalizando o termo, do ponto de vista político e técnico-

científico, pela primeira vez na legislação arquivística estadunidense. (LLANSÓ i SANJUÁN, 

1993). 

Apontamos os pontos mais importantes da Federal Records Management Act19, que 

ressaltava os seguintes objetivos que deveriam ser alcançados pela gestão de documentos: 

§ 2902. Objetivos da Gestão de documentos: 

O objetivo deste capítulo [...] é exigir o estabelecimento de padrões e 
procedimentos para assegurar um gerenciamento de documentos eficiente e 
eficaz. Tais padrões e procedimentos de gerenciamento de documentos 
devem buscar a implementação dos seguintes objetivos: 

(1) Documentação precisa e completa das políticas e transações do Governo 
Federal. 

(2) Controle da quantidade e qualidade dos documentos produzidos pelo 
Governo Federal. 

(3) Estabelecimento e manutenção de mecanismos de controle no que diz 
respeito à criação de documentos, a fim de evitar a criação de documentos 
desnecessários, respeitando as operações efetivas e econômicas de uma 
agência. 

(4) Simplificação das atividades, sistemas e processos de criação, 
manutenção, transferência e uso de documentos. 

(5) Conservação judiciosa e destinação de documentos. 

(6) Atenção contínua voltada para os documentos, desde sua criação inicial 
até sua destinação final, com ênfase especial na prevenção da documentação 
federal desnecessária e na transferência de documentos de agências federais 
para os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos, e sua maior extensão 
possível para os documentos digitais. 

(7) Estabelecimento e manutenção de outros sistemas ou técnicas que o 
Arquivista ou o Administrador considerar necessários para levar a cabo os 
propósitos deste capítulo.20 

A gestão de documentos, portanto, de acordo com essa lei, tornou-se um processo de 

desenvolvimento obrigatório na APF estadunidense. Ricks (1985, p. 181-182), ao assumir que 

a referida norma se configura como um marco fundamental da evolução e consolidação da 

gestão de documentos nos Estados Unidos, aponta que a mesma foi desenvolvida baseada em 

quatro pilares fundamentais: a) o conceito de ciclo de vida dos documentos; b) programas de 

assessoria contínua; c) controle da gestão de documentos correntes e intermediários; e, d) 

especialização contínua de profissionais.  

                                                 
19 Federal Records Management Act – 1950, 44 U.S.C. Chapters 21, 29, 31, and 33. Disponível em: < 
https://www.archives.gov/about/laws/records-management.html#2901>. Acesso em 10 jan. 2019. 

20 Federal Records Management Act – 1950, 44 U.S.C. Chapters 21, 29, 31, and 33. Disponível em: < 
https://www.archives.gov/about/laws/records-management.html#2901>. Acesso em 10 jan. 2019. 
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Assim, podemos observar que o NARS teve papel fundamental com o apoio da APF 

no desenvolvimento, evolução e consolidação do conceito de gestão de documentos, sendo o 

órgão central do sistema de arquivos federais dos Estados Unidos, implementando e 

fiscalizando a gestão de documentos desenvolvida pelos serviços de arquivos (records offices 

services) no seio de toda APF. 

Llansó i Sanjuan (1993, p. 74-75, tradução nossa), esclarece que com os trabalhos da 

Comissão Hoover e a promulgação da Lei Federal de Gestão de Documentos de 1950 tiveram 

quatro consequências:  

a) a noção de gestão de documentos foi reconhecida oficialmente;  

b) foi criado junto ao Arquivo Nacional um serviço especializado de gestão 
de documentos sob a mesma direção;  

c) este serviço e as agências públicas federais recebiam responsabilidades 
complementares em matéria de gestão de documentos;  

d) a criação ou oficialização, dos arquivos intermediários. Se estabelecia 
uma tríplice ação sobre os documentos públicos: o controle da produção, a 
racionalização das eliminações, e a conservação econômica e concentrada 
dos documentos com valores temporários depois do período de vigência ou 
imediato. (LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p. 74-75, tradução nossa). 

Nas décadas de 1950 e 1960, a policy records schedules continuava a ser aplicada 

para facilitar a eliminação de documentos nos arquivos intermediários e nos arquivos 

correntes dos órgãos da APF, que, segundo Llansó i Sanjuán (1993, p. 74), essas tabelas de 

temporalidade de documentos chegaram a cobrir 95% da documentação produzida pelo 

Governo já em 1955.  

Corroborando com essa afirmativa, Ake Kromnow (1985, p. 225, tradução nossa, 

grifos do autor), aponta que: 

Nos Estados Unidos, as General Records Schedules (GRS), autorizavam a 
destruição de documentos comuns a várias ou a todos os órgãos federais, 
depois de períodos específicos de tempo, e proporcionam amplos planos de 
destruição para os documentos descritos. Por outro lado, também 
especificam certos tipos de documentos comuns a vários ou a todos os 
órgãos federais que devem ser retidos por esses órgãos que os produzem e 
devem ser enviados ao Arquivo Nacional. Esses esquemas estão 
acompanhados de programas de retenção de documentos, reguladores da 
retenção seletiva de documentos com valor permanente.   

Porém, no ano de 1953, três anos após a promulgação da Lei Federal de Gestão de 

Documentos, que obrigava os diversos órgãos da APF a disporem de programas de gestão de 

documentos sob a coordenação do NARS, o governo formou uma segunda Comissão Hoover 

para avaliar o grau de implementação dessas diretrizes e políticas estabelecidas até então.  
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Os resultados dessa segunda comissão apontaram para a insuficiência da gestão dos 

arquivos correntes, visto que os órgãos, departamentos e agências do Governo da APF 

passaram a se preocupar mais com as transferências dos documentos para os records centers 

do que com a gestão corrente e com a produção, incidindo na ausência de padrões na criação 

dos documentos.  

De acordo com Llansó i Sanjuán (1993, p. 75-76), as recomendações emanadas dessa 

segunda comissão foi que, no seio do GSA fosse criado um serviço de gestão de documentos 

separado do NARS, e o estabelecimento de um programa de gestão de documentos integrado 

em escala governamental (Federal Records Management Program), bem como a redução da 

conservação de documentos de arquivo considerados como permanentes. 

Para Ricks (1985, p. 182, tradução nossa), as consequências dessas recomendações 

modificaram drasticamente a estrutura do NARS, e destaca que: 

[...] o desenvolvimento da gestão de documentos foi um processo evolutivo, 
produzindo um impacto revolucionário na função arquivística. [...] desde 
1950, quando o Arquivista dos Estados Unidos foi acusado de descuidar do 
programa de gestão de documentos do Governo Federal, bem como do 
desenvolvimento, promoção e coordenação de normas, procedimentos e 
técnicas na promoção de ações de eficiência e economia na gestão de 
documentos do Governo. Para dar continuidade a essas ações, foram criadas 
duas novas estruturas, cada uma delas coordenadas por um assistente do 
Arquivista dos Estados Unidos. Essas são o Records Management Office e o 
Federal Records Center; ambas têm uma estreita interação com o NARS e 
com os funcionários de arquivo de outras administrações. 

Não obstante a esses esforços, o NARS, dado a incidência das novas tecnologias da 

informação (com a aplicação extensiva da informática) nos processos de trabalho e na 

produção de documentos, bem como devido as dimensões geográficas continentais do país, se 

assistiu a uma desvinculação da responsabilidade de gestão dos documentos correntes (ativos) 

do NARS, que passam a ser de responsabilidade de cada órgão da administração pública 

federal.  

Essa realidade fez com que o Congresso aprovasse, em 1976, uma emenda à Lei 

Federal de Arquivos de 1950 (Amendment of Federal Records Managment Act21), exigindo 

que cada agência, departamento ou órgão da administração pública federal apresentasse 

anualmente um relatório detalhado sobre o seu programa de gestão de documentos ao NARS, 

para que o mesmo pudesse, enquanto órgão reitor do sistema de arquivos e de gestão de 

documentos no âmbito da APF, avaliar e orientar ações mais efetivas para o desenvolvimento 

                                                 
21 Amendment of Federal Records Managment Act – 1976. Disponível em: 
<https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0055/1669725.pdf >. Acesso em: Acesso em: 10 jan. 
2019. 
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ou implantação desses programas. Essa emenda à lei também determinava que os órgãos 

públicos federais deveriam nomear um profissional de arquivo em cada órgão da 

administração pública federal como responsável pelo records management program. Esse 

profissional já era reconhecido desde a década de 1950 como o records manager.  

Posteriormente, cabe ressaltar aqui o pioneirismo dos Estados Unidos em matéria de 

acesso e proteção à informação como um direito garantido dos cidadãos estadunidenses, que 

foi desenvolvida e integrada à política de gestão de documentos vigente, criada em 1966 e 

entrando em vigor em 1967. Esta lei foi sendo adaptada ao longo dos anos até a sua última 

atualização em 2016. Conhecida desde 1967 como Freedom of Information Act, ou 

simplesmente FOIA, e é a primeira lei com essa envergadura criada após a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948.  

Essa lei foi criada para tornar as funções das agências executivas federais dos 

Estados Unidos mais transparentes e democráticas, facilitando o acesso às ações e decisões do 

governo ao eleitorado estadunidense para participar ativamente da vida política e pública do 

país, controlando o bom funcionamento da democracia. De acordo com o portal do FOIA,  

Desde 1967, a Lei de Liberdade de Informação (FOIA) concede ao público o 
direito de solicitar acesso a registros de qualquer agência federal. É 
frequentemente descrita como a lei que mantém os cidadãos informados 
sobre seu governo. As agências federais são obrigadas a divulgar qualquer 
informação solicitada sob o FOIA, a menos que se enquadre em uma das 
nove restrições que protegem interesses como privacidade pessoal, 
segurança nacional e aplicação da lei.22 

Assim, o âmbito da administração dos programas de gestão de documentos ficou a 

cargo do NARS, ao passo que a responsabilidade da regulação e administração da lei de 

acesso e proteção a informações ficou a cargo do Escritório de Política de Informação do 

Departamento de Justiça dos Estados Unidos, responsável por emitir orientações para todo o 

governo sobre o FOIA como parte de suas responsabilidades de incentivar todas as agências a 

cumprirem plenamente a letra e o espírito da FOIA. Esta lei obriga as agências a criarem 

estruturas de acesso à informação em toda a APF, à semelhança da LAI no Brasil. 

Na década de 1980, o NARS passa por uma reestruturação administrativa, passando 

a denominar-se de NARA (National Archives and Records Administration), englobando sete 

divisões distribuídas em dois níveis: no primeiro nível se encontram a Office of Management 

and Adminstration, a Office Records Administration, a Office Federal Records Centers e a 

Office of the Federal Registrer. No segundo nível estão a Office of the National Archives, a 

                                                 
22 Fonte: Freedom of Information Act (FOIA). Disponível em: < https://www.foia.gov/about.html>. Acesso em 
30 de abr. 2019. 
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Office of Presidential Libraries e a Office of Public Program. Todas elas estão sob a direção 

do Arquivista dos Estados Unidos e seu Adjunto, o Deput Archivist. (LLANSÓ i SANJUAN, 

1993, p. 80). 

O NARA, portanto, presta serviço para toda a Administração Pública Federal, que é 

regido por leis e regulamentos bem definidos para o alcance de dois objetivos gerais: 

assegurar que os órgãos públicos tenham um programa eficiente e econômico de gestão de 

documentos e assegurar que os documentos de valor permanente cheguem ao NARA de 

maneira classificada, organizada e avaliada. 

Ricks (1985, p. 184, tradução nossa), ao analisar a gestão de documentos e seu 

percurso nos Estados Unidos da América, aponta que, se bem desenvolvido e aplicado, 

proporciona inúmeros benefícios para os Governos e cidadãos, como, por exemplo, economia 

de recursos em seu armazenamento e acesso otimizado às informações importantes. Conforme 

explica o autor.  

a) a gestão de documentos dá ao arquivista maior segurança de que as 
políticas e atividades do Governo estão bem documentadas, que os 
documentos relacionados sejam arquivados juntos, que os documentos de 
arquivo estejam organizados e arquivados de forma adequada e justa, que 
poucos documentos de valor transitório ou inúteis não se misturem com os 
de valor permanente;  

b) a gestão de documentos permite ao Governo adquirir maior consciência 
da importância do cuidado e preservação dos documentos [transparência, 
responsabilidade e prestação de contas];  

c) os arquivos, inquestionavelmente, têm aumentado seu prestígio, já que 
desfrutam de um pressuposto maior, porque demonstra que com eles se 
economiza uma quantidade considerável de recursos financeiros;  

d) a gestão dos arquivos intermediários proporciona facilidades regionais 
convenientes dentro dos quais respondem as necessidades da investigação e 
ao público. E os serviços de arquivos propriamente ditos [permanentes] tem 
o afeto e apoio do público. 

As conclusões a que chegam os autores aqui analisados sobre a origem e 

estabelecimento do conceito de records management indicam que trata-se de um processo 

arquivístico de tratamento técnico nas duas primeiras fases do ciclo de vida dos documentos 

(corrente e intermediária), desenvolvido em conjunto com os órgãos, departamentos e 

agências do Governo Federal, sob a coordenação do Arquivo Nacional, órgão central do 

programa federal de gestão de documentos no seio de seu sistema de arquivo, integrando a 

última fase do ciclo de vida dos documentos, os arquivos permanentes.  

Afirmam também que não basta que as instituições de arquivos tenham uma 

autoridade teórica sobre os arquivos correntes e um controle igualmente teórico sobre as 
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eliminações para evitar a superprodução, acumulação e desordem no arquivamento de 

documentos, tanto nas instituições arquivísticas quanto nos órgãos produtores dos mesmos. É 

necessário responsabilizar e orientar continuamente a administração pública com 

assessoramento e treinamentos quanto à gestão de seus documentos correntes, mediante um 

PGD bem definido, lógico e racional, bem como a criação de arquivos intermediários 

regionais ou locais para recuperação da fluidez do sistema de arquivos (transferências e 

recolhimentos dos documentos), evitando gastos desnecessários com o armazenamento de 

documentos passíveis de eliminação, o que otimiza o uso e o acesso aos documentos vigentes 

e com valor permanente. 

As rotinas de trabalho criadas com a implementação do PGD proporcionaram a 

criação de documentos adequados, prevenção do desnecessário, distribuição sistemática, 

processamento eficiente, classificação adequada, armazenamento econômico, avaliação 

consciente e consistente dos documentos com vistas às transferências e recolhimentos 

periódicos para preservação dos documentos permanentes. 

Atualmente o NARA é uma agência independente do Governo Federal dos Estados 

Unidos, fora da estrutura departamental do Poder Executivo Federal, sem intervenção do 

presidente, ainda que esteja na estrutura da APF. Embora faça parte do poder executivo, 

constitucionalmente é regido por meio de estatutos separados e aprovados pelo Congresso 

Nacional, sem interferência política do Governo Federal.  

Em entrevista recente para o Jornal Washington City Paper o Arquivista dos Estados 

Unidos David S. Ferriero explica que: “Um dos grandes valores de ter uma agência 

independente e apartidária responsável pelos documentos é a preservação das coisas boas e 

ruins. Ao contrário de outros países onde há menos foco em garantir que haja uma abordagem 

apartidária, somos bastante específicos sobre isso”.23 

Contudo, vale ressaltar, as características de cada região, seja social, política, 

econômica, cultural, administrativa, dentre outras, que incidem diretamente na organização do 

sistema de arquivos de cada país, seja ele descentralizado ou centralizado. Nesse sentido, 

Rousseau e Couture (1998, p. 202), ao analisar as tipologias das instituições arquivísticas 

norte-americanas apontam que:  

Os sistemas que encontramos nos Estados Unidos e Canadá procedem da 
organização e da administração existente nesses países. Dada a natureza 

                                                 
23 Disponível em: Washington City Paper, 15 ago 2019. <https://www.washingtoncitypaper.com/arts/museums-
galleries/article/21082714/the-10th-archivist-of-the-us-on-the-national-
archives?fbclid=IwAR333oZr8ZWMt_GVCfQqFLeoAMZz6vLexhBKo9-JVTXep3MQpUNtIxrr5Ho>. Acesso 
em: 20 de ago. 2019.  
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federal desses países, existe uma partilha relativamente precisa das 
responsabilidades entre os governos centrais e os governos dos estados nos 
Estados Unidos, bem como das províncias e territórios do Canadá. 

 No caso do NARA, tendo em vista seu território geográfico com dimensões 

continentais, parece natural que sua administração seja descentralizada, dado a dificuldade 

que o sistema de arquivos enfrentaria para sua administração, o que levou a criação dos 

federal records centers e dos offices records management em todas as regiões e órgãos da 

APF espalhados pelo país, e que são modelos de referência que podem ou não ser adotados 

nos níveis estaduais e municipais, à semelhança da legislação arquivística brasileira. 

Llansó i Sanjuan (1993), aponta que: 

A estrutura federal dos Estados Unidos deixa aos diferentes estados 
membros uma grande autonomia quanto a legislação e regulamentação 
arquivística. O Governo Federal não controla a administração e os 
programas de gestão de documentos nos órgãos estaduais e municipais. [...] 
Portanto, os regimes arquivísticos dos diferentes estados e municípios são 
muito distintos, e em alguns casos, inexistentes. (Llansó i Sanjuan (1993, p. 
80, tradução nossa). 

Além disso, o NARA distingue-se das outras instituições de arquivos estaduais e 

municipais, porque é uma instituição robusta e dispõe de mais recursos humanos, financeiros 

e materiais que os estados e municípios, dado os desafios colocados a esta instituição desde 

1934, e principalmente com a regulamentação da lei de acesso à informação (FOIA) desde 

1967. Esta lei rege a proteção de informações da vida privada, a liberdade de informação, e a 

democratização do acesso, cada vez mais focado na utilização de recursos tecnológicos e suas 

consequências na produção de documentos, bem como pela importância que as organizações 

contemporâneas conferem à informação na chamada “sociedade da informação”.  

Desse modo o NARA se configura no plano arquivístico dos Estados Unidos como 

um modelo para os demais Arquivos nos planos estaduais e municipais, com a promoção de 

diretrizes e capacitação de profissionais para atuarem nos serviços de arquivos da APF 

regularmente, à semelhança do Arquivo Nacional do Brasil, por exemplo, e também tem 

programas de consultorias que podem ser desenvolvidos por meio de convênios com a 

instituição.   

Rousseau e Couture (1998, p. 203), apontam que “nos Estados Unidos e Canadá, os 

State Archives são constituídos por arquivos públicos produzidos pelo aparelho administrativo 

estadual, ou seja, pelos documentos do governador, do secretário de Estado, dos diversos 

departamentos e gabinetes governamentais [...]”. Nos países de organização político-

administrativa federativo, segundo os autores analisados, é de se esperar conflitos no 

cotidiano das instituições arquivísticas estaduais, regionais ou municipais com a instituição 
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arquivística nacional, o que pode ser aplicado também em outras esferas institucionais, como 

na economia, comunicações, indústria, política, etc. Estes conflitos, acabam gerando 

submodelos ou modelos muito diferentes do preconizado pelo Arquivo Nacional, ou, em 

muitos casos, à semelhança do modelo nacional, que muitas vezes não leva em consideração 

as particulares regionais e locais desses entes federados, incidindo em fracassos, limitações ou 

até mesmo abandono da responsabilidade legal sobre a gestão de documentos públicos. No 

Brasil esta realidade não é diferente, e encontramos diferentes submodelos ou modelos tanto 

nos estados como nos municípios brasileiros, indicando a influência de perspectivas teóricas e 

metodológicas distintas, ou a reprodução do modelo nacional sem considerar suas 

particularidades locais e institucionais. 

No que tange ao plano de investimento nacional nas instituições arquivísticas 

públicas estaduais e municipais nos Estados Unidos e Canadá, Llansó i Sanjuan (1993) e 

Rousseau e Couture (1998) são unânimes em apontar o peso negativo da descentralização 

para as instituições arquivísticas estaduais, regionais e municipais, visto que as mesmas 

acabam assumindo muitos dos aspectos negativos dessa descentralização, como a falta de 

recursos financeiros, humanos e materiais, incidindo na falta de gestão ou, quando existe 

gestão de documentos, não se configura como significativa, abrangente ou bem estruturada, 

revelando a disparidade da desigualdade de seus meios. 

Essa discussão demonstra o relevo positivo no âmbito federal e negativo nos planos 

estaduais e municipais dos Estados Unidos, no que se refere aos programas de gestão de 

documentos. Com a ampliação do uso de soluções tecnológicas da informática nas 

administrações públicas e privadas, a partir da década de 1980 até os dias atuais, a gestão de 

documentos digitais ganha relevância e se faz cada vez mais necessário e inevitável, uma vez 

que há uma facilidade maior para sua produção. Assim, o processo de gestão de documentos 

não se inscreve mais como uma opção, mas como uma necessidade para preservar o 

patrimônio documental e informacional de qualquer país, estado ou munícipio.  

 

5.1.1 Operacionalização do programa de gestão de documentos  

 

O conceito de gestão de documentos, apesar de sua prática e princípios terem sido 

disseminados nos órgãos da administração pública e privada dos Estados Unidos desde a 

década de 1940, em termos legislativos teve sua primeira definição consagrada na Lei Federal 

de Gestão de Documentos de 1950 (Federal Records Management Act – 1950, 44 U.S.C. 

Chapters 21, 29, 31, and 33). 
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A partir dessa definição e dos resultados alcançados com esse modelo, seu conceito e 

práticas foram sendo disseminados em âmbito internacional pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em parceria com o Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA), no seio do Programa Geral de Informação (PGI-UNESCO) 

ao longo da década de 1980. O objetivo do PGI era proporcionar soluções aos problemas e 

necessidades relacionados à gestão de documentos e informações dos Estados-membros da 

UNESCO e promover, em particular, o desenvolvimento de sistemas de arquivo em países em 

desenvolvimento. 

Essa parceria resultou em um Programa de longo prazo iniciado em 1979 

denominado de Records and Archives Management Program (RAMP), cujas publicações 

contribuíram para disseminar e sistematizar estudos gerais sobre normas, métodos, 

instrumentos normativos; programas de gestão e tratamento de documentos de arquivos; 

recomendações para construções de áreas de armazenamento; intercâmbio de informações 

sobre tecnologias, desenvolvimento de sistemas de arquivo e serviços de informações 

nacionais;  formulação de políticas e planos de modernização administrativa nacionais. 

Além disso, também teve o objetivo de servir como instrumento de capacitação para 

profissionais se especializarem em gestão de documentos, permitindo aos países em 

desenvolvimento o acesso a esse conhecimento para a criação de seus próprios sistemas e 

programas a partir dos que já existiam de mais avançados no mundo, auxiliando os Estados-

membros sobre as principais questões enfrentadas na preservação, organização e acesso aos 

documentos de arquivos. 

Desde 1979 o RAMP produziu uma série de estudos que foram materializados em 

documentos técnicos divulgados internacionalmente, sistematizando o records management e 

suas práticas, dentre os quais destacamos os estudos realizados pelo arquivista americano 

James B. Rhoads (1983; 1989), denominado de “A função da gestão de documentos e 

arquivos nos sistemas nacionais de informação”, publicado em 1983 com novas atualizações 

em 1989, tornando-se referência na área. 

Como discutido até o momento, os documentos de arquivo são instrumentos básicos 

de qualquer administração e são criados ou recebidos na execução de suas funções e 

atividades, bem como são conservados como provas dessas atividades ou para fins de 

pesquisa retrospectiva e histórica.  Isso pressupõe que os arquivos devem ser controlados 

desde sua produção a partir de regras e procedimentos técnicos arquivísticos bem definidos, 

com o menor custo e com a maior economia e eficácia possível, pois seus resultados incidirão, 
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em maior ou menor grau, na preservação, organização, acesso e recuperação da informação 

contidas nos arquivos correntes, intermediários e permanentes. 

Tendo em vista esses pressupostos, se antes a atuação do arquivista estava voltada 

mais para o tratamento dos documentos permanentes, passou a ser requerida em todo o ciclo 

de vida para a prestação de serviços de informação para o desenvolvimento de uma sociedade, 

governos ou instituições, agora em escala muito mais abrangente, bem como para o 

atendimento legal da crescente demanda de acesso à informação.  

Nesse sentido, o reflexo dessas mudanças, fundamentada no ciclo de vida dos 

documentos, modelo pelo qual os documentos passam por fases estabelecidas de acordo com 

sua vigência administrativa, frequência de uso inscritas nos valores primários (idade corrente, 

intermediária) e secundários (idade permanente), um programa de gestão de documentos se 

faz cada vez mais necessário para garantir o controle. 

O ciclo de vida dos documentos enunciado por Brooks em 1940 passou a ser a base 

operativa de um programa de gestão de documentos (criação, manutenção e uso e destinação 

de documentos) no âmbito do sistema de arquivos, como podemos observar na definição de 

Rhoads (1989, p. 19, tradução nossa, grifos do autor): 

Um sistema de gestão de documentos deverá se ocupar por tudo o que 
acontece com os documentos de uma organização através do seu ciclo de 
vida, isto é, desde o "nascimento", através de sua "vida" produtiva como 
meio de realizar as funções da organização, até a sua "morte" ou destruição, 
quando todas os propósitos úteis já foram alcançados, ou a sua 
"reencarnação" como arquivos, caso justifique uma preservação permanente. 
Esses interesses resultam em três fases, que são: (1) criação, (2) uso e 
manutenção, e (3) destinação.   

Assim, Rhoads (1983; 1989) propõe que um programa ou sistema de gestão de 

documentos completo deve estruturar-se em quatro fases operativas e representativas do clico 

de vida sistematizados da seguinte forma: a) criação/produção do documento; b) utilização e 

manutenção dos documentos; c) destinação de documentos; e, d) administração de arquivos 

(permanentes). Ressaltamos que, no escopo do PGD estadunidense, modelo absorvido nas 

práticas de gestão de documentos no Brasil, a administração de arquivos (archives 

administration) é exclusiva do Arquivo Nacional, mas a apresentaremos de qualquer forma, 

pois em nosso entendimento é a última fase do ciclo de vida dos documentos, tão importante 

quanto as anteriores da gestão de documentos propriamente dita, completando o ciclo de vida 

dos documentos.  

Penn et al (1994) também define o conceito de ciclo de vida dos documentos, mas 

inscreve o documento como informação registrada que possui um fluxo linear até o seu 
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descarte ou preservação definitiva, similar a um organismo biológico como vimos até aqui nas 

definições de Brooks (1940), Perótin (1969) e Rhoads (1989).  

Quando o conceito de ciclo de vida dos documentos foi desenvolvido nos 
Estados Unidos, as pessoas começaram a perceber que havia algo que 
poderia ser feito para controlar a criação dos documentos. Se aplicarmos o 
conceito corretamente, a manutenção, o uso e a destinação das informações 
registradas seriam muito menos problemáticas. O conceito de ciclo de vida 
dos documentos pode ser facilmente entendido. A teoria é que a informação 
registrada tem uma vida semelhante ao organismo biológico em que nasce 
(fase de criação), vive (fase de manutenção e uso) e morre (fase de 
destinação). (PENN et al, 1994, p. 25, tradução nossa). 

Para Penn et al (1989; 1994), um programa de gestão de documentos deve ser 

desenvolvido com base no fluxo da informação, também em três fases, conforme figura a 

seguir: 

Figura 2 – Fluxo Informacional 

Ativa

Estações de trabalho Arquivos Setoriais Centro de informações Arquivo Intermediário Arquivo/Eliminação

FASES DO FLUXO DE INFORMAÇÕES

CRIAÇÃO
MANUTENÇÃO E USO

Semiativa/Inativa
DESTINAÇÃO

 
Fonte: PENN et al (1994, p. 13, tradução nossa). 
 

Além dessas fases sistematizadas por Rhoads (1989) e Penn et al (1994), Llansó i 

Sanjuán (2006b, p. 45-46, tradução nossa, grifo o autor), aponta que um programa de gestão 

de documentos inclui uma série de elementos constitutivos e de apoio, no âmbito de uma 

política de gestão de documentos e arquivo.  

Os elementos constitutivos do programa de gestão de documentos abrangem: 
1) normas para a criação, distribuição e recebimento dos documentos; 2) 
tratamento dos documentos ativos (normas de classificação, recuperação e 
conservação nos espaços administrativos); 3) tratamento dos documentos 
semiativos (normas de transferência e conservação centralizada e rentável 
dos documentos); 4) tratamento dos documentos inativos (normas que 
regulem o recolhimento, conservação, tratamento, utilização e valorização 
dos documentos com valor secundário ou científico); 5) tratamento dos 
documentos essenciais (normas para o tratamento particular de certos 
documentos que, se forem extraviados ou alterados, ocasionam sérias 
dificuldades para uma organização). Por outro lado, os elementos de apoio 
são representados pelo inventário de documentos, planos de classificação e 
tabelas de temporalidade. O programa encontra sua consolidação em um 
Manual de gestão de documentos, instrumento resultante da definição do 
programa. 

A consideração desses elementos em um programa de gestão de documentos conta 

com princípios, práticas, métodos e técnicas próprios da Arquivologia como vimos até aqui, 

que englobam as funções arquivísticas de produção, avaliação e classificação de documentos, 
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e que sustentam a implantação dos programas de gestão de documentos, garantindo a 

normalização de parâmetros para o planejamento adequado da produção e controle da 

acumulação, seja para documentos produzidos em meio convencional ou digital, 

normatizando a fluidez do sistema de arquivos (corrente, intermediário e permanente). Além 

disso, os autores apontam que os planos de classificação, as tabelas de temporalidade e os 

manuais de gestão de documentos são instrumentos essenciais para o sucesso de qualquer 

programa de gestão de documentos.  

 

5.1.1.1 Criação/produção dos documentos 

 

A primeira fase da gestão de documentos, de acordo com Rhoads (1989), diz respeito 

ao estabelecimento de procedimentos arquivísticos normativos para a produção de 

documentos em meio convencional e/ou digital, cujas normativas são extremamente 

necessárias à criação de uma política pública arquivística institucional para a gestão de 

documentos, que trabalhe adequadamente todo o ciclo de vida de forma segura, eficiente e 

econômica. 

Os elementos específicos da primeira fase do programa de gestão de documentos, 

segundo Rhoads (1989, p. 4-5, tradução nossa), consistem em controlar a criação/produção 

dos documentos, que podem ser detalhadas a partir das seguintes atividades: 

1. Desenho de formulários: visa estudar a disposição dos campos de 

preenchimento de informações e oferecer as dimensões adequadas do 

documentos; 

2. Gestão de formulários: visa o controle sobre os modelos criados, evitando 

que haja mais de um para cumprir o mesmo tipo de atividade, eliminando os 

modelos desnecessários com a padronização dos campos de preenchimento 

em que houver dados com possibilidades de serem cruzados com dados de 

outra área; 

3. Gestão de correspondência e telecomunicações: visa evitar cópias 

desnecessárias das correspondências enviadas e arquivadas e os meios de 

comunicação utilizados para sua transferência, bem como a tecnologia 

existente; 

4.  Gestão de relatórios: visa tratar o conteúdo e formato dos relatórios, os 

intervalos de sua preparação, controle do número de cópias e adequação às 

necessidades dos usuários que os leem; 
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5. Sistema de gestão da informação: visa saber quais as informações 

necessárias, em qual formato e qual velocidade o administrador precisa para 

tomar determinadas decisões. Podendo ser ou não sistemas automatizados, e; 

6. Gestão de diretrizes: visa a preparação e difusão de informações sobre 

políticas e normas. Deve prever o formato e os destinos da distribuição destes 

documentos. 

Esta fase baseia-se na análise de todos os elementos que envolvem a criação dos 

documentos, pois objetiva o estudo das estruturas adequadas dos documentos e diretrizes para 

o seu controle e produção, conforme descrito acima. Se bem aplicado, evitará a produção de 

documentos desnecessários e incidirá na rapidez da recuperação da informação/documentos e 

arquivamentos otimizados. 

A produção de documentos [...] é especialmente importante porque se 
devidamente aplicada: 1) evitará a criação de documentos não essenciais, 
diminuindo assim o volume de documentos a serem controlados, 
armazenados e eliminados; 2) realçará a utilidade e o valor dos documentos 
necessários; e 3) garantirá uma utilização adequada da micrografia e 
automação durante todo o ciclo de vida dos documentos (RHOADS, 1989, 
p.4, tradução nossa). 

Penn et al (1994) reforça a importância desta fase do programa de gestão de 

documentos: 

A criação de registros geralmente ocorre no nível das atividades do pessoal, 
que mantém os registros sob o controle dessa mesma pessoa. Os sistemas de 
arquivamento nas estações de trabalho geralmente não são controlados pelo 
gestor de documentos, pois tendem a refletir os estilos de arquivamento do 
indivíduo. A normativa de gestão de documentos nesse nível é mais 
importante, e como afirmam alguns é essencial, ainda mais com os 
documentos digitais. (PENN et al 1994, p. 12-14, tradução nossa). 

Para o autor, 70% dos gastos de produção de documentos estão na criação de 

informações supérfluas geradas desnecessariamente em quase todas as organizações 

diariamente. Assim, esta fase é especialmente importante a partir do desenvolvimento da 

análise de todos os elementos que envolvem a criação dos documentos, pois objetiva o estudo 

das estruturas adequadas dos documentos e diretrizes para o controle da produção de forma 

normatizada. Se bem aplicado, evitará a produção de documentos desnecessários e incidirá na 

rapidez da recuperação da informação/documentos otimizados. 
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5.1.1.2 Manutenção e uso dos documentos 

 

Esta fase do programa de gestão de documentos, diz respeito às atividades de 

manutenção, uso e implementação de sistemas de arquivo (arquivos setoriais, protocolo, 

tramitação, arquivamento, acesso e uso), seleção de sistemas de reprodução, tecnologias de 

automatização do acesso, mobiliário, materiais e locais de armazenamento adequados. 

Rhoads (1989, p. 5, tradução nossa), aponta que esta fase consiste no controle, 

preservação e organização dos documentos com base em seus usos para realizar ou facilitar o 

desenvolvimento das funções e as atividades de uma organização. Abarca a criação e o 

aperfeiçoamento dos sistemas de arquivos e a recuperação de dados, a gestão dos arquivos 

correntes e intermediários, a análise de sistemas de produção e a manutenção de programas de 

documentos vitais, o funcionamento dos centros e serviços de arquivos e a automação dos 

processos administrativos, que compreendem: 

 
1. Sistemas de arquivo e recuperação da informação: se relaciona com 

preparação de manuais de sistemas de protocolo (mecanizados ou 

automatizados), a ordem e o sistema de classificação e de arquivamento, os 

meios de recuperação da informação e dos documentos. Estes sistemas devem 

adaptar-se às necessidades das áreas de atuação de uma organização e 

proteger a informação que são necessárias para a consecução de suas 

atividades. Estes sistemas também podem ser centralizados ou 

descentralizados, e na escolha de um ou de outro, deve prever uma rápida 

recuperação dos documentos para sua utilização, transferências periódicas 

para os arquivos intermediários, centrais e/ou gerais. 

2. Gestão de arquivos (corrente e intermediário): compreende a gestão de todos 

os sistemas de arquivos correntes (descentralizados ou centralizados); a 

capacitação de profissionais que executarão atividades e serviços de arquivo; 

aplicação de equipamentos e de tecnologias da informação para o seu 

armazenamento (sistemas informatizados, magnéticos ou microfilmagem); e 

as atividades de transferências e eliminação dos documentos em fase corrente 

e/ou intermediários. 

3. Gestão de correios e sistemas de telecomunicação: esta atividade está 

relacionada com a gestão de correspondências na fase de criação/produção 

dos documentos, mas é distinta da primeira, pois compreende o controle das 
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comunicações que chegam para assegurar sua pronta destinação às áreas 

administrativas adequadamente, e os meios de despachos (exterior) dessa 

documentação, por exemplo, sistemas de e-mail e correios propriamente dito, 

de forma mais rentável e econômica possível. 

4. Gestão de impressoras e copiadoras: apesar de ter facilitado muito as 

atividades administrativas nas organizações, sua utilização também está 

relacionada negativamente ao aumento significativo de múltiplas cópias de 

documentos nas organizações. Assim, a seleção e gestão desses equipamentos 

(reprodução de cópias) são elementos cruciais na hora de controlar o 

crescimento excessivo da massa documental nas áreas administrativas das 

organizações, estabelecendo procedimentos de controle para reduzir ao 

mínimo o número de cópias e a utilização não autorizada, bem como é 

necessário prever os custos de aquisição e manutenção desses equipamentos a 

curto, médio e longo prazo. 

Além dessas atividades, o autor também chama a atenção para a necessidade do 

desenvolvimento de um programa de documentos vitais ou essenciais nas organizações, 

permitindo salvaguardar as informações contidas em documentos para a continuidade das 

funções da organização, em caso de catástrofes ou comprovações administrativas, jurídicas e 

técnicas de longo prazo. 

Penn et al (1994), aponta que para manutenção e uso adequados dos documentos,  

Todas as questões relacionadas aos sistemas de armazenamento 
[recordkeeping] e recuperação de informações devem ser respondidas. Isto 
deve ocorrer antes da criação dos registros, porque as respostas determinarão 
a maneira pela qual as informações são capturadas. Essa fase requer que os 
registros sejam gerenciados tanto no nível de pastas no arquivo e nos níveis 
da série dos documentos. A gestão desses arquivos geralmente entra em ação 
quando o registro sai da estação de trabalho para um local mais central do 
departamento, facilmente acessível por vários usuários. Um sistema de 
arquivamento departamental eficiente pode ser projetado usando um padrão 
organizacional, mas adaptado às necessidades de referência e acesso do 
departamento. À medida que os registros se tornam menos ativos, seu 
tratamento evolui do uso de pastas de arquivos específicas para sua 
manutenção dos documentos enquanto séries. Isso significa que os arquivos 
individuais não são mais acessados e recuperados, e essa série como um todo 
assume mais importância no suporte às necessidades de negócios. Quando 
usamos o termo série de documentos, fazemos referência a um grupo de 
documentos relacionados, arquivados juntos, usados juntos e que podem ser 
avaliados juntos para fins de retenção. (PENN et al 1994, p. 14-15, tradução 
nossa). 
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Por conseguinte, a criação de um depósito, geral, central ou arquivo intermediário, 

também é apontado pelos autores como fundamental para controlar o crescimento da 

produção de documentos nas administrações, visto que permitirá a transferências dos 

documentos acumulados nas áreas administrativas e que não se constituem de uso frequente, o 

que otimiza o armazenamento de documentos correntes (ativos) nessas áreas, 

descongestionando o sistema de arquivos e facilitando o arquivamento de novos documentos 

otimizando a recuperação da informação de uso cotidiano.  

Aqui não serão tratadas as orientações para a construção adequadas desses edifícios 

de armazenamento central ou intermediário de documentos, pois foge do escopo de análise 

desta tese, visto que já é matéria de inúmeros estudos arquivísticos bem consolidados na área 

e no âmbito dos estudos RAMP desde 1979, e também fazem parte de normativas emanadas 

pelo Conselho Nacional de Arquivos do Brasil (CONARQ). 

Após o desenvolvimento desta segunda fase proposta por Rhoads (1989) e Penn et al 

(1994) a destinação de documentos é considerada a terceira etapa ou fase de um programa de 

gestão de documentos, porém não menos importante que as anteriores, como detalhado no 

próximo item.  

 

5.1.1.3 Destinação de documentos 

 

Esta fase é considerada na literatura a mais complexa, pois compreende a avaliação, 

a seleção e a destinação (eliminação ou conservação) dos documentos considerados 

permanentes por seu valor secundário, o que requer uma série de análises administrativas, 

jurídicas, técnicas, científicas, históricas e socioculturais para o julgamento dos valores finais 

dos documentos de arquivo.  

Em muitos países, segundo Rhoads (1989), são utilizados diferentes procedimentos 

para tomar decisões sobre o valor dos documentos, mas todo programa eficiente e econômico 

deverá prever, de uma forma ou de outra, as seguintes atividades: 

Identificação e descrição das séries documentais: compreende as decisões 
sobre a conservação ou eliminação de documentos que são únicos dessa 
organização, ou seja, é necessário realizar um estudo detalhado sobre as 
competências, funções atribuídas às áreas e das atividades que justificam a 
produção de documentos, para a correta atribuição de valores (jurídico, 
fiscal, administrativo e histórico), prazos de retenção e vigência (em cada 
unidade do sistema de arquivos) e destinação (seleção e eliminação ou 
guarda permanente). Estes elementos são os seguintes: 1) título da série e 
breve descrição da classe de documentos de que se trata; 2) datas abrangidas; 
3) quantidade de documentos (metros lineares ou outras unidades de 
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medida); 4) breve descrição do conteúdo dos documentos; 5) cálculo da 
frequência de uso/consulta; 6) informações específicas de sua localização, 
incluídas a instituição e a subdivisão administrativa produtora desses 
documentos. (RHOADS, 1989, p. 8, tradução nossa). 

Nesse sentido, esta fase deve contemplar a identificação e descrição das séries 

documentais, o estabelecimento de programas de retenção/seleção (vigência e prazos 

prescricionais), disponibilização e destinação dos documentos e as decisões acerca de 

conservação (destinação para o arquivo intermediário, permanente ou eliminação). Após esses 

estudos individuais e coletivos sobre os valores dos documentos, a avaliação é aplicada já no 

âmbito da produção, chegando ao desenvolvimento das tabelas de temporalidade, com todas 

as informações descritas, que pode variar de um procedimento para outro, mas que são 

elementos nucleares que deverão ser analisadas e aprovadas por uma autoridade competente, 

em matéria de gestão de documentos. No caso dos Estados Unidos, as listagens de eliminação 

de documentos são aprovadas pelo Arquivista do país, previstas em uma das General Records 

Schedules (GRS), que são as tabelas de temporalidade dos documentos, aprovadas pelo 

Congresso Nacional.  

 Após a confecção desse estudo, que deve ser realizado a partir do levantamento de 

dados e de necessidades da organização e da sociedade de um modo geral, que na 

Arquivologia ibero-americana é denominada de Identificação Arquivística que se configura 

como a primeira etapa da formulação e implementação de programas de gestão de 

documentos, passa-se para a seleção dos documentos e a submissão para a aprovação dessa 

lista de eliminação. Caso seja aprovada, passa-se para a destruição dos documentos julgados 

sem valor ou o para o recolhimento dos documentos com potencial valor informativo, 

jurídico, histórico, etc., (valores secundários e permanentes), e são recolhidos para o arquivo 

permanente e conservados como tal.  

Nessa perspectiva, a avaliação de documentos, enquanto função arquivística, visa 

ressaltar os valores dos documentos com potencial probatório e informativo permanente e 

destruir os destituídos desses valores. Apesar de existirem algumas vozes críticas ao modelo 

do records management, cujos procedimentos de avaliação nos Estados Unidos chegam a 

eliminar cerca de 97% a 99%24 da documentação dos órgãos públicos da APF, é uma medida 

considerada positiva na gestão de documentos na literatura da área.  

                                                 
24 O NARA é a detentora de documentos de arquivo do país no âmbito federal. De todos os documentos e 
materiais criados no curso dos negócios conduzidos pelo governo federal dos Estados Unidos, apenas 1% a 3% 
são tão importantes por razões legais ou históricas que são mantidos por nós para sempre. Disponível em: 
<https://www.archives.gov/>. Acesso em 30 de abr. 2019. 
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Para que isso ocorra de forma segura, os procedimentos de avaliação devem ser bem 

definidos e controlados, indicando os documentos que deverão ser conservados, e os 

destituídos de valores permanentes eliminados. A avaliação de documentos também contribui 

para a liberação de espaços nos arquivos correntes e intermediários, racionalizando o seu 

armazenamento e uso otimizados, diminuindo custos e recursos materiais com a conservação 

desnecessária. Essas atividades devem ser permanentes e periódicas, visto que os documentos 

de arquivos não deixam de ser produzidos pelas administrações cotidianamente, sendo esta 

uma atividade de controle efetivo do crescimento exponencial e da conservação permanente.  

Após os procedimentos de avaliação, seleção e destinação dos documentos, seja para 

eliminação ou para guarda permanente, esses documentos deverão ser recolhidos para um 

arquivo central, nacional, estadual, municipal, geral, histórico ou permanente, cuja ação 

depende da estrutura do sistema de arquivo o e o nível em que o mesmo se localiza nas 

administrações. Por exemplo, no âmbito de um governo executivo federal, o fluxo do 

recolhimento dos documentos para preservação será, via de regra, para um Arquivo Nacional, 

no nível estadual para um Arquivo Público Estadual, e no Municipal para um Arquivo 

Público Municipal. Já no âmbito das organizações privadas, podemos encontrar Arquivos 

Gerais, Arquivos Centrais ou até mesmo Centros de Documentação, que serão os 

responsáveis pela guarda, conservação e acesso a esses documentos julgados permanentes. 

Após o recolhimento dos documentos para um arquivo de guarda permanente, passa-

se para a última fase proposta por Rhoads (1989), (PENN et al, 1994), a administração ou 

gestão de arquivos permanentes. Contudo, em sua essência, conforme apontamos no início 

desta subseção, apesar de os profissionais da gestão de documentos (records managers) e os 

arquivistas (archivistics) possuírem percepções diferentes dos documentos e na forma de 

tratamento no arquivo corrente e no permanente, têm em comum a gestão da informação 

orgânica registrada (ROUSSEAU; COUTURE, 1998), através do tratamento de todo o ciclo 

de vida dos documentos, aproximando as duas comunidades profissionais nos Estados Unidos 

e Canadá atualmente.  

A administração dos documentos permanentes é tão importante quanto as demais, 

pois é onde os resultados da gestão de documentos serão melhor avaliados, em termos de 

qualidade, pois a documentação, se tratada corretamente desde o início do seu clico de vida, 

chegará ao arquivo permanente classificada, organizada e avaliada, pois tornará menos 

complexo o trabalho da descrição, arranjo e difusão da informação dos arquivos, o que 

proporcionará rapidez no acesso aos documentos, bem como incidirá na conservação dos 

documentos com valores secundários. 
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5.1.1.4 Administração de arquivos permanentes 

 

Cook (1985), aponta que o sucesso de um programa de gestão de documentos 

depende em grande medida da aplicação balanceada de suas duas grandes funções, a gestão 

dos documentos administrativos e a administração (ou gestão para alguns autores) dos 

documentos julgados permanentes. Estas duas funções são interdependentes, e a segunda tem 

o objetivo principal de desenvolver instrumentos e serviços de acesso para a investigação e 

consulta. 

Um país que tenha que estabelecer as principais estruturas culturais (e 
administrativas), nas últimas décadas, demonstrará que estas estruturas são 
muito simples em sua essência. Em um país em desenvolvimento, os 
Arquivos Nacionais formarão parte de um grupo de quatro serviços paralelos 
ou associados, onde os outros são a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e 
o Centro de Documentação Nacional. [...] Um Arquivo Nacional deve ter 
todos os arquivos principais da nação. Deve custodiar cada documento ou 
série de arquivos atualizados, e isto é importante para os serviços de acesso 
ao público. (COOK, 1985, p. 30, tradução nossa). 

Assim, as atividades de um Arquivo de guarda e conservação de documentos 

permanentes, além de conservar e preservar os diversos fundos sob sua responsabilidade, 

possui a missão de torná-los acessíveis a todas as categorias de estudos e investigação. Desse 

modo, para que estejam acessíveis, os documentos devem ser descritos em inventários e guias 

de acesso, conforme os padrões internacionais já consolidados, como por exemplo, pela 

Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística - ISAD(G), e a Norma Internacional de 

Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias – 

ISAAR(CPF), ambas iniciativas de normalização da descrição e produção de instrumentos de 

acesso em nível internacional, elaboradas pelo Conselho Internacional de Arquivos (ICA). No 

Brasil essas normas são referenciadas e padronizadas pela Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (NOBRADE). 

Segundo Rhoads (1989), o arranjo, a conservação e descrição dos arquivos 

permanentes em uma instituição pública possui a finalidade de promover a difusão e 

acessibilidade destes ao público, pois, segundo o autor, 

Os arquivos formam parte fundamental da memória institucional do Estado. 
São, assim, uma importante fonte de informação cultural e científica e um 
destacado elemento do sistema nacional de informação. Guardá-los 
adequadamente, preservá-los cuidadosamente e colocá-los a disposição de 
todos é a missão de uma instituição de arquivos. Os arquivos possuem um 
valor único e merecem um estatuto igualmente único. São parte essencial do 
acervo nacional e devem ser mantidos sob a custódia das autoridades desde o 
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ponto de vista legal, material e cultural. (RHOADS, 1989, p. 18, tradução 
nossa). 

Uma das funções de uma instituição de arquivo é, pois, além da coordenação dos 

sistemas de arquivos, que abrange os sistemas ou programas de gestão de documentos, é 

“facilitar o uso frequente dos repositórios de arquivos e o estudo eficaz dos documentos que 

eles contêm, proporcionando que seu conteúdo seja amplamente conhecido, estimulando o 

acesso”. (FRANZ, 1985, p. 307, tradução nossa). 

Da mesma forma, Rhoads (1989), aponta que para o acesso efetivo aos documentos 

de arquivo, além das condições estruturais de edificações, materiais de conservação e 

preservação dos documentos, instrumentos de pesquisa dos fundos documentais preservados, 

e pessoal qualificado para sua gestão, é necessário um programa de acesso e difusão, que 

engloba os seguintes elementos: 

1) Eliminação de toda a contradição que se desenvolva entre o direito do 
público à informação e os direitos à vida privada; 2) meios apropriados para 
a atividade de investigação nos arquivos [utilização e reprodução]; e, 
atividades técnicas contínuas para facilitar a investigação mediante a 
preparação de índices, catálogos, guias e instrumentos de localização outros 
tipos. (RHOADS, 1989, p. 22, tradução nossa). 

Desse modo, esta fase culmina no tratamento técnico dos arquivos permanentes, 

focado na última fase do ciclo de vida documental, ou seja, nos arquivos julgados por seus 

valores secundários, pois constituem-se na memória institucional dos governos e dos 

cidadãos, bem como são fontes de investigação para a pesquisa científica, cultural e histórica. 

Na década de 1980, tendo em vista a constante valorização da informação para o 

desenvolvimento dos processos de trabalho em todas as áreas das atividades humanas para a 

tomada de decisão, comprovação legal de atividades e atendimento a crescente demanda de 

acesso à informação, independentemente da fase em que se encontrem os documentos de 

arquivo, passa a ser exigido uma maior integração e cooperação entre a gestão de documentos 

e gestão dos arquivos. Desse modo, emerge na esteira deste debate a perspectiva da 

Arquivística Integrada do Quebec, no Canadá, da qual deriva a gestão da informação orgânica 

registrada, de grande influência na perspectiva da Arquivologia ibero-americana, cuja gestão 

de documentos não se encerra com a destinação dos documentos, mas continua na gestão, 

preservação, organização e acesso aos documentos permanentes.  
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6 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO QUEBEC/CANADÁ 
 

Nesta seção da fundamentação teórica, apresentamos a evolução do records 

management estadunidense, de grande influência internacional, para a gestão de documentos 

integrada ou gestão da informação orgânica registrada proposta pela perspectiva da 

Arquivística Integrada do Quebec/Canadá, cujos fundamentos também incidiram na evolução 

do corpus teórico e prático da Arquivologia no âmbito internacional. Este modelo canadense, 

assim como o australiano, renovou os debates da área alinhados à crescente demanda por 

acesso à informação para o atendimento de direitos, promoção da transparência e prestação de 

contas da administração pública, bem como para a preservação da memória coletiva e 

controle social dos cidadãos, preceitos fundamentais para o desenvolvimento de uma 

sociedade democrática organizada. Estas discussões iluminam questões acerca do papel social 

dos documentos de arquivo, das instituições arquivísticas e do profissional arquivista na 

sociedade da informação, especialmente com a ampliação da produção e uso dos documentos 

digitais. Estes construtos teóricos e práticos incidiram no porvir da teoria e prática da 

Arquivologia australiana materializada no modelo teórico do records continuum. 

 

6.1 A gestão da informação orgânica registrada do Quebec/Canadá: histórico, termo e 
conceito 

 

A abordagem teórica e prática do records management na perspectiva da 

Arquivologia estadunidense renova os debates acerca das técnicas, princípios, conceitos e 

métodos da Arquivologia, bem como o papel dos arquivistas e das instituições de arquivo 

desde a década de 1940, inscrevendo-se em uma verdadeira política de Estado, com o 

desenvolvimento do ciclo de vida dos documentos e das fases operativas para um programa 

de gestão de documentos, como um componente operacional do sistema de arquivos da APF 

estadunidense.  

Essas transformações foram justificadas pela necessidade latente de desenvolver 

soluções para o tratamento dos documentos de arquivo de forma racional, eficiente e 

econômica, de modo que emergem construtos teóricos e práticos de primeira importância que 

influenciaram as teorias e práticas da Arquivologia desenvolvidas até então.  

O desenvolvimento do conceito de gestão de documentos teve como consequência as 

fases operativas de um programa com base no conceito de ciclo de vida dos documentos. O 

ciclo de vida dos documentos foi utilizado como estratégia para o desenvolvimento da teoria 

de valor primário e secundário dos documentos de arquivo, gerando dois âmbitos de atuação 
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ao separar o seu objeto em dois: o documento administrativo (records) dos documentos 

permanentes (archives).  

Essas inovações teóricas e práticas foram possibilitadas pelo fato de os Estados 

Unidos pertencerem a uma administração jovem e por não contarem com um passado 

histórico e documental muito extenso, ao contrário da maioria dos países europeus e ibero-

americanos, preocupando-se desde o início da formação da nação com os seus documentos do 

passado, presente e futuro.  

Nesse sentido, suas preocupações foram condicionadas principalmente pela sua 

aproximação com conceitos e princípios próprios da área da Administração para resolver o 

problema do uso e do crescimento exponencial dos documentos em sua fonte de origem. 

Estabelece-se, assim, um diálogo profícuo com o campo de estudos da Administração, 

orientada pela necessidade de modernizar a administração pública, bem como devido a 

constante introdução de novas tecnologias da informação na produção, armazenamento e 

preservação desses documentos de arquivo. Ademais, por esses motivos lograram desde 

muito cedo criar um arcabouço jurídico e técnico bastante sólido que reconhece as práticas de 

gestão de documentos integrada ao acesso à informação como um direito dos cidadãos, bem 

como um dever e responsabilidade do Estado.  

A Arquivologia foi sendo modernizada e renovada nesse país, potencializada, 

sobretudo, pelos estudos patrocinados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), em parceria com o Conselho Internacional de Arquivos 

(ICA), no seio do Programa Geral de Informação (PGI-UNESCO), gerando desde 1979 uma 

série de estudos por meio do Records and Archives Management Program (RAMP). 

Não tardou muito para surgirem vozes contrárias ou reconciliadoras da visão 

dicotômica ou limitada do conceito de ciclo de vida dos documentos e do conceito de records 

e archives criados no seio do desenvolvimento das práticas do records management 

estadunidense, gerando dois âmbitos de atuação profissional: o do record manager e do 

archivist: o primeiro em seu imperativo de atender às necessidades econômicas e de eficácia 

das administrações públicas e privadas, e o segundo voltado para a conservação dos 

documentos históricos, dando lugar a existência de dois âmbitos de atuação relativamente 

bem definido. 

Essas inovações geraram, de fato, enormes benefícios e avanços para as teorias e 

práticas arquivísticas desenvolvidas até então, pela via da racionalização, economia e 

eficiência na criação/produção, manutenção e uso e destinação, fases operativas dos 
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programas de gestão de documentos, constituindo-se como uma referência internacional nessa 

matéria.  

Contudo, conforme afirma Llansó I Sanjuán (1993, p. 226, tradução nossa), “Ambas 

[as profissões] têm em comum a gestão da informação através das idades dos documentos, 

portanto, foram obrigados a aproximar-se”. Essa aproximação se inscreve, em grande medida, 

pela constante introdução dos microcomputadores pessoais em todas as esferas da atividade 

humana na década de 1980, e principalmente na década de 1990, exigindo novamente dos 

arquivistas respostas para o problema da produção, acesso, preservação e tratamento desses 

documentos não só em formatos analógicos, mas, sobretudo, os gerados em formatos digitais. 

Nesse contexto é que emerge uma nova abordagem contemporânea e entendida como 

reconciliadora da perspectiva da Arquivologia Clássica ou Tradicional de origem europeia, 

com a perspectiva da Arquivologia estadunidense, que foi denominada de Arquivística 

Integrada por Jean Yves Rousseau, Jacques Ducharme e Carol Couture em 198225, 

reconhecida oficialmente em 1992, durante o XII Congresso Internacional de Arquivos, 

realizado em Montreal, da qual deriva a abordagem teórica e metodológica da gestão da 

informação orgânica registrada no Canadá, especificamente na província do Quebec.  

É, portanto, na década de 1980, na província canadense do Quebec que emerge a 

abordagem teórica e metodológica da “gestão da informação orgânica registrada”, como uma 

proposta integradora das duas abordagens, a administrativa e a histórica dos documentos de 

arquivo nesse período, e consequentemente, a aproximação e cooperação dos dois 

profissionais que atuam com o mesmo objeto, a informação orgânica registrada.  

Comparada à abordagem da gestão de documentos estadunidense, a emergência da 

abordagem da gestão da informação orgânica registrada no Quebec, também pode ser 

explicada pelo protagonismo da administração pública em cooperação com as instituições de 

arquivo da província, embora tenha ocorrido um pouco diferente dos seus vizinhos 

estadunidenses e um pouco mais tarde, pois as inovações das práticas e teorias arquivísticas 

não partiram somente da administração pública e das instituições de arquivo, mas, sobretudo, 

no seio do desenvolvimento da Arquivística Integrada proposta por professores e 

pesquisadores da Universidade de Montreal.  

                                                 
25 Carol COUTURE et Jean-Yves ROUSSEAU. Les archives au XXe siècle : une réponse aux besoins de 
l’administration et de la recherche, collaboration de Jacques Ducharme, Marlène Gagnon, Denise Pélissier, 
préface de Jean-Claude Delorme, Montréal, Université de Montréal, Secrétariat général, Service des archives, 
1982, vi, 491 p. 
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Como sabemos, o Canadá foi uma colônia franco-britânica e hoje é uma Monarquia 

Constitucional Federal, cuja formação social é marcada por um multiculturalismo, e possui 

tanto o inglês quanto o francês como línguas oficiais do país, de onde emergem algumas 

particularidades históricas, socioculturais e jurídico-administrativas de primeira importância 

que irão influenciar o porvir das teorias e práticas da Arquivologia nesse país, e assim como 

nos Estados Unidos, emergem duas abordagens na Arquivologia canadense.  

Conforme explica Penteado (1997, p. 77, grifos do autor), podemos evidenciar essas 

duas abordagens: 

Embora, cada vez mais, os administradores e técnicos canadianos vão se 
rendendo às propostas e aos resultados do modelo quebequense, na área 
anglófona do país têm ainda grande peso os princípios e métodos 
provenientes dos Estados Unidos da América, que distinguem claramente o 
records management da arquivística e o records manager, encarregado da 
documentação administrativa, do arquivista, profissional exclusivamente 
orientado para o tratamento dos documentos históricos. Foi contra essa 
dicotomia e o afastamento dos arquivistas do tratamento da documentação 
em fase activa e semi-activa que reagiram Carol Couture, Jacques Ducharme 
e Jean Yves Rousseau26, os três autores que estiveram na origem do que se 
viria a designar por arquivística integrada. 

Assim, a primeira abordagem é representada pelo Canadá anglófono, e seu modelo 

teórico-metodológico de gestão de documentos é mais próximo do records management 

estadunidense, cuja diferença também é representada institucionalmente pela existência de 

instituições como a Library and Archives of Canadá (fusão realizada entre o National 

Archives of Canadá e a National Library of Canadá em 2004)27 e pela criação em 1975 da 

Association of Canadian Archivists (ACA)28, que representa os interesses dos arquivistas e 

gestores de documentos do Canadá inglês. 

A segunda é representada pela província francesa do Canadá, o Quebec, o que 

consequentemente explica a influência do modelo francês em suas práticas e teorias, 

reafirmando o princípio da proveniência e de fundo de arquivo, mas que foram aplicadas à 

uma nova abordagem mais integradora do modelo do records management estadunidense sob 

                                                 
26 Carol COUTURE et Jean-Yves ROUSSEAU. Les archives au XXe siècle: une réponse aux besoins de 
l’administration et de la recherché. Montréal: Université de Montréal, 1982. 491p. Collaboration de Jacques 
Ducharme, Marlène Gagnon, Denise Pélissier, préface de Jean-Claude Delorme, Montréal, Université de 
Montréal, Secrétariat général, Service des archives, 1982. 

27 O Arquivo Nacional do Canadá existe desde 1872 e foi denominado das seguintes formas e períodos:  
Dominion Archives of Canada (1872-1912); Public Archives of Canadá (1912-1987); National Archives of 
Canada (1987-2004); Library and Archives of Canadá (2004 até o presente). Já a Biblioteca Nacional foi criada 
em 1953. 

28 A Associação dos Arquivistas Canadenses era uma divisão da Associação de História do Canadá (Canadian 
Historical Association - CHA) criada em 1922. Em 1975, ela é desmembrada da CHA.  
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a perspectiva da Arquivística Integrada, dando origem à gestão da informação orgânica 

registrada. Esta diferença também é demarcada pela existência da Bibliothèque et Archives 

Nationales du Québec (BAnQ) (fusão entre o Archives Nationales du Québec e a Bibliothèque 

Nationale du Québec em 2006)29, e pela criação da Association des Archivistes du Québec 

(AAQ) em 1967, agregando em uma única associação os interesses dos gestores de 

documentos e dos arquivistas. Conforme explica Gagnon-Arguin (1992), 

Uma das características mais importantes da ciência arquivística do 
Quebec é a presença de duas correntes de pensamento no próprio 
ambiente profissional, e a influência que exercem sobre o papel do 
arquivista e sobre o significado mais ou menos extenso dado à palavra 
"arquivos". Essas correntes de pensamento se baseiam nas abordagens 
francesas e americanas [...]. (GAGNON-ARGUIN, 1992, p. 10, 
tradução nossa). 

A delimitação dessa abordagem também se apoia nos estudos de Llansó I Sanjuán 

(1993, p. 116), que aponta que o modelo teórico-metodológico do Quebec pode ser 

considerado um submodelo do paradigma norte-americano do records management, 

desenvolvido a partir de uma abordagem integradora do documento administrativo e histórico, 

que tem em comum o tratamento da informação orgânica registrada desde sua criação até a 

sua destinação final para instituições arquivísticas vocacionadas para a sua gestão, 

conservação e acesso, independentemente da fase ciclo de vida dos documentos.   

Lopes (1998, p. 69-71) explica que o desenvolvimento da Arquivística Integrada 

pode ser compreendido a partir de quatro características principais. 

A primeira característica é que a Arquivística Integrada é preferencialmente 

quebequense, pois ela se desenvolve no Quebec, província muito particular do Canadá que 

possui raízes étnicas e culturais francesas, o que explica a influência da Arquivologia francesa 

em suas teorias e práticas.  

A segunda característica é que a Arquivística Integrada é nascida e desenvolvida em 

Montreal, cidade cosmopolita de cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais em torno da 

metade é francófona e nascida no Canadá, e a outra metade é formada, em porcentagens 

iguais, por anglófonos e por imigrantes vindos das mais variadas partes do mundo, cujas 

línguas oficiais são o francês e o inglês, o que explica a influência das teorias e práticas da 

Arquivologia estadunidense.   

                                                 
29 O Arquivo Nacional do Quebec existe desde 1920, e foi denominado inicialmente de Archives de la Province 
de Québec, passando a denominar-se em 1963 de Archives Nationales du Québec. Desde a fusão em 2006 é 
denominado de Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ). 
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A terceira característica apontada pelo autor é que o Canadá é um país desenvolvido, 

industrializado e urbanizado, apesar de encontrarmos vários problemas sociais principalmente 

na região metropolitana de Montreal, onde se concentra cerca da metade da população da 

província do Quebec. Essas três características, segundo Lopes (1998), fizeram com que o 

Quebec, apesar de ser uma província do Estado canadense, torna-se quase que um país dentro 

do Canadá, cuja capital administrativa é a cidade do Quebec, mas a capital econômica, social 

e cultural é Montreal, que também é a capital da Arquivística Integrada, que apesar de agregar 

várias influências, mantém um alto grau de individualidade da parte inglesa do Canadá. 

Por último, o autor aponta que a quarta característica da Arquivística Integrada 

quebequense se inscreve em uma arquivística universitária, ou seja, se origina a partir de 

estudos na Universidade de Montreal, a mais importante universidade de língua francesa no 

exterior da França, com estruturas e recursos de primeiro mundo, e conta com bibliotecas 

especializadas e com um serviço de arquivos responsável pela gestão de todo o ciclo de vida 

dos documentos, laboratório preliminar de seu desenvolvimento, mas que não explicam 

sozinhos os esforços pessoais e institucionais dessa nova perspectiva da Arquivologia. 

[...] estes últimos são a origem, por exemplo, da abertura desta arquivística 
para o mundo. Esta proposição foi uma solução pensada e encontrada para o 
Quebec, mas pode se prestar a uma interpretação e a uma aplicação de 
natureza universal, de acordo com o espírito do “carrefour” das culturas, isto 
é, dentro das possibilidades de encontros entre iguais e desiguais, na busca 
de soluções para os seus problemas [...]. (LOPES, 1998, p. 71, grifo do 
autor). 

Assim, para fins desta pesquisa nos deteremos na abordagem da gestão da 

informação orgânica registrada proposta no seio da perspectiva da Arquivística Integrada 

quebequense, de grande importância no desenvolvimento da Arquivologia na década de 1980 

e 1990. 

A história registra que desde os primeiros anos da formação da Confederação do 

Canadá (1 de julho de 1867), os canadenses têm demonstrado enorme preocupação com os 

arquivos relativos à história de suas origens individuais e coletivas, na busca pela formação de 

uma identidade nacional. Isto porque a cultura canadense é fruto da miscigenação de 

colonizadores britânicos e franceses com os indígenas inuit, também denominados de 

esquimós, e com os asiáticos imigrantes no século XX, que constitui um aspecto multicultural 

bastante valorizado pelos canadenses. 

A Arquivologia do Canadá não é diferente, e também se inscreve nesse mosaico 

multicultural, cuja formação é decorrente tanto das influências europeias quanto americanas, 

conforme apontado por Gagnon-Arguin (1992), e das próprias diferenças culturais, políticas e 
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econômicas materializadas na geografia desse país, com o Canadá inglês de um lado e o 

Canadá francês de outro lado, em constantes debates acerca da afirmação de suas identidades 

individuais e coletivas.  

Nesse contexto, para Gagnon-Arguin (1992, p. 2, tradução nossa) a Arquivologia na 

província do Quebec começa a evoluir, em termos práticos e teóricos, num contexto histórico 

muito específico, identificado pela autora como a Revolução Tranquila30 (Révolution 

Tranquille ou Quiet Revolution) deflagrada no ano de 1960, que “mudou consideravelmente a 

ciência arquivística do Quebec tirando o arquivista do isolamento solitário dos arquivos 

históricos [...] diante da influência das experiências americanas na arquivística quebequense”.  

É claro que as práticas arquivísticas no Quebec existem desde muito antes da década 

de 1960, registradas, por exemplo, com a criação e atividades desenvolvidas no Bureau des 

Archives de la Province du Québec em 1920, tornando-se o Archives Nationales du Québec 

em 1969 e posteriormente na Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ) em 

2006, onde o recolhimento, organização, preservação e acesso aos arquivos históricos já era 

uma prática também em todo o território canadense.  

Ocorre que no Quebec, província de origem francesa bem distinta da região do 

Canadá inglês, é comum os autores remeterem as explicações do desenvolvimento da 

Arquivística Integrada ao contexto histórico da década de 1960, que muda substancialmente 

as estruturas políticas, econômicas e sociais da província que havia sido governada durante 40 

anos pelo mesmo partido conservador e tradicional denominado de União Nacional, elegendo 

Jean Lesage, político do Partido Liberal que iniciou uma série de reformas nesse período, que 

foi denominado historicamente como a Revolução Tranquila. Partiremos desse recorte 

cronológico na década de 1960 como pano de fundo para explicar o desenvolvimento da 

Arquivística Integrada e, consequentemente, a abordagem de sua operacionalização a partir da 

gestão de informação orgânica registrada. 

Para Gagnon-Aguin (1992, p. 16), a Revolução Tranquila modificou sobremaneira a 

concepção do Estado e da organização social na província do Quebec, onde o governo 

conduziu e expandiu reformas sociais, políticas e econômicas assumindo muitas 

responsabilidades que eram compartilhadas com o setor privado, incidindo em maior 

investimento na educação, saúde e infraestrutura, a fim de proporcionar um bem-estar social31 

                                                 
30 A Revolução Tranquila é denominada assim pelos quebequenses porque ocorreu de forma muito pacífica e 
organizada, sem violência, no seio das instituições públicas e da sociedade do Quebec. 

31 A definição de bem-estar social ou welfare state, de acordo com Esping-Andersen (1990, p. 112-113), foi 
desenvolvido em poucos países, tendo sucesso, ainda que com as devidas dificuldades, nos países nórdicos. A 
essência conceitual do welfare state é que a qualidade dos serviços ofertados pelo Estado sejam alta e suficiente 
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elevado e equilibrado para a população. A maior consequência dessas reformas foi um 

elevado espírito de nacionalismo quebequense, e não mais visto como o “lado canadense 

francês”, na busca de uma identidade própria, bem como maior participação da sociedade 

civil na formulação das políticas públicas. Para isso, o governo criou novas instituições, 

permitiu a formação de sindicatos e adoção de um conjunto de novas legislações para 

conduzir esse novo mandato social. 

O campo dos arquivos também foi afetado por estas reformas, principalmente pelas 

reformas inerentes à política cultural do Quebec, iniciada com a criação em 1961 do 

Ministério de Assuntos Culturais (Ministère des Affaires Culturelles), identificada por 

Gagnon-Arguin (1992, p. 17, tradução nossa), “como o reconhecimento do papel do Estado na 

proteção e desenvolvimento cultural”, marcado por uma série de acordos que levaram ao 

desenvolvimento de leis e regulamentos favorecendo a descentralização e normatização das 

atividades arquivísticas de criação e preservação dos documentos de arquivo.  

Nesse momento, o Estado passa a ter a responsabilidade pela gestão e preservação 

dos documentos em todo o ciclo de vida produzidos em suas estruturas administrativas. 

Entretanto, um desses acordos foi que os arquivos ativos e semiativos passariam a ser de 

responsabilidade da Secretaria da Província (Secrétariat de la province), e os arquivos 

históricos de responsabilidade do Bureau des Archives de la Province du Québec. Os autores 

apontam esse momento como uma ruptura indesejada do ciclo de vida dos documentos à 

semelhança dos estadunidenses, entre os arquivos administrativos e históricos. Gagnon-Aguin 

comenta esse momento: 

Ao separar a responsabilidade dos arquivos históricos do governo e a dos 
documentos correntes governamentais, criou-se contudo, a ambiguidade que 
será mantida pela Lei (...) serão necessários 30 anos para desatar o impasse 
com a Lei dos arquivos e para unificar a responsabilidade dos documentos 
governamentais. O próprio meio profissional será fortemente marcado por 
essa divisão de jurisdição. (GAGNON-ARGUIN, 1992, p. 18, tradução 
nossa). 

Ainda de acordo com a autora, esse Ministério não conseguiu atender imediatamente, 

e de forma satisfatória, o crescente interesse da população pela cultura dinâmica do Quebec, 

fato que está ligado ao baixo orçamento direcionado para essas ações, que em 1988 não 

chegava a 0,70% do PIB da província. Apesar das dificuldades financeiras, a criação desse 

Ministério foi um passo importante para o desenvolvimento da Arquivologia no Quebec. 
                                                                                                                                                         
para que a classe média não julgue vantajoso procurar o mercado para que suas necessidades sejam atendidas. A 
oferta de boas escolas, hospitais e previdência, por exemplo, se dá de forma universalizada, de modo que a classe 
média e a classe trabalhadora tenham acesso aos mesmos benefícios e, por conseguinte, criem um laço de 
solidariedade. 
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Para Gagnon-Aguin (1992, p. 2), essas reformas iniciadas no ano de 1960 “[...] 

promoveram o nascimento de uma comunidade arquivística voltada para o atendimento das 

necessidades sociais que exigiram a renovação da disciplina”, sob a abordagem integrada do 

tratamento dos documentos em todo o seu ciclo de vida. 

Autores como Gagnon-Aguin (1992), Couture (1999, 2005), Lopes (1996, 1998, 

2000), Tognoli (2010) e Lousada (2015), entre outros, se debruçaram sobre a explicação da 

expansão ou reconfiguração do campo de estudos da Arquivologia na década de 1980 e 1990, 

que se inscreve no período histórico do Quebec iniciado com a Revolução Tranquila em 1960, 

contexto sob o qual esses autores identificam sete eventos históricos marcantes que 

condicionaram o seu desenvolvimento. São eles: 1 - criação da Association des archivistes du 

Québec (AAQ) em 1967; 2 - criação do L’affaire des manuscrits em 1972; 3 – criação da 

Política Cultural de Jean-Paul L'Allier em 1976; 4 – Promulgação da Lei de Acesso aos 

Documentos Públicos e Proteção de Informações Privadas em 198232 e Lei de Arquivos do 

Quebec em 198333; 5 - criação de programas educacionais de Arquivística nas universidades 

em 1983-1984; 6 - criação do Conselho Canadense de Arquivos, em 1985; 7 - o XII 

Congresso Internacional de Arquivos, realizado em Montreal em 1992. Trataremos de forma 

resumida cada ponto. 

Conforme ressaltamos anteriormente, o Ministério de Assuntos Culturais do Quebec 

foi um marco essencial para a elevação da responsabilidade do Estado relativos à criação, 

preservação e acesso aos documentos de arquivo, ao redigir alguns regulamentos e leis para 

normatizar as atividades nos arquivos correntes e permanentes. Julgou também necessário a 

participação de profissionais qualificados e de espaços adequados para a preservação e 

tratamento dos documentos nessas duas fases.  

A necessidade de um lugar para o tratamento e conservação dos documentos 

históricos culminou na restruturação e elevação do Bureau des Archives de la Province du 

Québec para o Archives Nationales du Québec em 1969 (ANQ), que passou a debater a 

necessidade de maior intervenção normativa da instituição na produção dos documentos 

correntes. Contudo, para Tognoli (2010, p. 36) “[...] a ruptura entre os arquivos históricos e 

administrativos do Estado, observada na década de 60, não influencia a realidade integradora 

apresentada pelo movimento associativo quebequense”. 

                                                 
32 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnelse. 
1982. Disponível em: < http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-2.1>. Acesso em: 08 jan. 2019. 

33 Loi sur les Archives. 1983. Disponível em: <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21.1>. Acesso 
em: 08 jan. 2019. 
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Aqui se inscreve o primeiro momento do desenvolvimento da Arquivística 

Integrada quebequense, com a criação da Association des archivistes du Québec (AAQ) em 

1967, que aglutinou ambos os profissionais com o mesmo interesse em desenvolver uma 

Arquivologia distinta da dos estadunidenses e do Canadá inglês. Para Tognoli (2010, p. 36),  

Ao contrário de outros movimentos associativos que foram criados a partir 
de outras associações – por exemplo, a ARMA34 –, a AAQ é o resultado da 
união de arquivistas e historiadores, muitos deles pertencentes à SAA, que 
trabalhavam nos Arquivos Nacionais do Québec ou na Universidade de 
Laval (onde eram ministrados cursos de Arquivística) e que sentiam a 
necessidade de um movimento que refletisse a realidade arquivística do 
Québec, contribuindo para as questões práticas e teóricas da disciplina. 

Ganon-Arguin (1992, p. 125) nos explica que “o nascimento de uma associação 

profissional recai sobre um conjunto de circunstâncias resultantes de uma conjuntura 

favorável, ao mesmo tempo em que é a manifestação do surgimento de uma consciência 

profissional”. Esta constatação viria a fortalecer a profissão de arquivista sob o mesmo 

objetivo, produzir e compartilhar os conhecimentos adquiridos pelas práticas profissionais, 

que foi sendo divulgada por meio de eventos, encontros e congressos, favorecendo o 

desenvolvimento de pesquisas nesse período, consolidando-se com a criação do primeiro 

periódico da AAQ, em 1969, o Archives. 

Ainda segundo Gagnon-Arguin (1992, p. 3), complementarmente à Revista Archives, 

em 1971 é criado o Boletim La Chronique, veículo importante para a disseminação de 

informações periódicas sobre as atividades da AAQ e do ANQ, mantendo informados os 

associados e arquivistas em geral sobre as ações e agendas das duas instituições.  

Couture (2005), explica que a criação dessa associação se tornou o veículo principal 

de compartilhamento do conhecimento arquivístico produzidos pelos profissionais nesse 

período, 

[...] refletindo a emergente consciência da necessidade de se adquirir e de 
gerar conhecimento pertinente para a ciência arquivística no Québec assim 
como para disseminar e partilhar daquele conhecimento. De fato, um 
periódico profissional é o método preferido para falar e escutar; dizer aos 
outros o que fazemos e o que realizamos, e escutar o que os nossos colegas e 
os colegas de outras áreas têm a dizer. (COUTURE, 2005, p. 30, tradução 
nossa). 

É preciso lembrar também, de acordo com Couture (2005), que em 1970 é publicado 

o primeiro manual francês de Arquivística (Manuel d’archivistique) pela Association des 

Archivistes Françaises de Paris, e o primeiro curso de graduação em Arquivística na 

Universidade de Laval, que permaneceria único em toda a província do Quebec até 1983, 

                                                 
34 Association of Records Managers and Administrators. 



173 
 

momento que entre 1983-1984 são criados mais dois cursos de graduação, um na 

Universidade de Montreal (Université de Montréal) e outro na Universidade do Québec em 

Montreal (Université du Québec au Montréal), mudando substancialmente a Arquivologia no 

país. 

Durante esse período, um importante número de jovens graduados tornou-se 
profissionais arquivistas; esses jovens profissionais queriam olhar além das 
tarefas diárias da prática arquivística. As leituras que eles tinham e o 
conhecimento transmitido por seus professores os convenceram de que a 
ciência arquivística é mais do que uma série de tarefas repetitivas: ela é 
dotada de um corpo de disciplinas que geram questões que requerem 
definições, desenvolvimento e divulgação para um grande público. O 
lançamento do Archives em 1969 marcou, portanto, a adoção de uma 
ferramenta científica, um componente importante no desenvolvimento da 
disciplina arquivística no Québec (COUTURE, 2005, p. 30, tradução nossa, 
grifo do autor). 

O segundo momento de desenvolvimento da Arquivística Integrada refere-se à 

criação de uma diretriz pelo Ministério de Assuntos Culturais referente ao L’affaire des 

Manuscrits criada em 1972, que foi impulsionadora da importância do trabalho do arquivista 

nesse período.  

Conforme explica Gagnon-Arguin (1992, p. 78, tradução nossa), antes da 

transformação do Bureau des Archives de la Province du Québec para o Archives Nationales 

du Québec em 1969, a Bibliothèque nationale du Québec (BNQ), criada em 1967, era a 

responsável pela conservação de todas as obras literárias e dos manuscritos dos autores dessas 

obras no Quebec. Nesse momento, a Ministra de Assuntos Culturais, Claire Kirkland-

Casgrain, emite uma diretriz dirigida à BNQ e aos ANQ regulamentando que a partir daquele 

momento os fundos de arquivos manuscritos de autores quebequenses adquiridos e 

preservados pela BNQ deveriam ser recolhidos e mantidos sob a custódia do ANQ.  

Essa diretriz provocou uma série de acalorados debates entre os arquivistas e 

bibliotecários quebequenses sobre a responsabilidade da custódia desses fundos contendo 

manuscritos de diversos autores do Quebec. Para Gagnon-Arguin (1992, p. 79, tradução 

nossa, grifo da autora), 

[...] a Bibliothèque Nationale du Québec tinha a missão de adquirir certos 
fundos de autores do Quebec. Ela desejava, entre outras coisas, os 
manuscritos literários para completar os trabalhos publicados pelos autores. 
Ela legitimou sua operação com base na experiência das Bibliotecas 
nacionais americanas e europeias. Essa diretriz frustrou este projeto, apesar 
do fato de a BNQ não reconhecer a capacidade do Archives Nationales du 
Québec de conservar também àqueles tesouros nacionais, a firmeza da 
decisão ministerial implicou a renúncia do diretor da BNQ sobre esses 
fundos. 
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Ainda de acordo com a autora, em 1971 foi instituído em todo o território da 

província do Quebec a regionalização do ANQ, dividindo as responsabilidades de 

recolhimento, conservação e acesso aos arquivos regionais, criando um sistema de arquivos 

sob a coordenação do ANQ. 

A regionalização dos arquivos apresentou várias vantagens. Ele permitiu, 
entre outras coisas, respeitar o princípio de territorialidade dos arquivos. 
Além do mais, ela colocou os arquivos em um contexto favorável para uma 
melhor compreensão de seus conteúdos ao aproximá-los de outras fontes 
produzidas na região, tais como os jornais, as revistas, as cartas, as 
fotografias, os documentos privados. A presença de um arquivista nas 
regiões garantiu, para alguns, uma melhor identificação dos fundos 
importantes para a aquisição de cada região. (GAGNON-ARGUIN, 1992, p. 
72, tradução nossa). 

Lousada (2015, p. 62) aponta que nesse contexto de acalorados debates entre os 

bibliotecários e arquivistas foram levantadas algumas questões sobre a necessidade destes 

últimos desenvolverem programas de formação acadêmicos nas universidades, cuja diretriz 

ministerial foi catalisadora de um argumento científico para o desenvolvimento de bases 

teóricas e para alavancar a Arquivologia quebequense, que resultou na criação dos cursos de 

graduação nas duas universidades do Quebec, em Montreal. 

Por sua vez, Tognoli (2010, p. 41) aponta que nesse momento, com o recolhimento 

desses manuscritos para o ANQ, a instituição foi reconhecida pelo governo e pela população 

em geral como uma grande instituição que é, e complementarmente os arquivistas também 

foram reconhecidos pelas especificidades de suas práticas profissionais, elevando a 

importância do ANQ, dos arquivos, dos sistemas de arquivos e da Arquivologia no Quebec.   

O terceiro momento histórico ressaltado pelos autores, refere-se ao 

desenvolvimento da política cultural de Jean-Paul L'Allier em 1976. Para Gagnon-Arguin 

(1992, p. 24, tradução nossa), essa política inseriu a importância do patrimônio arquivístico 

como um bem cultural do país, que já havia sido matéria anteriormente da Loi sur les biens 

culturels (1972)35, possibilitando maior inserção de arquivistas no Ministério de Assuntos 

Culturais, e comenta que: 

Vários ministros de assuntos culturais queriam desenvolver políticas 
culturais para o ministério. Em 1965, o ministro Pierre Laporte estava 
desenvolvendo o primeiro livro branco [livre blanc] do Ministério de 
Assuntos Culturais. Depois de definir o conceito de cultura, o livro 
determina a responsabilidade do Governo do Quebec no campo da cultura e 
esclarece o papel do Ministério. Termina com uma lista de 60 

                                                 
35 Esta lei instituiu no governo a responsabilidade de proteger os documentos que constituem o patrimônio 
cultural do Québec, que anteriormente se limitava apenas aos monumentos históricos, passando a reconhecer 
também os arquivos produzidos pelas administrações. 
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recomendações. A recomendação 49 aborda a necessidade de legislação nos 
arquivos. Infelizmente, este livro branco continuará sendo uma carta morta; 
ele nunca foi apresentado à Assembleia Nacional e mais uma mudança de 
governo trouxe outro titular para o cargo de Ministro de Assuntos Culturais. 
Este documento, juntamente com outros [...] servirão de base para a criação 
do Livro Verde [livre vert] do Ministro Jean-Paul L'Allier, em 1976. 
(GAGNON-ARGUIN, 1992, p. 19, tradução nossa). 

Assim como o livro branco do Ministro Pierre Laporte, posteriormente com a 

publicação do livro verde do Ministro Jean-Paul L'Allier, em 1976, que também irá abordar a 

necessidade de criação de uma lei de arquivos para o Quebec, acaba não sendo levada adiante 

mais uma vez por motivos de mudança no governo. Embora tenha sido publicado, não podia 

ser aplicado, pois é uma regra legislativa no Quebec.  

Em 1978, sob a gestão da Ministra Camille Laurin, apresenta novamente outra 

proposta de política cultural para o Quebec, reafirmando também a necessidade de uma lei de 

arquivos, mas que também não foi implementada. Para Couture (2005, p. 33), as propostas 

das políticas culturais criadas pelo Ministério em 1976 e 1978, para além da necessidade de 

elaboração de uma lei de arquivos, estimularam os arquivistas a discutirem o estabelecimento 

de um paradigma administrativo-cultural. 

Foi durante esse período de debates épicos que três abordagens de 
pensamento da disciplina emergiram no Québec: alguns arquivistas queriam 
concentrar seus esforços no gerenciamento de documentos administrativos; 
alguns queriam concentrar sua atenção no gerenciamento de arquivos 
históricos; outros viram seu papel em torno do ciclo de vida dos arquivos e 
defenderam o que ficou conhecida como Arquivística Integrada. 
(COUTURE, 2005, p. 33, tradução nossa). 

Corroborando com essa discussão, Lousada (2015, p. 63) ressalta que esse período 

gerou três novos acontecimentos:  

[...] um novo paradigma administrativo-cultural emergiu, o que fez com que 
a Arquivologia refletisse acerca do seu papel profissional e de sua posição 
disciplinar; foi um momento rico no que se refere aos debates político e 
cultural; deu-se início ao desenvolvimento do que se tornou a lei de arquivos 
e das propostas expressas no documento de L'Allier, que desafiaram os 
arquivistas de Québec, para definir sua representatividade na gestão do 
patrimônio cultural. 

Nessa trajetória histórica do desenvolvimento da Arquivística Integrada inscreve-se o 

quarto momento com a Promulgação da Lei de Acesso aos Documentos Públicos e Proteção 

de Informações Pessoais em 1982, e a Lei de Arquivos do Quebec em 1983. 

Para os autores, muitas leis anteriores foram fundamentais para o desenvolvimento 

das práticas e teorias arquivísticas no Quebec, mas nenhuma delas estava diretamente 

relacionada com os arquivos. A lei de acesso de 1982 e a lei de arquivos de 1983 foram 
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desenvolvidas para preencher essa lacuna e estreitar por fim as relações com outros 

profissionais dos órgãos públicos e privados, pois o acesso passou a exigir uma gestão de 

documentos bem estruturada e rigorosa do ponto de vista técnico e normativo.  

Para Gagnon-Arguin (1992, p. 26), a lei de acesso de 1982 foi desenvolvida pelo 

governo a partir de três fenômenos que foram se alterando ao longo do tempo: o crescimento 

das ações estatais na economia e na vida social em geral; a expansão da responsabilidade de 

prestação de contas econômicas e políticas do governo perante a sociedade; e, o aumento da 

demanda dos cidadãos após a expansão da educação universal no Quebec, que teve um efeito 

benéfico para os arquivos, fenômenos decorrentes da Revolução Tranquila, que incidiu, 

[...] no princípio de acesso aos documentos públicos e garantia da proteção 
das informações pessoais, identificando os organismos que são submetidos a 
ela e determinando as medidas administrativas que permitirão o exercício 
desse direito: preparação de lista de classificação [e de conservação], 
procedimentos de acesso, declaração de arquivos pessoais. (GAGNON-
ARGUIN, 1992, p. 27, tradução nossa). 

Essa lei foi desenvolvida por meio de uma Comissão criada em 1980 denominada de 

PARE (Comission d’étude sur l’accès du citoyen à l’information gouvernamentale et sur la 

protection des renseignements personels), no âmbito das reformas administrativas do governo 

quebequense, com vistas a analisar os problemas referentes ao acesso e proteção de 

informações pessoais e propor princípios e ações estruturadas para a sua aplicação, visto que 

até esse momento o acesso à informação se resumia apenas a algumas práticas administrativas 

internas limitadas para o acesso do próprio governo. 

Esta lei obriga todos os órgãos da administração pública do Quebec a abrirem seus 

arquivos e a divulgarem informações básicas sem a necessidade de requerimentos, obrigando 

também os órgãos a organizarem sua documentação e informações de forma normatizada e 

adequada para o atendimento desse pressuposto legal, que incidiu na contratação de um 

número expressivo de gestores de documentos (gestionnaires de documents), o equivalente 

aos records managers estadunidense, dada a sua enorme influência em todo o Canadá nesse 

período. 

O processo de desenvolvimento dessa lei é bastante criticado por Gagnon-Arguin 

(1992), pois no âmbito desse debate sobre a necessidade de gerir adequadamente os 

documentos ativos e semiativos (correntes e intermediários), a autora afirma que os 

arquivistas e as instituições arquivísticas (AAQ e a ANQ) não foram consultados e foram 

ignorados completamente pela comissão PARE. 

A profissão de arquivista é severamente prejudicada pela lei de acesso à 
informação. Seu papel não parece ser reconhecido pela Comissão PARE, o 
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AAQ não foi consultado durante a preparação da lei. A opinião dos gestores 
de documentos é expressa por um comitê representante e empregador do 
governo, o Comitê de Gestão de Documentos do Conselho do Tesouro. Não 
foi a AAQ que atuou como o porta-voz dos gestores de documentos. [...] 
Apesar disso, a profissão se beneficiou enormemente com a aplicação da lei. 
Abre-se um novo mercado de trabalho para os órgãos públicos e para-
públicos. Vários órgãos já empregavam gestores de documentos para 
organizar e processar seus documentos ativos e semiativos, mas a Lei de 
Acesso à Informação exigiu que todos os ministérios e todas as organizações 
públicas e para-públicas nomeassem gestores de documentos para a 
organização de sua documentação. Para atender aos requisitos da lei, vários 
órgãos contratam arquivistas como consultores [...] por tempo limitado para 
desenvolver ferramentas básicas, tais como listas de classificação e listas de 
arquivos nominativos. Além de abrir um mercado, esta lei reconhece os 
métodos de trabalho arquivístico no campo da organização e processamento 
de informações. (GAGNON-ARGUIN, 1992, p. 27-28, tradução nossa). 

A abertura dos arquivos pelo governo e a necessidade de contratação de gestores de 

documentos e arquivistas condicionaram a estruturação dos sistemas de arquivos integrando a 

classificação e avaliação nas fases correntes e intermediárias, favorecendo a descrição dos 

arquivos permanentes. Tognoli (2010, p. 45), aponta que “[...] a AAQ começa a oferecer aos 

arquivistas cursos de aperfeiçoamento em gestão de documentos; e aos gestores de 

documentos, cursos de Arquivística, contribuindo para a visão integrada que se instaurara no 

Québec a partir da publicação da Lei”. A lei de acesso à informação, portanto, desencadeou 

um movimento de treinamento bastante profícuo para a Arquivística Integrada do Quebec 

nesse período. 

Nesse momento os debates da área se concentraram nos questionamentos sobre se 

eram os arquivistas ou os gestores de documentos os responsáveis pelas fases correntes e 

intermediárias dos documentos de arquivo, e procuraram definir as especificidades do seu 

objeto no campo da ciência da informação, emergindo termos como “information organique 

consignée” (informação orgânica registrada), “information organique” (informação orgânica), 

“information organique non consignée” (informação orgânica não registrada), “documents 

courants” (documentos correntes), “documents actifs” (documentos ativos), “documents 

admnistratifs” (documentos administrativos), “documents semi actifs” (documentos 

semiativos), “documents intermédiaires” (documentos intermediários), “documents inactifs” 

(documentos inativos), “documents définitifs” (documentos definitivos) e “documents 

permanents” (documentos permanentes), bem como as traduções do records management, 

como “gestion des documents”, “gestion des documents admnistratifs” e “gestion intégrée 

des documents”, “gestion des documents et des archives” e “gestion intégrée de 

l’information organique et consignée”, “gestion de l’information adminstrative” e “Gestion 

des documents d'archives” (gestão de documentos de arquivo), na busca de uma definição 
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para a gestão de documentos no Quebec, demonstrando o problema terminológico 

compartilhado pela Arquivologia em âmbito internacional. 

Para Rousseau e Couture (1998, p. 59, grifos dos autores),  

Quanto à nossa parte do domínio de atividade que tem por objetivo o valor 
primário dos documentos, há quem proponha os termos “gestor de 
documentos” e “gestão de documentos”, tradução literal do records manager 
e de records management, para designar respectivamente o profissional e a 
disciplina. Esta terminologia parece-nos discutível. Em primeiro lugar 
porque as expressões “gestor de documentos” e “gestão de documentos” 
assentam num termo ele mesmo impróprio para designar o objeto. De fato, 
fala-se em documentos, encontram-se mesmo de vez em quando as palavras 
“documentos administrativos”, mas estes termos – documentos e 
documentos administrativos – não traduzem a mesma realidade que a 
palavra records para designar os documentos institucionais que veiculam 
informação orgânica, visto que não contém por si próprios, a dimensão 
institucional. 

Gagnon-Arguin (1998, p. 31, tradução nossa), aponta que a lei de acesso à 

informação foi um marco essencial para o desenvolvimento da Arquivística Integrada, pois ao 

determinar o compartilhamento das responsabilidades pela gestão de documentos com os 

diversos órgãos públicos e para-públicos a dar acesso, forçou o desenvolvimento das funções 

arquivísticas de classificação e avaliação dos documentos ativos e semiativos (correntes e 

intermediários), preparando-os para a guarda permanente, que foi complementada com a 

publicação da lei de arquivos em 1983.  

A lei de arquivos do Quebec era uma demanda bastante aguardada pelos arquivistas 

desde a criação do Ministério de Assuntos Culturais em 1961, sendo inserida como uma 

necessidade em todos as recomendações da política cultural do Quebec, apesar de ter 

esperado mais de vinte anos para ser promulgada.  

Apesar dos autores apontarem a importância dessa lei, não faltou críticas no início da 

formulação do projeto cuja demanda por parte dos historiadores queriam direcionar uma 

excessiva dimensão cultural para aos arquivos, nos moldes tradicionais, que acabaram sendo 

vetadas pelo Congresso e equilibradas com a necessidade de integrar os sistemas de arquivo 

não apenas para a gestão dos documentos históricos, como também a gestão de documentos 

correntes e intermediários, que refletisse uma Arquivística Integrada para o tratamento dos 

documentos de arquivo em todo o ciclo de vida. Sob esse momento Couture (1997, apud 

LOPES, 1998, p. 76) explica que: 

Quando os primeiros projetos desta lei sobre os arquivos foram divulgados 
na comunidade arquivística, não era a visão integrada que estava presente. 
Era uma lei um pouco tradicional que, como por toda parte do mundo, só se 
referia aos arquivos definitivos. É pela força da AAQ e de todos os 
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profissionais da área que os políticos foram levados a modificar o projeto 
proposto e a refazê-lo, de sorte a permitir a intervenção do arquivista sobre o 
conjunto do ciclo de vida dos arquivos. 

Assim, após amplos debates e a provação da lei de arquivos do Quebec, a 

responsabilidade de formulação das políticas de gestão e conservação de documentos de 

arquivo ficou com o Ministro de Assuntos Culturais do Quebec, e a implementação e 

integração de todo o ciclo de vida dos documentos ficou com o ANQ. Os órgãos públicos, 

com a coordenação do ANQ, ficaram responsáveis pela execução das atividades da gestão dos 

documentos correntes e em alguns casos com o intermediário também, e o recolhimento dos 

documentos permanentes ficou a cargo exclusivo do ANQ, bem como os centros regionais de 

arquivos intermediários.  

A lei também irá definir o conceito de arquivo, como “todos os documentos, 

independentemente de sua data ou natureza, produzidos ou recebidos por uma pessoa ou 

organização decorrentes de suas necessidades ou exercício de suas atividades e conservados 

por seu valor de informação geral”.  

Lopes (1998, p. 75), autor que está no centro da articulação da Arquivística Integrada 

no Brasil, aponta que na definição de arquivo pelo quebequenses, é possível destacar dois 

elementos principais: a menção de “suas datas” e de “suas naturezas” e a ideia de “valores de 

informações gerais”, que é complementada pela lei quando define documentos como: “[...] 

todo suporte da informação, inclusive os dados registrados, legíveis pelo homem ou por 

máquinas [...]”. Para Lopes, a lei de arquivos quebequense se diferencia das demais 

legislações nacionais, que são mais ligadas ao conceito de documento do que à informação, e 

complementa que “o conjunto destes pontos indicam um cenário particular que impedirá a 

cisão em dois da profissão, ao modo norte-americano, e que permitirá o desenvolvimento de 

uma arquivística diferente da tradicional e do records management”.  

 Não há nessa lei a definição do conceito de gestão de documentos ou gestão da 

informação orgânica registrada, esta última objeto da primeira, apontando somente as 

responsabilidades dos diversos órgãos pela implementação da política de gestão de 

documentos formulada pelo Ministério de Assuntos Culturais sob a coordenação do ANQ.  

A definição da gestão de documentos no Quebec viria a ser traduzido posteriormente 

com base no records management estadunidense disseminado pelos Dicionários de 

Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos (1984, 1988, 2002) e da 

ISO 15489 de 2001, demonstrando conceitualmente que o records management é um 

parâmetro universal e ainda vigente, diferenciando-se a partir da abordagem ou enfoque 
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integrado da gestão no âmbito dos sistemas de arquivos desenvolvidos pelos diversos países 

originadores ou assimiladores do conceito. 

No Manual denominado de Cadre de référence gouvernemental en gestion intégrée 

des documents de 2004 (Estrutura de Referência Governamental para a Gestão de 

Documentos Integrada do Quebec – BANQ, p. 221, tradução nossa), define a gestão de 

documentos com base na ISO 15489/2001, como a tradução do termo records management: 

“Campo da organização e gestão encarregado de um controle eficaz e sistemático da criação, 

recebimento, armazenamento, uso e disposição final de documentos, incluindo métodos de 

captura e preservação de evidências e informações relacionadas à forma dos documentos”.36 

Define também os documentos de arquivo de acordo com o seu ciclo de vida em 

ativos, semiativos e inativos (actif, semi-actif et inactif), similar ao definido pelos 

estadunidenses no âmbito do records management, ligando-se à terminologia francesa da 

teoria das três idades em courants, intermédiaires et permanentes ou définitifs: 

Documentos ativos: um documento comumente usado para fins administrativos ou 

legais; 

Documentos semiativos: um documento que é ocasionalmente usado para fins 

administrativos ou judiciais. 

Documentos inativos: um documento que não é mais usado para fins 

administrativos ou judiciais.37 

A lei também obriga a todos os órgãos a desenvolverem planos de classificação e 

tabelas de temporalidade de documentos que devem ser atualizadas constantemente, sob a 

coordenação do ANQ.  

Para Gagnon-Arguin (1992, p. 33, tradução nossa), a lei de arquivos permitiu o 

estabelecimento de estruturas administrativas mais abrangentes, de forma sistêmica, com a 

regionalização dos arquivos intermediários do ANQ, a criação de políticas de recolhimento de 

documentos privados com interesse público, a preservação de documentos históricos, e, 

sobretudo, a evolução do conceito de documentos de arquivos, bem como a evolução da 

profissão e da disciplina no Quebec. 

                                                 
36 Em nota desse manual, explica que: Nesse quadro de referência, evitamos o termo "records management" e 
preferimos antes de gestion des documents institutionnels ou gestion documentaire. Disponível em: < 
http://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_ged/publications/CRGGID.pdf>. Acesso em: 10 jan. 
2019. 

37 Loi sur les Archives. 1983. Disponível em: <http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21.1>. Acesso 
em: 10 jan. 2019. 
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Os efeitos da Lei de Arquivos são inegáveis. Além de garantir conservação, 
garante sua identificação [classificação] assim que os documentos são 
criados. Permite a preservação de arquivos mais completos sem 
necessariamente aumentar o volume. Favorece a constituição de uma 
memória exaustiva da vida do Quebec. No futuro imediato, a lei cria 
requisitos para organizações que devem adquirir instrumentos e instrumentos 
confiáveis eficazes para o gerenciamento de seus documentos. (GAGNON-
ARGUIN, 1992, p. 33, tradução nossa). 

Com essas leis, sobretudo a lei de arquivos, o ANQ passa a exercer um papel 

integrador e regulamentador das práticas de gestão de documentos e informações no Quebec, 

garantindo normas técnicas para a gestão dos arquivos em todas as suas idades. 

A necessidade de formação de profissionais se torna latente nesse período, que além 

da Universidade de Laval, conforme apontamos anteriormente, são criados mais dois cursos 

de graduação em 1983-1984, um na Universidade de Montreal (Université de Montréal) e 

outro na Universidade do Québec (Université du Québec au Montréal), mudando 

substancialmente a Arquivologia no país, inscrito no quinto momento destacado pelos 

autores. 

A gestão de documentos começa a se consolidar no campo dos arquivos, promovido 

principalmente pela produção de conhecimento arquivístico prático e teórico que viria a ser 

divulgado pelas universidades do país, que passam a produzir inúmeras pesquisas que irão 

favorecer a consolidação da Arquivística Integrada no Quebec e sua abertura para o resto do 

mundo. Para Couture (2005, p. 36, tradução nossa), “[..] essas instituições estavam cientes 

que a criação permanente de programas arquivísticos em nível universitário repercutiria nos 

perfis dos futuros arquivistas e no desenvolvimento da disciplina”. 

Para Tognoli (2010, p. 47), “A criação dos cursos de graduação nas Universidades 

demonstra também, o crescente interesse pela formação acadêmica dos profissionais, assim 

como um aumento da pesquisa científica, garantindo a sustentabilidade da disciplina e sua 

autonomia no campo das ciências documentais”. Assim, os programas universitários criados 

para a formação de arquivistas foram fundamentais para o desenvolvimento da autonomia 

científica da Arquivologia sob bases teóricas e práticas para o tratamento dos documentos de 

arquivo, unificando os princípios e métodos para todas as etapas de intervenção técnica, desde 

a gestão de documentos até a gestão dos documentos históricos.  

O sexto momento mais importante do desenvolvimento da Arquivística Integrada no 

Québec se deu com a criação do Conselho Canadense de Arquivos (CCA) em 1985. 

A criação de um Conselho contribuiu por facilitar a troca de experiências 
profissionais e acadêmicas entre os arquivistas e pesquisadores do país por 
meio de uma rede de trabalho, garantindo também uniformidade e 
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padronização de algumas atividades específicas como a descrição 
documental. (TOGNOLI, 2010, p. 47). 

Ainda segundo a autora, foi no âmbito das discussões do CCA que foi desenvolvido 

as regras para a descrição arquivística canadense denominada de Rules for Archival 

Description – RAD, para normatizar as práticas de descrição de fundos em todo o Canadá. 

Por sua vez, na mesma linha de raciocínio, Lousada aponta que a criação do CCA 

também pode ser evidenciada pelas 

[...] vantagens desse tipo de associação é que os arquivos não são 
gerenciados mais de maneira isolada, ou seja, as experiências podem ser 
compartilhas diretamente entre os colegas. Depois de sua criação, ficou 
evidente a diversidade que havia nas práticas realizadas nos diferentes tipos 
de arquivos. Devido a esse fato, surgiram discussões acerca dos princípios 
básicos da disciplina, como o Respeito aos Fundos, a Descrição, uma vez 
que, percebeu-se que não se poderiam aplicar em todos os arquivos 
canadenses determinados conceitos da mesma maneira. (LOUSADA, 2015, 
p. 65-66). 

Por fim, o sétimo momento mais importante identificado pelos autores aqui 

referenciados, refere-se ao Congresso XII Congresso Internacional de Arquivos, em 

Montreal38, em 1992, sob o tema “The Archival Profession on the Eve of the Information 

Age”, que consolidou a Arquivística Integrada com o seu reconhecimento enquanto disciplina 

autônoma no âmbito da ciência da informação no contexto internacional. 

Sob esse tema, Couture (2005, p. 38, tradução nossa) resume as seguintes questões 

que nortearam as discussões: 

Que soluções a ciência arquivística pode propor aos problemas causados 
pela explosão de informações multimídia nos últimos anos? Os arquivistas 
profissionais são bem treinados e preparados para enfrentar os desafios 
inerentes à era da informação? Devem eles interagirem mais com outras 
disciplinas e profissões que contribuem para o gerenciamento da 
informação? Quais são as melhores práticas desenvolvidas no mundo que os 
arquivistas podem usar coletivamente para melhorar sua profissão? Devemos 
aumentar nossos esforços em padronização? 

Os resultados desse congresso foram as definições de elementos centrais que formam 

a base da Arquivologia enquanto disciplina científica. Couture (2005, p. 38, tradução nossa), 

resume esses elementos da seguinte forma: 

[...] uma definição mais abrangente e clara de documentos como objeto de 
nossa preocupação; a renovação da disciplina; a existência da disciplina 
arquivística e a profissão de arquivista; o refinamento e ampliação da missão 
da disciplina; o fortalecimento do princípio básico dos arquivos (respeito aos 
fundos); um maior conhecimento dos argumentos que justificam nossa 
disciplina; e uma estrutura mais eficaz para nossas ações. 

                                                 
38 XII International Congress on Archives, Montreal, Canada. 1992. 
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A Arquivística Integrada, portanto, de acordo com Rousseau e Couture (1998, p. 70), 

tem por objetivos: 

Garantir a unidade e a continuidade das intervenções do arquivista nos 
documentos de um organismo e permitir assim uma perspectiva do princípio 
das três idades e das noções de valor primário e secundário; permitir a 
articulação e a estruturação das atividades arquivísticas numa política de 
organização de arquivos; integrar o valor primário e o valor secundário numa 
definição alargada de arquivo [com base nas características da informação 
orgânica registrada, que dará lugar aos documentos de arquivo]. 
(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p.70).  

Desse modo foi se desenvolvendo e se consolidando a Arquivística Integrada do 

Quebec, por meio da legislação, programas de treinamentos, associações, cursos de graduação 

no nível universitário, diversas publicações teóricas e práticas, condicionando o 

reconhecimento da Arquivologia e da profissão de arquivista nessa província muito particular 

do Canadá, emergindo a abordagem da gestão de documentos com base na gestão da 

informação orgânica registrada. 

 

6.1.1 Operacionalização do programa da gestão integrada da informação orgânica 
registrada 

 

Rousseau e Couture (1998), entre outros, são considerados os autores centrais da 

abordagem da Arquivística Integrada no Quebec, ao reinterpretarem os pilares da perspectiva 

da Arquivologia Clássica ou Tradicional, de origem europeia, e da perspectiva da 

Arquivologia estadunidense, e propõem uma terceira abordagem. 

A dimensão fundamental do problema que uma abordagem diversificada 
suscita reside nas visões da arquivística que são propostas. A arquivística 
pode ser abordada de três maneiras: uma unicamente administrativa (records 
management) cuja principal preocupação é ter em conta o valor primário do 
documento; uma maneira tradicional que põe à tona exclusivamente o valor 
secundário do documento; ou, por último, uma maneira nova, integrada e 
englobante que tem como objetivo ocupar-se simultaneamente do valor 
primário e secundário dos documentos. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, 
p.70, grifo dos autores). 

Esta nova abordagem, segundo os autores, é desenvolvida com base na gestão da 

informação orgânica registrada (gestion de l’information organique et consignée), com base 

nas informações produzidas ou recebidas pelas instituições no âmbito de sua missão, funções 

e atividades, característica orgânica essencial dos documentos para a formação dos arquivos, 

situando o lugar da arquivística e do arquivista no “contexto administrativo e organizacional 

onde a informação deve ser considerada, organizada e tratada como um recurso tão 
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importante quanto os recursos humanos, materiais ou financeiros”. (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 61). 

Esses autores são contrários à divisão funcional entre os gestores de documentos 

(records manager) que é equivalente ao gestionnaires de documents, que tratam os 

documentos com valores primários (arquivos correntes e intermediários ou ativos e 

semiativos) e dos arquivistas (archivists), que é o equivalente ao archivistes no Quebec, que 

tratam os documentos com valores secundários (arquivos permanentes ou definitivos ou 

inativos), apesar dos dois profissionais existirem com essas denominações no Quebec e no 

resto do Canadá inglês principalmente. 

Para Gagnon-Arguin (1992, p. 108, tradução nossa),  

A missão do arquivista evolui para a gestão da informação orgânica 
registrada. Assim, cada vez mais a literatura aborda essa temática. Em 
alguns círculos profissionais, arquivistas foram integrados aos serviços de 
gestão de informações, especialmente nos círculos governamentais como 
vimos anteriormente. Essa nova percepção do papel do arquivista coloca sua 
missão em um cenário mais amplo. 

Para Schmidt (2012),  

O que a arquivística integrada canadense almeja é uma abordagem onde a 
gestão da informação deve subsidiar a gestão de documentos, sendo que para 
isso revisitam conceitos, princípios e teorias arquivísticas, considerando que 
a classificação e a avaliação podem ocorrer em qualquer etapa das três 
idades e não apenas quando da chegada do documento ao arquivo 
[permanente]. Valorizam a concepção de fundo e a ela relacionam a garantia 
da integridade do documento. (SCHMIDT, 2012, p.192). 

Mas o que viria a ser a informação orgânica registrada? Para Rousseau e Couture 

(1998, p. 65),  

Todos os membros do organismo têm necessidade de informações para 
desempenharem suas funções. Arranjam as informações necessárias tanto no 
exterior como no interior do organismo. Essa informação pode ser verbal ou 
registrada num suporte como o papel, a fita magnética, o vídeo, o disco 
ótico, microfilme, etc. Pode ser orgânica, isto é, elaborada, enviada ou 
recebida no âmbito de sua missão, ou não orgânica, isto é, produzida fora do 
âmbito desta.  

Dessa discussão depreende-se que as informações orgânicas estão diretamente 

relacionadas com as competências, funções e atividades desenvolvidas por qualquer 

organização, recebida ou produzida no âmbito do desenvolvimento de suas atribuições, e que 

ao serem materializadas em algum suporte, se constituem nos documentos de arquivo, 

conforme discutimos na seção 3 desta pesquisa. 

As informações não orgânicas, por sua vez, são informações verbais e as 

informações também registradas que estão nos estoques informacionais das organizações, 



185 
 

como livros, coleções de revistas, manuais técnicos, etc., mas que não são produzidos e nem 

recebidos em decorrência do cumprimento de sua missão, e, portanto, não são considerados 

como documento de arquivo institucionais ou pertencentes ao fundo de arquivo de uma 

instituição.  

De acordo com Lopes (1998, p. 48), “os autores da arquivística integrada foram os 

primeiros a fazerem referência à informação orgânica registrada, como sendo uma informação 

de natureza arquivística”. Lopes também admite a utilização dos termos “informação 

arquivística” como sinônimo de “informação orgânica”, e apresenta um modelo de elementos, 

características e particularidades explicativas da natureza dessas informações: 

1) a natureza atribuída da informação arquivística é específica; trata-se de 
informações registradas em suporte definido, acumuladas por um indivíduo 
que é, ao mesmo tempo, produtor e receptor; 

2) a primeira característica da informação arquivística é sua organicidade, 
isto é, a sua relação umbilical com o produtor; 

3) a segunda característica é sua originalidade, logo, a sua unicidade; 

4) a terceira característica é a sua capacidade de ser avaliada, em termos de 
idade e utilização; 

5) a primeira peculiaridade da informação arquivística é a natureza limitada 
de seus suportes – convencionais ou eletrônicos; 

6) a segunda particularidade refere-se à noção de acumulação das 
informações – produzidas ou recebidas – por um indivíduo ou organismo, 
desde que sejam informações capazes de ter significação; 

7) a terceira particularidade refere-se às atividades geradoras que podem ser 
administrativas, técnicas ou científicas. 

8) a quarta particularidade refere-se ao fato da informação arquivística ser a 
primeira forma tomada por uma informação registrada, quando de sua 
criação. 

   Para Rousseau e Couture (1998, p. 65),  

A produção de informações orgânicas registradas dá origem aos arquivos do 
organismo. Sob essa designação, são agrupados todos os documentos, seja 
qual for o suporte e idade, produzidos e recebidos pelo organismo no 
exercício de suas funções. [...] Utilizada pelas unidades do organismo, quer 
pelo valor primário, a fim de decidir, de agir e de controlar as decisões e as 
ações empreendidas, quer pelo valor secundário, a fim de efetuar pesquisas 
retrospectivas que põe em evidência decisões ou ações passadas (para obter 
um suplemento de informação relativo ao valor primário ou secundário da 
informação orgânica [...]. 
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Calderon (2013)39 ao realizar uma revisão de literatura sobre o conceito de 

informação orgânica e informação arquivística na literatura nacional e estrangeira, aponta que 

a informação arquivística carece de conceituação mais rigorosa, e aponta a inadequação do 

uso da segunda expressão, e explica que:   

No Brasil percebemos que a maioria dos autores optou pela denominação 
“informação arquivística”, ainda que a partir de concepções distintas. Outros 
entendem que o conceito “informação arquivística” encontra-se em estágio 
de construção. E ainda outros, como Bellotto (2010, p. 7), afirmam que se 
trata de uma expressão equivocada, “embora tenha caído no uso comum”. 
(CALDERON, p. 106, grifos da autora).  

Para fins desta pesquisa, optamos pelo termo original “informação orgânica 

registrada” utilizado por Rousseau e Couture (1998), entendendo que esse tipo de informação 

específica está relacionado diretamente com a produção de documentos de arquivo como 

produtos do cumprimento de suas funções e atividades, revelando os seus vínculos de 

organicidade, elemento chave para a compreensão da gênese documental e seu contexto de 

produção, conhecimento essencial para todo o tratamento técnico dos arquivos proposto pelos 

autores. 

Qualquer organismo que pretenda encontrar uma solução duradoura para as 
dificuldades geradas pela informação que detém, deve fazê-lo de modo 
reflexivo e ordenado. É através de um programa em três fases, centrado na 
missão do organismo e integrado na sua política de gestão da informação, 
que a arquivística consegue dar um contributo único, sendo pela sua 
especificidade capaz de agir eficazmente na informação orgânica. 
(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 65). 

 

Assim, as três fases de um programa de gestão integrada da informação orgânica são 

representadas no quadro a seguir:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Para um maior aprofundamento da questão ver o capítulo “A questão da informação arquivística: traços 
distintivos” (CALDERON, 2013, p. 96-112). In: CALDERON, Wilmara Rodrigues. O arquivo e a informação 
arquivística: da literatura científica à prática pedagógica no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013. 
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Quadro 10 - A Arquivística: uma disciplina que permite a gestão integrada da 
informação orgânica. 

 

Fonte: Rousseau e Couture (1998, p.67). 

Para esses autores, a gestão integrada da informação orgânica registrada é realizada 

com base nas oito funções proposta pela Arquivística Integrada:  análise de necessidades, 

criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição, difusão ou acesso. Estas 

funções podem ser aplicadas independentemente da fase em que se encontra o documento de 

arquivo de acordo com o seu ciclo de vida. Trataremos de todas elas de forma transversal às 

três fases propostas para o programa de gestão integrada da informação orgânica. 

 

6.1.1.1   Criação, difusão e acesso    

 

Para Couture (1999, p. 14), como etapa preliminar para o planejamento e aplicação 

de todo o tratamento arquivístico da informação orgânica registrada, que darão lugar a 
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produção dos documentos de arquivo e a formação dos arquivos enquanto conjuntos de 

documentos (arquivo corrente, intermediário e permanente), o autor aponta como fundamental 

o desenvolvimento da função arquivística de análise de necessidades (l’anlyse des besoin), 

por meio de um estudo exaustivo da situação  da organização, indispensável para o 

planejamento das outras funções arquivísticas transversais à todas as fases do programa, 

compreendendo também as análises do entorno tecnológico disponível ou necessário em que 

o programa será operacionalizado.  

A análise das necessidades não é uma intervenção própria da arquivologia. 
Ela pertence, ao contrário, às ciências da Administração e do Direito e é 
adaptada para responder às finalidades próprias da gestão de documentos. Na 
arquivologia seu objetivo final, por um lado, é permitir que o arquivista 
conheça a instituição em questão (missão, atividades, organização, contexto 
de funcionamento e documentos criados e recebidos durante o exercício de 
suas atividades) bem como a situação geral da gestão de documentos e 
identificar claramente os recursos a serem implementados, assim como as 
soluções a serem propostas. Por outro lado, permite que as autoridades da 
instituição tomem decisões conscientes acerca da gestão de documentos. 
(COUTURE, 1999, p. 14-15, tradução nossa). 

Rousseau e Couture (1998) apontam que algumas perguntas devem ser colocadas 

enquanto norteadores da análise de necessidades, tais como: 

Quem tem acesso à informação? Como é que ela é difundida, classificada e 
recuperada? Qual o seu ciclo de vida? É eliminada depois de um 
determinado espaço de tempo ou conservada permanentemente? Necessita 
de uma proteção especial, e em caso afirmativo, quais os meios físicos e 
tecnológicos necessários? [...]. A resposta a estas perguntas dará origem ao 
sistema integrado de gestão da informação orgânica (SIGIO) no interior da 
organização [como um subsistema ou sistema do sistema de arquivo]. 
(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 68). 

À semelhança do modelo metodológico do records management estadunidense, 

Rousseau e Couture (1998) propõe que o desenvolvimento desta fase, se bem elaborada, 

evitará a produção de informações inúteis ou redundantes para a consecução das atividades 

estritamente necessárias em qualquer organização, ou seja, deve-se desenvolver e aplicar 

normas e diretrizes de procedimentos que visam a gestão da informação orgânica registrada, 

como a gestão de formulários padronizados para apoiar a produção de informações 

adequadas, permitindo também a sua conservação posterior, já que esses documentos já são 

identificados de acordo com as funções e atividades desempenhadas, gerando os mesmos 

tipos de documentos para a mesma atividade. 

Essa intervenção consiste em controlar a criação da informação e dos 
documentos e estabelecer as normas que visam evitar as perdas de tempo e 
de eficácia que resultam da existência de informações e de documentos cujas 
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modalidades de criação, de difusão e de recepção não respondem à 
necessidade identificada. (COUTURE, 1999, p. 16, tradução nossa). 

Assim, a informação deverá ser concebida de forma estruturada e inteligível, 

registrada em um suporte adequado sendo, posteriormente, inserida em um sistema de arquivo 

global de comunicação apropriado, visando à facilidade do amplo acesso e permitindo a 

máxima comunicação cujo enfoque leve em conta o sistema jurídico vigente do ponto de vista 

legal, cultural e tecnológico que norteia a organização, atendendo à função arquivística de 

difusão e acesso em todas as fases do ciclo de vida dos documentos (corrente, intermediária e 

permanente).  

A difusão pode ser definida como o ato de divulgar, destacar, transmitir e/ou 
tornar acessíveis uma ou mais informações contidas em documentos de 
arquivos a usuários conhecidos ou em potencial (pessoas ou organizações) 
para responder às suas necessidades específicas. (COUTURE, 1999, p. 22, 
tradução nossa). 

Assim, a difusão e acesso aos documentos de arquivo é uma função arquivística, mas 

também pode ser considerada a missão do arquivista de responder aos anseios por controle e 

participação da sociedade na vida pública, pois o objetivo de toda a intervenção técnica 

arquivística é organizar para dar acesso pleno às informações orgânicas registradas nos 

documentos de arquivo, formando os arquivos que integram o fundo de arquivos de qualquer 

organização.  

 

6.1.1.2 Classificação e recuperação da informação    

 

A classificação e a recuperação da informação se desenvolve com base nas 

informações coletadas a partir da função de análise de necessidades, que os autores ressaltam 

essencial para a tomada de decisão sobre os esquemas de classificação e recuperação da 

informação contida nos documentos de arquivo, que deverão ser adotados para o programa, 

cujo princípio classificatório que deverá ser empregado é essencialmente o funcional. 

Para Couture e Rousseau (1990, p. 102, tradução nossa), de acordo com a abordagem 

integrada da gestão da informação orgânica registrada, apontam que: 

A classificação de documentos ativos deve ser um sistema preciso onde os 
diferentes passos foram cuidadosamente planejados. Visto sob esse prisma, a 
classificação de documentos é uma técnica de identificação e agrupamento 
sistemático de objetos similares, de acordo com as características comuns 
que podem eventualmente ter o objeto, ou por diferenciação. Também 
podemos dizer que é um conjunto de convenções, métodos e regras de 
procedimentos logicamente estruturados que permitirão a classificação de 
documentos por grupos ou categorias. A ideia fundamental de um sistema de 



190 
 

classificação é agrupar documentos de acordo com uma estrutura. ( 
COUTURE; ROUSSEAU, 1990, p. 102, tradução nossa). 

A classificação e recuperação da informação, portanto, deverá perseguir: 

As funções, subfunções e atividades da instituição analisada, esquematizadas 
e harmonizadas num sistema de classificação e de recuperação da 
informação, tornando caduca a era das pesquisas desorganizadas, com 
resultados muitas vezes duvidosos. A informação, independentemente da 
idade, do suporte ou de seu formato, poderá facilmente ser comunicada em 
função de necessidades imediatas ou futuras. (ROUSSEAU; COUTURE 
1998, p. 68). 

 Couture (1999), explica que a função de classificação de documentos se divide em 

duas operações: uma essencialmente intelectual e outra mecânica, ordenando internamente as 

séries documentais quando de seu agrupamento para arquivamento, possibilitando a 

recuperação da informação e dos documentos contextualizados, seguindo o princípio da 

proveniência. 

Essencialmente, a classificação é um processo intelectual de identificação e 
agrupamento sistemático de itens semelhantes, com base em características 
comuns que podem ser posteriormente diferenciadas se o quantitativo de 
documentos exigir. Essa função consiste em um conjunto de convenções, 
métodos e regras procedimentais estruturados logicamente e permite a 
classificação dos documentos por grupos ou categorias, seja qual for o 
armazenamento e idade. (COUTURE, 1999, p. 18-19, tradução nossa). 

O desdobramento da classificação, por sua vez, exigirá a ordenação desses 

documentos devidamente classificados por meio da escolha de algum método de 

arquivamento, que deverá ser aplicada aos documentos tanto em ambiente físico quanto para 

o ambiente digital em que serão armazenados e conservados aguardando prazos de destinação.  

Ainda segundo Couture (1999), a classificação possui o objetivo último de facilitar a 

recuperação das informações contidas nos documentos e compreender o contexto de 

funcionamento da instituição. O princípio da proveniência, que reconhecemos como um dos 

principais fundamentos da Arquivologia, deve, assim, presidir a constituição dos sistemas de 

classificação dos documentos de arquivo de uma instituição. 

Os resultados do processo de classificação darão origem aos planos de classificação 

de documentos que serão subsídios para o arquivista desenvolver também as funções de 

avaliação e de descrição arquivística, que já começa na fase de criação dos documentos: 

A descrição é uma função arquivística central, intimamente ligada à 
classificação, que se apoia sobre o conhecimento acerca das necessidades 
dos usuários, sendo definida como “um conjunto de operações que permite 
descrever as características físicas e de conteúdo dos documentos”, ou mais 
precisamente “a inscrição da informação na estrutura, nas funções e no 
conteúdo dos documentos [de arquivo]. Essa função é regida por três 
princípios de base. Ao descrever, o arquivista deve 1) respeitar o fundo dos 
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documentos de arquivo; 2) refletir os níveis de classificação; 3) partir do 
geral para o particular. (COUTURE, 1999, p. 19-20, tradução nossa, grifos 
do autor). 

A descrição de documentos, portanto, ao contrário do que muitos autores clássicos 

defendem, a partir dessa perspectiva já começa no processo de classificação e está relacionada 

também à difusão e acesso descrito na fase anterior do programa, que será materializada em 

instrumentos de pesquisa específicos dessa função, como os inventários, catálogos e guias, 

permitindo o acesso à informação e aos documentos em qualquer fase do ciclo de vida, 

demonstrando a perspectiva da Arquivística Integrada.  

 

6.1.1.3 Proteção e conservação da informação    

 

Para os autores analisados, a terceira fase do programa está relacionado com a 

proteção e conservação das informações essenciais para o desenvolvimento das atividades das 

organizações, para a tomada de decisões e para a comprovação legal de suas ações, bem como 

para a proteção de direitos essenciais dos cidadãos e constituição do patrimônio arquivístico 

permanente.  

Conforme explica Rousseau e Couture (1998),  

A informação bem protegida e conservada segundo normas técnicas e 
materiais precisas pode ser facilmente comunicada. A proteção dos 
documentos essenciais ou confidenciais e a proteção e conservação dos 
documentos com baixa frequência de utilização (documentos semiativos) ou 
de caráter permanente (documentos legais ou arquivos definitivos) 
constituem dois elementos deste tipo de programa. (ROUSSEAU; 
COUTURE, 1998, p. 68). 

Esta fase, portanto, também está ligada à normas de classificação de graus de sigilo 

dos documentos, bem como está diretamente ligada à avaliação e aquisição de documentos, 

com vistas a sua transferência, eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

A aquisição de documentos é uma função arquivística que segundo os autores se 

refere à coleta dos documentos para o arquivo intermediário ou permanente de modo a formar 

os fundos de arquivo, que na Arquivologia brasileira é o desdobramento da avaliação de 

documentos, denominada de seleção para fins de transferência para um arquivo intermediário, 

eliminação ou recolhimento para guarda e conservação definitiva em um arquivo de guarda 

permanente. 

Couture (1999) explica que a aquisição é: 

[...] um conjunto de medidas empregadas afim de ampliar o número de 
arquivos de um fundo de um organismo [...]. Essa importante função 
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arquivística se aplica ao longo de todo o ciclo de vida dos arquivos. Portanto, 
ela rege a passagem dos arquivos institucionais do status de arquivos 
correntes ao de arquivos intermediários e de arquivos intermediários para 
arquivos definitivos. É também através da aquisição que se estrutura a 
entrada dos arquivos não institucionais de acordo com as formas de doação, 
compra, depósito, empréstimo, troca ou reintegração. (COUTURE, 1999, p. 
17, tradução nossa). 

 Ainda de acordo com Couture (1999, p. 17, tradução nossa), a avaliação de 

documentos, “necessariamente se baseia no conhecimento aprofundado da instituição ou da 

pessoa que os gerou no curso de suas atividades, devendo ter como objetivo último 

testemunhar os valores como importantes para a sociedade”. Essa função exige a análise não 

só das necessidades da organização produtora e receptora dos documentos de arquivo, como 

também da legislação que regulamenta sua produção e preservação legal. O instrumento 

resultante da função de avaliação é a tabela de temporalidade documental ou tabela de seleção 

de documentos, que os autores apresentam como:  

[...] o elemento estabilizador que permite regular o crescimento exponencial 
da informação. Graças à tabela de seleção dos documentos, a informação 
será sistematicamente depurada, e os sistemas utilizados serão 
periodicamente aliviados, acelerando a comunicação da informação 
permanente. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 68). 

Por outro lado, Couture (1999, p. 23-24), explica que a conservação tradicionalmente 

sempre foi reconhecida pelo arquivista como a função de assegurar a preservação do material 

sob sua responsabilidade. Era uma função essencialmente centrada na preservação passiva, 

instrumental e material dos documentos permanentes. O significado dado à palavra 

preservação era muito mais restrito do que é agora. Nessa perspectiva, a sociedade esperava 

do arquivista que ele fosse um guardião, um conservador. 

Hoje, a questão da preservação de documentos de arquivo mudou substancialmente. 

Por um lado, pensamos no grande desafio colocado pelo uso irremediável da tecnologia da 

informação para a produção dos documentos, processo que traz à tona questões preocupantes 

com relação à obsolescência cada vez mais acelerada dos suportes que registram as 

informações orgânicas. Por outro lado, é importante incluir a função de preservação em uma 

nova abordagem que ofereça critérios de preservação, enfatizando a preservação preventiva e 

não a curativa, ou seja, o foco está em criar mecanismos de prevenção evitando perdas de 

informações e documentos armazenados em diversas mídias informáticas, que está 

relacionado com a integridade e autenticidade dos documentos de arquivo. 

Por fim, corroborando com essa discussão, Lopes (1997, p. 94-95), aponta que as três 

funções principais da Arquivologia contemporânea, “classificação, avaliação e descrição”, 
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estão relacionadas intrinsecamente à preservação e ao acesso à informação, e que a primeira 

terá repercussão na qualidade das duas últimas, ou seja, a classificação dos documentos 

deverá fornecer os meios contextuais internos (organização) e externos (sociedade) como 

subsídio para a função da avaliação compreender os valores das informações para a 

determinação de sua destinação, com base no contexto de produção dos documentos e sua 

relação com as funções e atividades de qualquer organização e com a sociedade de modo 

geral. Por sua vez, a descrição de documentos deverá ser operacionalizada sob a égide da 

classificação, localizando os nexos lógicos de suas relações contextuais sob o qual o 

arquivista terá que desenvolver explicações para os agrupamentos dos documentos 

internamente nos fundos institucionais. 

Como podemos observar, a perspectiva da Arquivística Integrada expande a 

abordagem ou enfoque da visão tradicional da preservação, organização e acesso aos 

documentos de arquivo permanente, para um continuum de intervenções técnicas e de 

tratamento arquivístico desde a produção dos documentos, não dicotomizando nem 

abandonando a abordagem da gestão de documentos da perspectiva da Arquivologia 

estadunidense, mas aglutinando o tratamento dos documentos em todo o seu ciclo de vida, a 

partir da abordagem da gestão integrada da informação orgânica. 

Desse modo, a perspectiva da Arquivística Integrada, dada a sua abordagem integral 

de tratamento do ciclo de vida dos documentos, influência o porvir das teorias e das práticas 

de gestão de documentos, pensamento presente na formulação da teoria do records continuum 

australiano, ainda que ligadas mais as questões do tratamento dos documentos de arquivo num 

mundo cada vez mais digital, culminando na abordagem da metodologia DIRKS (Design and 

Implementation of a Record Keeping System), publicada por meio da norma de gestão de 

documentos AS 4390-1996, que foram materializadas na publicação da ISO 15489-1:2001 – 

Information and documentation - Records management - Part 1: General, e a norma ISO/TR 

15489-2:2001 - Information and documentation -- Records management -- Part 2: 

Guidelines, ambas lançadas em 2001 e atualizadas em 2016. 
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7 GESTÃO DE DOCUMENTOS NA AUTRÁLIA 

 

A teoria da gestão de documentos na perspectiva da Arquivologia australiana, no 

qual emerge o records continuum, tem levantado uma série de debates acerca dos 

fundamentos, princípios, teorias e práticas da Arquivologia desde a década de 1960 e 

principalmente na década de 1990, quando foi enunciado por Frank Upward, sobretudo a 

partir das diversas perspectivas suscitada pelos documentos digitais, debates estes ainda 

incipientes no âmbito da Arquivologia no Brasil. A renovação desses debates acerca da gestão 

de documentos vem influenciando as teorias e práticas de gestão de documentos no universo 

da Arquivologia, ampliando seus conceitos e princípios, incidindo na normatização e 

certificação da gestão de documentos com a publicação das ISO 15489-2001 (Parte 1 e 2) 

com sua atualização verificada em 2016. 

 

7.1 O records continuum: histórico, termo e conceito 

 

O desenvolvimento da abordagem do records continnum40 se inscreve na perspectiva 

da Arquivologia da Austrália, e é apresentado no ano de 1996 com base nas ideias de Frank 

Upward, professor da Monash University, como um modelo teórico que desafia as 

compreensões sobre as teorias e práticas arquivísticas desenvolvidas até então. Essa 

abordagem teórica foi impulsionada em grande parte pela necessidade de refletir sobre o 

grande desafio imposto pela gestão de documentos no mundo digital, decorrente das 

mudanças e ampliação do uso incontornável das tecnologias de informação e comunicação 

nos processos de produção, manutenção, uso e destinação dos documentos em ambientes 

digitais, em uma sociedade dinâmica e em constante transformação.  

Desse modo, Upward articula seu modelo teórico a partir da reflexão sobre a 

limitação da ciência arquivística com base nas perspectivas teóricas pós-custodial e pós-

modernas da Arquivística Funcional proposta pelo canadense Terry Cook41 e da teoria da 

estruturação do sociólogo britânico Anthony Giddens, apresentando o modelo do records 

                                                 
40 Optamos por manter o uso original do termo em inglês, pela dificuldade de sua tradução em outras línguas, 
pois poderíamos não expressar o verdadeiro sentido conceitual proposto em sua origem. 

41 Tendo em vista que o objetivo desta seção é apresentar as linhas gerais do modelo teórico do records 
continnum e principalmente sua materialização na metodologia australiana para a gestão de documentos, 
denominada de Designing and Implementing Recordkeeping Systems (DIRKS), que se tornou referência da ISO 
15489/2001, indicamos a pesquisa de Tognoli (2010), Schmidt (2012), e COSTA FILHO (2016), para maior 
aprofundamento das reflexões pertinentes à perspectiva pós-custodial ou pós-moderna da Arquivologia 
Funcional.  
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continnum em dois artigos publicados no periódico Archives and Manuscript, o primeiro 

intitulado Structuring the records continuum – Part One: postcustodial principles and 

properties em 1996 e o segundo intitulado de Structuring the records continuum – Part 2: 

structuration theory and recordkeeping em 1997.  

De modo geral, a teoria da estruturação, na qual se inspira Upward para o 

desenvolvimento do modelo teórico do records continuum, é baseada no pensamento pós-

moderno do campo disciplinar das Ciências Sociais, que busca analisar as teorias sociais e a 

validade de suas metodologias para a compreensão e interpretação dos processos que 

conformam os fenômenos sociais contemporâneos, que se debruça nas análise das relações de 

poder e as estruturas e normas sociais que as regem, que estão em constante estado de vir a 

ser, ou seja, em constantes transformações de difícil apreensão e explicação, dado o caráter 

dinâmico e acelerado das constantes transformações sociais que vivemos atualmente.  

Para Giddens a teoria da estruturação compreende a análise das relações sociais com 

base nas perspectivas de tempo/espaço, agência/estrutura, subjetivo/objetivo e micro/macro, 

sendo moldadas por indivíduos e suas estruturas sociais pré-estabelecidas em constantes 

transformações, as quais “são tanto constituídas pela agência humana quanto, ao mesmo 

tempo, é o próprio meio dessa constituição”, incluindo as diferentes culturas que interagem e 

moldam essas estruturas e relações sociais em constantes transformações. (GIDDENS, 1993, 

p. 129, tradução nossa). 

Figura entre os influenciados do movimento de criação do records continuum o 

canadense Terry Cook, a quem é atribuído a ampliação e o desenvolvimento da perspectiva da 

Arquivística Funcional, enunciada por Hugh Taylor (1987-88) que utiliza das teorias sociais 

pós-modernas, como a teoria da estruturação de Giddens, dentre outros autores, para repensar 

o papel dos arquivistas e dos princípios basilares da Arquivologia no mundo pós-moderno. 

Cook se apropria do discurso pós-moderno tradicional que propõe a revisão e até mesmo a 

renúncia de preceitos fundamentais da Arquivologia, como o princípio da proveniência, da 

custódia documental pelas instituições arquivísticas e da própria teoria das três idades.  

Tognoli (2010, p. 112), ao estudar a Arquivística Integrada quebequense e a 

Diplomática Contemporânea como construtos teóricos da Arquivologia Contemporânea, ao 

contrário da Arquivística Funcional de Cook, afirma que as duas primeiras abordagens não 

têm intenção de causar “rupturas de princípios e conceitos propostos desde o nascimento da 

arquivística enquanto disciplina”, aliás, estes estudos chegam a reafirmá-las. Porém, a 

abordagem da Arquivística Funcional, segundo a autora, “busca, por meio de rupturas, 

enriquecer e integrar a disciplina na realidade documental atual”. 
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Nesse sentido, observamos nas leituras de Cook (2012, p. 14), que o autor chega a 

tecer críticas contundentes a Duranti, entre outros autores da Arquivologia, ao se referir aos 

seus estudos de Diplomática, e ressalta que: 

Duranti não está alheia ao meio social que envolve a criação de registros, 
mas para ela, este é definido de forma restrita pela “doutrina legal” e os 
costumes jurídicos do contexto do criador. Muito mais problemática do que 
esta estreiteza jurídica [a relação jurídica do documento com os atos de seus 
criadores], no entanto, é a visão positivista de Duranti com relação a 
“ciência”, não importa se ciência arquivística ou ciência diplomática. Os 
seus princípios e conceitos, que ela acredita serem “universalmente válidos” 
e trazem “objetividade” para a pesquisa arquivística em contextos 
documentários, cujas características ela equivale a ter “uma maior qualidade 
científica”. Os preceitos da ciência arquivística “encontram sua validade em 
coerência e lógica interna, em vez de contexto histórico, legal ou cultural.” 

Para Cook (2012, p. 8), os pós-modernos se rebelam contra o moderno, sendo taxado 

por vezes como um pós-moderno tradicional ou radical. Para o autor, as noções de verdade 

universal ou conhecimento objetivo baseadas nos princípios do racionalismo científico do 

Iluminismo, ou até mesmo no emprego do método científico ou crítica textual clássica da 

Diplomática, podem ser descartados como quimeras, e prossegue dizendo que “os pós-

modernistas revelam a falta de lógica de textos supostamente racionais. O contexto por trás do 

texto, as relações de poder que moldam o patrimônio documental, e de fato, a estrutura dos 

documentos, o sistema de informação de residentes, e convenções narrativas são mais 

importantes do que o objeto em si”.   

Admirados por uns e criticados por outros, o fato é que essa abordagem de 

pensamento tem agenciado inúmeros seguidores em âmbito internacional, propondo a revisão 

da Arquivologia para melhor atender às demandas sociais em constante transformações e 

questionamentos em um mundo cada vez mais dinâmico e instantâneo possibilitado pelas 

tecnologias de informação e comunicação, propondo a substituição, por exemplo, do 

pensamento micro pelo macro, da microavaliação para a macroavaliação, do objetivo pelo 

subjetivo, corrente de pensamento ainda em desenvolvimento no âmbito internacional, ainda 

incipiente e pouco sistematizado no Brasil. 

Assim, nesse contexto social mais amplo e em constantes transformações que se 

inscreve a perspectiva teórica do records continnum, que entendemos ser essencialmente 

teórico, servindo de base, ou como o próprio Upward (1996) ressalta “como uma lupa que 

amplia o pensamento das abordagens tradicionais” para uma abordagem contextual 

macrossocial, alinhadas a uma dinâmica mais ampla de importância adquirida pelos 

documentos de arquivo. 
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Para Upward (1996), o modelo teórico do records continnum é construído com base 

no pensamento pós-moderno e na abordagem pós-custodial dos documentos de arquivo, como 

um construto de tempo e espaço contínuo em um processo de sempre vir a ser, em oposição às 

fases estanques proposta pelo conceito de ciclo de vida dos documentos. 

O autor aponta que os antecedentes do modelo proposto estão relacionados com a 

própria evolução das teorias e práticas arquivísticas da Austrália na década de 1960, primeiro 

pela influência de Ian Maclean e Peter Scott, com o desenvolvimento do sistema de séries 

australiano (series systems) e depois em um artigo publicado pelo canadense Jay Atherton na 

Revista Archivaria intitulado“From life cycle to continuum: some thoughts on the records 

management-archives relationship”, onde surge pela primeira vez o continuum, que passa a 

ser utilizada amplamente na Austrália. O próprio Upward (2004, s./p., tradução nossa, grifos 

nosso) explica esse momento: 

Ian Maclean, em essência declarou que os gestores de documentos eram 
verdadeiros arquivistas, e que a ciência arquivística deveria ser direcionada 
para o estudo das características das informações registradas, sistemas de 
recordkeeping42 e para o processo de classificação. Mas foi somente quando 
o arquivista canadense Jay Atherton apresentou sua proposta em meados da 
década de 1980, que a palavra continuum começou a ser amplamente 
utilizada como uma maneira de descrever a abordagem de Maclean na 
Austrália. Atherton mostrou como os estágios do ciclo de vida aos quais os 
documentos encontravam-se supostamente submetidos a uma série de 
atividades recorrentes e reverberantes tanto na gestão de arquivos como na 
de documentos. 

À semelhança da construção das narrativas das duas perspectivas e abordagens da 

gestão de documentos apresentadas anteriormente nesta seção, tentaremos demonstrar o 

percurso histórico, político, sociocultural e técnico-científico do desenvolvimento do records 

continuum, que está ligado a própria tradição da Arquivologia australiana da década de 1960, 

conforme apontado por Upward, cuja abordagem metodológica de operacionalização da 

                                                 
42 Optamos por manter o uso original do termo em inglês, pela dificuldade de sua tradução em outras línguas, 
que não encontra equivalente para o português em nenhum dicionário ou glossário de terminologia arquivística. 
Na tradução do artigo “Conhecimento e educação para a sociedade dos arquivos”, de Tom Nesmith, traduzido 
por Lúcia Velloso (2010, p. 21), a autora opta por manter o termo em inglês “uma vez que não é possível 
traduzir o seu conceito num único termo “[...] recordkeeping envolve um conjunto de atividades, processo e 
procedimentos adotados, uma vez encerrada a ação que dá origem ao documento, mas que ocorrem no ambiente 
do produtor, onde o documento precisa ser mantido, gerenciado, acessado, reproduzido, etc.”  

Este termo também é distinto do recordkeeping norte-americano, visto que nos Estados Unidos o termo é 
utilizado, conforme explica COSTA FILHO (20016, p. 112) “Constatamos, desse modo, que o conceito de 
recordkeeping australiano difere do americano. Esse está precisamente adjudicado ao records management, 
enquanto aquele está assentado à manutenção de evidências de transações por meio de informações registradas e 
à expansão de seu domínio para além da gestão dos documentos administrativos, compreendendo, do mesmo 
modo, a administração de arquivos históricos”.  
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gestão de documentos é materializada na metodologia DIRKS e na ISO 15489-2001, 

atualizada em 2015.  

Historicamente, a Austrália foi colonizada pelo Reino Unido, sendo constituída por 

seis colônias. Em 1901, após um processo de planejamento, tornou-se uma Commonwealth43, 

e em 1907, domínio do Império britânico. A importância do legado britânico é ressaltada por 

Costa Filho (2016, p. 95), segundo o qual a Austrália, “[...] tornando-se colônia do Império 

britânico no ano de 1788, herda "uma bagagem visível: a língua, as formas inglesas de 

possessão de terras, os bancos, a Common Law, as assembleias representativas e a ideia de 

liberdade". 

Para Cunnighan (2005), a emergência das instituições arquivísticas australianas 

possui algumas similaridades com o processo sócio histórico ocorrido nos Estados Unidos. De 

acordo com o autor, assim como ocorreu nos Estados Unidos, o estabelecimento de 

instituições arquivísticas lideradas por autoridades governamentais resulta do processo de 

apoio de historiadores, tendo a Austrália, entretanto, contado também com o apoio de 

bibliotecários. As bibliotecas de pesquisa governamental se situam como importantes 

instituições para a construção da memória social e da Arquivologia australiana, visto que 

muitos programas arquivísticos tiveram início dentro destas estruturas. 

Nos anos 1940 historiadores, bibliotecários e cientistas políticos passaram a pensar a 

preservação dos documentos de arquivo produzido desde a Primeira Grande Guerra. Foi, 

então, criado o War Archives Committee (Comitê de Arquivos de Guerra), sendo criadas as 

primeiras diretrizes para a eliminação de documentos de arquivo, tendo como diretor dessa 

estrutura o historiador Charles Bean.  

Nesse momento o objetivo era “garantir a disponibilidade de material para a 

preparação de uma história da guerra”. (CUNNINGHAN, 2005, p. 35, tradução nossa). A 

preservação da história das Primeiras Grandes Guerras se torna a principal responsabilidade 

do Comitê. Entretanto, suas atividades passam a também abranger documentos de arquivos 

relevantes de departamentos governamentais e as divisões de arquivo foram inicialmente 

alocadas dentro das bibliotecas.  

Piggot (2012, p. 86, tradução nossa) aponta que o processo de implementação dos 

arquivos inicia-se, no seio das bibliotecas. “Durante quatro décadas, iniciando em 1919 em 

South Australia, estados e governo federal utilizaram bibliotecas e instituições já existentes na 

                                                 
43 Comunidade Britânica de nações independentes que faziam parte do Império Britânico, e que apesar de terem 
sua autonomia política, social e administrativa garantidas por suas constituições, ainda continuam reconhecendo 
o monarca britânico como chefe de Estado, representado pelo primeiro-ministro ou governador-geral em cada 
país. 
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gestão administrativa de documentos de arquivo de importância histórica”. Ainda, de acordo 

com o autor, a questão do controle das bibliotecas sobre os arquivos é um tema de grande 

complexidade o qual gerou intensos debates, em especial nos anos 1950. Nesse contexto 

histórico, Costa Filho (2016) explica que:  

Os governos estaduais e federal utilizavam bibliotecas para custodiar 
documentos históricos. Embora as relações entre arquivos e bibliotecas 
fossem estreitas, já havia controvérsias quanto à inexistência de programas 
para formação de arquivistas, à falta de representatividade dos interesses 
arquivísticos nas associações profissionais e, sobretudo, à metodologia para 
a gestão de documentos arquivísticos. (COSTA FILHO, 2016, p. 95). 

A literatura também aponta que o início formal da função de tratamento dos 

documentos na Austrália é decorrente da nomeação, em 1944 de Ian Maclean como Archives 

Officer da recém criada Archives Division da Commonwealth National Library, divisão que 

seria separa da estrutura da Biblioteca Nacional da Commonwealth (CNL) em março de 1961, 

transformada em Commonwealth Archives Office (CAO), vindo a ser transformada em 1998 

no National Archives of Australia (NAA).  

É após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da produção de documentos 

devido à ampliação das instituições e das funções administrativas na Austrália, que Maclean 

convida T. R. Schellenberg e W. Keye Lamb, Arquivista do Domínio44, para passar seis 

meses no ano de 1954 realizando cursos e prestando consultorias para a Archives Division, o 

que foi muito positivo para os arquivos australianos. Principalmente Schellenberg teve um 

papel importante nessa visita, pois contribuiu alavancando algumas modificações importantes 

para o desenvolvimento dos arquivos e da Arquivologia australiana.  

Um ponto importante acerca da participação de Schellenberg no desenvolvimento da 

Arquivologia australiana é a ratificação deste acerca das distinções metodológicas entre 

Arquivologia e Biblioteconomia, o que ia ao encontro dos anseios dos arquivistas australianos 

que buscavam uma separação entre as áreas.  Nesse sentido, Costa Filho e Sousa (2017, p. 

38), ressaltam que essa visita teve como resultado “um crescimento moral dos arquivistas 

australianos e desenvolveu um espírito de orgulho dentre o meio, que culminou em um 

aumento dos esforços para a obtenção da efetiva autonomia dos arquivos”. 

Schellenberg, portanto, foi responsável por uma série de recomendações ao governo, 

entre elas a separação da Archives Division da CNL, o que viria a acontecer em 1961, e 

recomendou a aplicação do conceito de records group na classificação dos documentos, o que 

                                                 
44 O Arquivista do Domínio no Canadá é, à semelhança dos Estados Unidos “Archivist of United States of 
America”, o arquivista-chefe do governo canadense, que no caso do Brasil pode ser comparado ao cargo de 
Diretor do Arquivo Nacional. 
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não foi bem recebido pelos arquivistas australianos, devido ao fato das constantes 

modificações estruturais e funcionais da jovem administração pública do país.  

Na esteira desse processo de desvinculação, uma Comissão de Inquérito recomendou 

a separação entre a Divisão de Arquivos e a Biblioteca Nacional, "influenciada em grande 

parte pelas diferenças metodológicas entre as duas disciplinas e em parte pelo entendimento 

do papel dos arquivos, que passa a ser o de promover a gestão de documentos de arquivos 

governamentais em função do próprio governo e de seus departamentos”. (CUNNINGHAM, 

2005, p. 35, tradução nossa). 

É importante observarmos também que o estabelecimento do Commonwealth 

Archives Committee ocorreu quarenta anos após o fato histórico que levou à Federação, 

considerado um atraso para os arquivistas australianos na organização dos arquivos do país. 

Em 1946 as ações do comitê são ampliadas e este passa a coordenar o trabalho 

arquivístico das instituições responsáveis por custodiar os documentos de arquivo 

governamentais, o Memorial de Guerra (Memorial War) e a Biblioteca Nacional 

(Commonwealth National Library). O comitê foi, então, renomeado, passando a se chamar 

Commonwealth Archives Committee. Esse organismo passa a assumir uma grande 

importância, visto que a eliminação de documentos de arquivo passa, então a depender de sua 

autoridade, acerca do valor custodial permanente.  

De acordo com Cunninghan (2005), os arquivistas da Commonwealth eram 

inicialmente marcados pela tradição jurídico-administrativa, tanto pela influência da 

burocracia britânica, quanto pela de Jenkinson, visto que o Manual de Administração de 

Arquivos de 1922 era uma das poucas fontes anglófonas existentes na época sobre o 

tratamento dos arquivos, contando também com as influências de Schellenberg quando de sua 

visita técnica em 1954. 

Cunningham explica esse cenário jurídico-administrativo das instituições públicas na 

Austrália apontando que: 

Por exemplo, entre 1916 e 1945, a função de restrição de imigração (e os 
documentos relativos à performance de implementação dessa função) foi 
transferida para dez departamentos governamentais diferentes: Assuntos 
Externos; Interior e Territórios; Assuntos Internos; do Primeiro-Ministro; 
Mercados e Migração; do Primeiro-Ministro; Transporte; Interior I; Interior 
II; e Imigração. (CUNNINGHAM, 2007, p. 80). 

A Austrália, como aponta Cunningham (2007), é uma nação jovem e nem ao menos 

existia como tal quando da publicação do Manual Holandês, em 1898 e se passaram quase 

cinco décadas até o primeiro arquivista nacional ser nomeado, o que ocorreu, como apontado, 



201 
 

dentro de uma divisão de menor importância na Biblioteca Parlamentar. O estabelecimento da 

Divisão de Arquivos nos anos de 1940 teve, para o autor, a vantagem de iniciar a partir de 

uma "lousa limpa", ou seja, apesar de a burocracia australiana ser baseada no modelo 

britânico, os sistemas de controle arquivísticos tiveram um início marcado por uma estrutura 

baseada no archives group de Jenckinson, e do records group de Schellenberg, de certa 

maneira, incólume. 

O comitê reconhecia que os documentos de arquivo de guerra não poderiam ser 

separados dos documentos de arquivo dos tempos de paz produzidos normalmente pela 

administração pública australiana. Em 1952 a Biblioteca Nacional se tornou a única 

autoridade arquivística do Commonwealth e o Oficial Arquivista se tornou o Oficial 

Executivo do Comitê. Em março de 1961, seguindo a recomendação do Comitê de Pesquisa 

da Biblioteca Nacional, a Divisão de Arquivos da Biblioteca Nacional foi reconstituída como 

o Commonwalth Archives, dentro do Departamento do Primeiro Ministro. (AUSTRÁLIA, 

1969). 

Se em um primeiro momento a Divisão de Arquivos “estava mais ocupada em 

identificar os registros dignos de preservação, resgatá-los e alocá-los em instalações de 

armazenamento adequados”, nos anos 1950 “a Divisão mudou seu foco para uma melhor 

forma de arquivar esses documentos sob um controle intelectual”. (CUNNINGHAM, 2012, p. 

4, tradução nossa).  

É em 1964, com a nomeação de Peter Scott que o sistema de classificação e 

arquivamento do Commonwalth Archives começa a ser transformado, abandonando 

gradativamente o sistema de classificação do records group proposto por Schellenberg em 

1955, para o que ficou conhecido como séries system. 

De acordo com Cunningham (2007, p. 80), essa nova abordagem do conceito de 

sistemas de séries de Scott foi inspirada pelas constantes modificações das estruturas e 

funções da administração pública australiana, e da dificuldade de aplicar os conceitos de 

archives group britânico e do records group estadunidense, levando-o a criar outro sistema de 

classificação dos documentos que espelhasse as suas múltiplas proveniências funcionais, e 

não somente as estruturas orgânicas institucionais australianas.  

Para Schmidt (2012, p. 161-162, grifo da autora),  

Recém-nomeado para trabalhar no Arquivo de Commonwealth, em 1964, o 
jovem linguista Peter Scott fez uma sugestão radical; abandonar a 
abordagem de record group e adotar o que nomeou de “Sistema de Séries”, 
justificando que assim seria possível descrever as relações entre os 
documentos, os criadores e os processos que o demandaram de maneira a 
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abarcar todo o seu trâmite independente das instabilidades administrativas. 
[...] Scott rejeitava o que considerava abordagem “rígida” do records group 
para a Descrição arquivística, cuja orientação determinava que informações 
contextuais e informações sobre documentos fossem combinadas em uma 
única descrição hierárquica. Argumentava que essa abordagem não refletia 
adequadamente as realidades da criação e uso de documentos em ambientes 
de mudanças administrativas complexas, onde a proveniência múltipla era 
um fenômeno comum. 

O sistema de séries proposto por Scott ficou conhecido a partir de um artigo 

publicado em 1966 na revista The American Archivist sob o título The Record Group 

Concept: a case for abandonment. Nesse momento, o autor apresentava ao mundo seu 

conceito de sistema de série, e que foi bastante criticado tendo diversas reações negativas, 

principalmente por parte dos arquivistas norte-americanos, em especial por enunciar o 

“abandono” do princípio da proveniência, consolidada até então no título da publicação. Essas 

críticas, segundo Millar (2012) foram decorrentes da visão do princípio da proveniência que 

foi desenvolvida para os arquivos físicos e que, com o fenômeno do documento digital, essa 

abordagem não atenderia à nova realidade de produção de documentos.  

Como o Manual dos arquivistas holandeses encontrou seu caminho por toda 
a Europa, o termo holandês “archief” desenvolveu-se em “fonds d’archives” 
na França, “Provenienzprinzip” na Alemanha, “fondo” na Itália e Espanha, e 
“Archive Group” na Inglaterra. Com cada mudança na terminologia, cada 
tradução e redefinição, veio uma maior ênfase em uma visão custodial. 
Arquivistas gerenciavam os materiais nas mãos, e a proveniência desses 
materiais estava ligada a um único criador, mais frequentemente à última 
pessoa ou órgão responsável. (MILLAR, 2012, p. 12, tradução nossa).  

Este obviamente não era o contexto jurídico-administrativo de produção de 

documentos australiano conforme observamos ao longo desta subseção, o que o levou a 

formulação do seu conceito de sistemas de série, não só para descrever os documentos 

permanentes, mas começou a aplicar esse sistema na classificação dos documentos modernos 

já na fase de produção, ou seja, como um princípio classificatório no âmbito da gestão de 

documentos nas instituições produtoras, que segundo Upward (1996), resiste ao tempo e é 

utilizado até os dias atuais na Austrália. 

Em seu artigo, Scott (1966, 497-496) trata das limitações da aplicação do records 

group e dos problemas que eram gerados pela constante modificação das estruturas e funções 

da administração pública australiana, o que não atenderia as sucessivas transferências de 

custódia entre órgãos.  

Conforme explicado por Cunningham (2007), também não atendia a criação de 

documentos por vários órgãos, sendo que o último órgão que custodiasse aquela 
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documentação seria o ponto de referência do fundo, quebrando, assim, a organicidade do 

contexto original desses documentos produzidos por diferentes órgãos anteriores a este.  

Dessa forma, a numeração das séries e a colocação das séries no records group não 

se mostrava suficientemente flexível para lidar com novas incorporações que por ventura 

fossem identificadas posteriormente. Nas palavras de Scott, 

Uma solução óbvia para todos os problemas acima é abandonar o records 
group como categoria principal de classificação e base do arranjo físico dos 
arquivos da série como um elemento independente não vinculado ao 
contexto administrativo. E se a série se torna o nível primário de 
classificação e o item nível secundário, (a) os itens são mantidos em seus 
contextos e ordem original por alocação física às suas séries apropriadas; e 
(b) as séries não são mais mantidas em nenhuma ordem física original em 
um grupo de documentos ou prateleiras (se houver alguma ordem), mas 
simplesmente tenha seu contexto administrativo e associações registradas no 
controle de contexto. Esse sistema está em harmonia com os objetivos 
básicos [da proveniência e da ordem original]. (SCOTT, 1966, p. 497, 
tradução nossa). 

Para Scott (1966) esse sistema de séries permite gerenciar o controle do contexto de 

produção e o controle da manutenção dos documentos de forma separada, porém vinculadas, 

ou seja, preservando a ordem original dos documentos de acordo com as séries funcionais e 

articulando essas séries de acordo com seus múltiplos contextos de produção, o que ele 

representa no seguinte esquema: 

Figura 3 – Series system de Peter Scott 

 

Fonte: Scott (1966, p. 498, tradução nossa). 
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Scott explica que o primeiro componente do sistema de série é o “controle do 

contexto”, estabelecido tendo por base quatro elementos: a administração ou organização; o 

órgão (e suas subdivisões); família; e, pessoa. Estes elementos estão inter-relacionados com 

órgãos vinculados a estruturas administrativas e funcionais, bem como com outras 

diacronicamente – antecedentes e subsequentes – estruturalmente. 

Já para o segundo componente “controle do documento”, Scott (1966) estabelece 

quatro elementos: série; item, documento e informação. As séries, segundo o autor, possuem 

inter-relacionamentos com o contexto administrativo e os órgãos ou pessoas que as produzem 

ou controlam. Da mesma forma que o contexto, as séries possuem inter-relacionamentos com 

séries anteriores e posteriores, que se referem a mesma função, mas podem estar 

contextualmente relacionadas com diferentes proveniências (órgãos produtores), ligadas pela 

mesma função. 

Para Scott, este sistema de séries representa um alto grau de flexibilidade e precisão 

na contextualização da proveniência (estrutural e funcional) e ordem original de produção 

funcional dos documentos, formando as séries por funções. Este sistema, bastante inovador 

para o período, é utilizado desde a década de 1960 no sistema de arquivos da Austrália. 

Ainda, de acordo com o autor, 

Se a série de documentos for adotada como organização primária evita todas 
as dificuldades anteriores no arranjo físico e é possível vincular arquivos 
com muito mais precisão ao seu contexto apropriado. Desde que respeite a 
integridade física da série de documentos e registre completamente seu 
contexto administrativo, uma série estará em completa harmonia com os 
princípios tradicionais [proveniência e ordem original]. (SCOTT, 1966, p. 
512, tradução nossa). 

Para Schmidt (2012), o sistema de séries de Scott criou uma verdadeira 

transformação na Arquivologia australiana sendo aplicado até os dias atuais no modelo do 

records continuum e, mesmo tecendo críticas a Schellenberg, assim como os Estados Unidos, 

a Austrália compartilha da diferença no uso dos termos records e archives na sua tradição 

arquivística. A autora complementa: 

Mesmo sendo um país novo, a Austrália aparece como importante referência 
da Arquivologia Moderna ao se defrontar e se preocupar com os documentos 
“modernos”. O grande desenvolvimento econômico e tecnológico pelo qual 
passou após a Segunda Guerra antecipou suas preocupações com os 
documentos eletrônicos, mantendo-a na vanguarda da produção do 
conhecimento científico para o campo dos arquivos. O “Sistema de Séries” 
ainda perdura na abordagem contemporânea do Continuum. (SCHMIDT, 
2012, p. 163, grifos da autora). 
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O Anuário Oficial de 196945 dedica um subitem para tratar do desenvolvimento do 

sistema arquivístico de série australiano. De acordo com essa publicação, o Archives Office 

passa a executar a função de ser uma agência central dos documentos governamentais 

produzidos pela Commonwealth não requisitados nas atividades cotidianas ou correntes, o que 

contribuiu para o desenvolvimento de um arquivo único da herança da nação australiana. 

Além disso, possuía também a função complementar de prover serviços à sociedade. 

(AUSTRALIA, 1969, p. 543-544). 

Esse Anuário aponta as seguintes atividades que organizavam essas funções: 

Documentos e gestão arquivística: A partir de 1967, torna-se responsável pelo 

Central Information Bureau on Records and Archival Management, órgão consultivo que 

prestava serviços de informação aos órgãos governamentais da Commonwealth. 

Registro das séries documentais. Administração do Commonwealth Register of 

Record Series, o qual guarda o controle de todos os registros da Commonwealth, incluindo os 

dos departamentos governamentais, bem como os arquivos ali armazenados. Além dos 

registros oficiais, tinham documentos não oficiais, especialmente de períodos de guerra são 

mantidos por esse órgão. 

Controle da eliminação. Os documentos da Commonwealth só podem ser destruídos 

após a avaliação realizada pelo Chefe Arquivista, o que ocorria na medida do possível, visto 

que algumas autoridades de departamentos governamentais continuavam a eliminar certos 

documentos de forma sistemática. Entretanto, os documentos que não eram abarcados por 

essas autoridades, eram checados pelo Archives Office antes da destruição ser autorizada. Os 

documentos com valor para a nação eram selecionados para preservação permanente.  

Provisão de guarda. Qualquer documento que não esteja em uso corrente, se 

considerado seu valor para preservação (permanente ou temporária) tanto pelo Archives 

Office, quanto pelo departamento de origem, deveria ser transferido para um repositório 

arquivísitico. 

Regulação de Acesso. Examinar os documentos para abertura de acesso ao público e 

desenvolver as estratégias de acesso. (No caso, os documentos disponibilizados datam do 

período anterior a 1923). 

Provisão de Informação. Prover um serviço consultivo de informação para 

requerentes oficiais e não oficiais, assim como pesquisadores acadêmicos ou de outros tipos 

de instituição.  

                                                 
45 Official Year Book of the Commonwealth of Australia, 1969. 
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Com base nesse panorama histórico apresentado, com o desenvolvimento do sistema 

de séries, das estruturas do Commonwalth Archives para a gestão de documentos no país, o 

próximo passo foi o desenvolvimento e a promulgação da Lei de Arquivos46 (Archives Act) de 

1983. Esta lei define as estruturas e competências do Arquivo Nacional da Austrália, como 

órgão coordenador dos sistemas de arquivos e gestão de documentos, a responsabilidade pela 

gestão dos documentos por parte da administração pública da Commonwalth, bem como 

regula o direito de acesso à informação como um direito do cidadão australiano.  

Nessa lei não encontramos o conceito de records continuum, somente o de records 

management, definido como: “O controle eficiente e sistemático da criação, captura, 

manutenção, uso e destinação de informações e documentos”47. 

Recorrendo ao Glossary of Archival and Records Terminology48 (PEARCE-MOSES, 

2005, tradução nossa), editado pela Society of American Archivists (SAA), o records 

continuum é definido como: “Um modelo de ciência arquivística que enfatiza a sobreposição 

das características de manutenção, evidência, tramitação dos documentos e identidade do 

produtor”. 

Assim, o modelo do records continuum proposto Upward (1996) é entendido 

fundamentalmente como um modelo teórico, utilizado a priori para pensar questões dos 

ambientes eletrônicos e mais tarde abarcando outras esferas da arquivística, foi desenvolvido 

sob a influência de Ian Mclean, na teoria estrutural de tempo/espaço de Anthony Giddens e 

nas teorias pós-custodiais de Terry Cook, com o intuito de buscar a continuidade que 

julgavam existente entre os arquivos históricos e a gestão documental, se desenvolvendo de 

forma contrária à teoria do ciclo vital dos documentos. 

Assim, de acordo com essa teoria, nenhum documento existe como um objeto 

independente, único. Está sempre em um estado constante de "vir a ser", de transformação. 

Para esses autores, o contexto de um documento está ligado a seu conteúdo, ou seja, deve ser 

considerado o espaço/tempo, a conjuntura de produção e preservação desse documento de 

arquivo.  

                                                 
46 National Archives of Australia. Archives Act. 1983. Disponível em: 
<https://www.legislation.gov.au/Details/C2013C00580>. Acesso em: 20 abr. 2019. 

47 National Archives of Australia. Records Management in the Australian Public Service. 2012. Disponível em: 
< https://www.anao.gov.au/sites/default/files/201112%20Audit%20Report%20No%2053.pdf>. Acesso em 20 
abr. 2019.  

48 Disponível em: <https://www2.archivists.org/glossary/terms/r/records-continuum>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Segundo essa teoria, os documentos estão relacionados a diversos fatores, 

instrumentos e indivíduos, não sendo, portanto, fixos no tempo, uma vez que são parte da 

história e estão sendo reutilizados para diversas finalidades. 

Conforme explica Cruz Mundet (2011), os documentos nessa perspectiva  

[...] não podem ser categorizados como prova ou como memória. São ambas 
as coisas. É sua natureza probatória que os distingue de outras formas de 
informação documental, e lhe permite jogar um papel particular na formação 
da memória e da identidade. [...] Em resumo, vem apontar que o papel de 
custodia dos Arquivos chegou a seu fim, para ser substituído por um mais 
amplo e ativo, que corresponderia com a visão da arquivística integrada. 
(CRUZ MUNDET, 2011, p. 23, tradução nossa).  

A discussão acerca da custódia e pós-custódia se insere nessa perspectiva histórica, e 

Upward se apoia em estudos realizados por Sue Mckemmish (1994), no qual a autora discorre 

sobre a fisicalidade e a virtualidade dos documentos digitais.  

A perda da fisicalidade que ocorre quando os documentos são capturados 
eletronicamente e está forçando os arquivistas a reavaliarem entendimentos 
básicos sobre a natureza dos documentos de atividades sociais e 
organizacionais, e de suas qualidades como evidência. Mesmo quando são 
capturados em um meio que pode ser sentido e tocado, os documentos como 
construções conceituais e não coincidem com os documentos como objetos 
físicos. A ordenação e localização física de tais documentos compreendem 
uma visão de suas relações contextuais e documentais, mas não apresentam 
os múltiplos entendimentos do que é uma realidade complexa. O papel 
custodial tradicional assume outra dimensão quando é aceito que o 
documento é apenas parcialmente manifesto no que está nas caixas das 
prateleiras do arquivo. A finalidade dos sistemas de arquivo é garantir que os 
documentos sejam preservados no contexto de sua criação e uso e que 
mantenham suas qualidades como evidência, de modo que, quando 
recuperados para um uso futuro, seu significado e importância possam ser 
entendidos. (MCKEMMISH, 1994, s/n. tradução nossa). 

Com base nessas reflexões, Upward (1997, tradução nossa) aponta que o pensamento 

arquivístico deve se expandir, rompendo com o pensamento de custódia tradicional, que é 

marcado pelas perspectivas e abordagens anteriores, não deixando de considerar a questão 

custodial, como “um aspecto de identificação, controle e acessibilidade”, mas compreendendo 

que a fisicalidade do documento é apenas uma das dimensões que expressam sua importância 

e significados, bem como que a custódia se insere em uma ideia de responsabilidade. 

Em resumo, as abordagens pós-custodiais não precisam significar uma 
ruptura com o passado, apesar de sua ênfase na guarda física. Abordagens 
pós-custodiais já tinham surgido no momento do colapso da confiança na 
capacidade de lidar com regimes lineares de custódia física. Eles envolvem 
uma nova maneira de pensar sobre arquivos e gestão de documentos e, como 
tal, fornecem uma nova análise, novas formas para considerarmos diferentes 
associações de ideias e um paradigma que é sentido intuitivamente [...]. As 
abordagens pós-custodiais desenvolvem um trabalho através do 
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entendimento de custódia contínua e sobre as responsabilidades e 
autoridades envolvidas. Elas se constituem de novas orientações para as 
questões arquivísticas, diferentes formas de aplicar nossas habilidades e 
conhecimentos e em novas direções profissionais. Embora tenham surgido 
antes das considerações sobre a gestão de documentos digitais, isso não 
precisa resultar em uma divisão da profissão, a não ser que permitamos o 
desenvolvimento de um novo dualismo. (UPWARD, 1996, s/n. tradução 
nossa). 

Upward (1996) tece, portanto, críticas acerca da tendência em dicotomizar os termos e 

conceitos utilizados na Arquivologia. Para ele, existe uma necessidade de se reinventar 

constantemente, não se atendo a modelos estanques de pensamento, como o do ciclo de vida 

dos documentos, por exemplo, buscando sempre desenvolver as teorias mais modernas 

possíveis, para que estas se adequem às necessidades sociais vigentes.  

Seguindo essa linha de pensamento, que não ignora nenhum dos espaços temporais 

sociais, jurídicos e administrativos, Sue Mckemmish, grande colaboradora no 

desenvolvimento do modelo do record continuum, afirma que este modelo foi desenvolvido 

para ser não sequencial, mas simultâneo: 

[...] explorar o continuum de responsabilidades que se relacionam com 
regimes de recordkeeping que captura, gerencia, preserva e reapresenta os 
documentos como evidência de atividades de negócios, para fins sociais e 
culturais por tanto tempo quanto eles continuarem possuindo valor, que seja 
por um nano segundo ou um milênio. O modelo fornece uma ferramenta 
gráfica para problemas de enquadramento sobre o relacionamento entre os 
gestores de documentos, arquivistas, passado, presente e futuro para pensar 
estrategicamente sobre como trabalhar de forma colaborativa e construir 
parcerias com outros indivíduos da área. (MCKEMMISH, 1997, s/nº, 
tradução nossa, grifo da autora). 

Sob esse aspecto de responsabilidade colaborativa ou de custódia compartilhada, 

Costa Filho (2016, p. 226-227), explica que nas instituições australianas, desde 1995, 

[...] tem-se a decisão da adoção da custódia distribuída como forma de 
manter os documentos digitais sob a custódia dos órgãos produtores, já que 
eles possuem necessidades administrativas e possuem a expertise técnica 
para gerenciá-los.  

Esse modelo de guarda compartilhado parte do pressuposto de que os documentos 

não precisam estar sob a custódia direta no Arquivo Nacional, pois o Arquivo Nacional 

australiano possui um marco jurídico e regulatório bastante consistente no entorno 

tecnológico de produção e manutenção dos documentos, que segundo os autores analisados, 

permite esse modelo de custódia compartilhada de forma segura e confiável. 

Upward (1997), alerta que esse modelo desenvolvido não é de fácil aplicação em 

outros contextos distintos do australiano, mas que pode contribuir para a ampliação das 

teorias e práticas arquivísticas em outros países.  
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Esse modelo é representado por Upward e McKemmish (1997), por meio de uma 

ferramenta gráfica ou modelo composto de quatro eixos e quatro dimensões, na seguinte 

ordem: criar, capturar, organizar e pluralizar, sendo colocados períodos transicionais nesse 

esquema. Completa que não existem, nessa perspectiva, fases distintas na vida dos 

documentos que, como já foi colocado, é uma das prerrogativas do conceito de ciclo vital e da 

teoria das três idades dos documentos, fazendo-se necessário tratar aqui a gestão de 

documentos como sendo um processo contínuo, conforme representado no Diagrama a seguir. 

 

Figura 4 – Diagrama do Records Continuum 

 

 

Fonte: Costa Filho (2016, p. 141). 

 

Como apontamos anteriormente, o records continuum é fundamentalmente um 

modelo teórico e de difícil operacionalização, ressaltado pelos próprios autores dessa teoria, 

que também se explica pelo fato de o autor não nos apresentar uma análise mais detalhada de 

cada coordenada e eixos. Desse modo, por ser um modelo essencialmente teórico, talvez até 
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para a sua compreensão, torna-se um desafio a sua aplicação no campo prático da gestão de 

documentos. 

Recorrendo ao trabalho de Costa Filho (2016, p. 142-143), o autor apresenta seu 

entendimento a respeito do modelo no quadro a seguir. 

 

Quadro 11 – Síntese do entendimento sobre os eixos e coordenadas do modelo teórico do 
records continuum 

Eixos Coordenadas 

Entidades Definição Elementos Definição 

 
Recordkeeping 

 
 
Meios utilizados para o 
registro de informações 
sobre atividades 
humanas 

Documento Representação de uma ação 

 
Documento Arquivístico 

Documento orgânico que se liga a 
outros documentos e possui 
contexto de produção facilmente 
identificado 

 
Arquivo 

Conjunto de documentos 
arquivísticos de uma instituição 

 
Arquivos 

Documentos pertencentes a 
inúmeras instituições, seja pela 
transferência espacial ou temporal 
entre instituições 

Evidência 

Vestígios de ações, 
evidências fornecidas 
por documentos e 
implicações exercidas 
na memória institucional 
e coletiva 

Vestígio da ação 
Os sistemas de recordkeeping 
controlam documentos como 
vestígios de uma ação 

Evidência 
Os sistemas de recordkeeping 
agregam evidência a um 
documento 

Memória 
institucional/individual 

Os sistemas de Recordkeeping 
fornecem memória à uma 
instituição 

Memória coletiva 
Os sistemas de recordkeeping 
fornecem memória coletiva 

Transação 
Registro de atividades 
desempenhadas para a 
condução de negócios 

Ato Subcategoria de atividade 

 
Atividades 

Subcategoria de função. Meios 
para a condução de negócios. 
Criam relações entre os 
documentos 

Funções Não especificado pelo autor 

Missões 
Funções de uma instituição a partir 
de uma perspectiva social mais 
ampla. 

Identidade 
Responsáveis pela 
produção e uso de 
documentos 

Ator Não especificado pelo autor 

Unidade 
Unidade organizacional a que o 
ator está associado. A unidade 
pode ser o próprio ator. 
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Eixos Coordenadas 

Entidades Definição Elementos Definição 

Organização 

Entidade a que a unidade 
organizacional está associada. A 
organização pode consistir em 
apenas um ator ou em uma 
unidade organizacional 

Instituição 
Institucionalização da identidade 
dos demais elementos com amplo 
reconhecimento social 

Fonte: Costa Filho (2016, p. 143). 
 

Por sua vez, Upward (1997), explica cada dimensão do diagrama associadas a cada 

coordenada (elementos presentes nos círculos): 

  Dimensão 1 – Criar: sistema de comunicação para a criação de documentos no 

âmbito de sistemas eletrônicos (registrar vestígios da ação, atos, atores); 

 Dimensão 2 – Capturar: sistema de comunicação que captura informações 

sobre  a evidência, unidades e atividades relacionando-o ao documento 

arquivístico, disseminando-o e preserva esses dados;  

 Dimensão 3 – Organizar: sistema que envolve a construção, reutilização e 

disseminação da memória institucional (organizar o documento como memória 

das funções); 

 Dimensão  4 – Pluralizar: sistema de construção, reutilização e disseminação 

da memória coletiva (social cultural e histórica) e institucional. 

 

O modelo do record continuum australiano desafia as compreensões tradicionais e 

modernas de tratamento dos documentos desenvolvida em duas fases do ciclo de vida dos 

documentos: a ativa e semiativa (arquivo corrente e intermediário) e a fase de preservação 

permanente (arquivo permanente), pois “[...] na visão do continuum o documento não é uma 

dicotomia de evidência e memória, são ambas as coisas ao mesmo tempo. São as suas 

qualidades de evidência, transação e contexto que os distingue de outros documentos”. 

(MUGICA 2005, p.37, tradução nossa, grifo do autor). 

No contexto tecnológico, segundo Dingwall (2016, p. 2014), não diferencia os 

documentos ativos, semiativos e inativos com base em uma mera separação física mas sim 

lógica, com impactos no acesso, preservação e tramitação dos documentos digitais, o que 

permite que os processos de gestão de documentos (criação, manutenção, uso e destinação) 

ocorram simultaneamente, diferente dos documentos sob a ótica do suporte analógico, pois na 

ótica dos documentos digitais, os documentos atuam como instrumentos de informação, prova 
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e evidência, história e memória coletiva e institucional, antes mesmo de serem transferidos 

para guarda permanente.  

Em resposta a muitos dos pontos fracos percebidos no âmbito do modelo de 
ciclo vital, alguns membros da comunidade arquivística começaram a 
repensar sua aplicabilidade. Surgiram apelos em prol da adoção de uma 
visão mais holística das atividades arquivísticas como alternativa à sensação 
de compartimentalização dessas atividades dentro do ciclo de vida. A 
palavra usada para descrever essa reconfiguração foi o continuum. 
(DINGWALL, 2016, p. 216, grifo do autor).   

Apesar do conceito ter sido apresentado por Upward e McKemmish na década de 

1990, ainda segundo Dingwall (2016, p. 216), a construção do modelo girou em torno três 

principais argumentos dos pesquisadores ao longo da década de 1980. 1. Abandono da 

distinção entre arquivos correntes e permanentes; 2. Avanço das funções arquivísticas de 

classificação, avaliação, descrição, preservação e acesso na direção da criação dos 

documentos ou antes da criação para fins de uniformização e padronização; e, 3. A integração 

das duas profissões de records managers e archivists. 

Essa integração já era matéria de discussão dos arquivistas canadenses Couture e 

Rousseau na década de 1980, autores que cunharam o termo Arquivística Integrada, com base 

na gestão da informação orgânica registrada, ponto comum entre os dois profissionais, com a 

preocupação do tratamento dos documentos em todo o seu ciclo de vida, no qual Atherton vai 

denominar de continuum entre a gestão de documentos e os arquivos permanentes. Essa 

perspectiva teórica, portanto, é decorrente da impossibilidade de aplicar esses conceitos 

separadamente no mundo dos documentos digitais, dimensionado pelo crescimento da 

crescente demanda de acesso à informação independente da fase em que se encontrem os 

documentos de arquivo no ciclo de vida. 

A teoria do records continuum australiano surge como ferramenta para estudar os 

problemas relacionadas ao valor de prova para os documentos em ambiente eletrônico que, 

conforme foi sendo ampliado, possibilitou mudanças de paradigmas na gestão de documentos, 

conforme explicado por Schmidt (2012, p.190, grifo da autora): 

Segundo Upward, o continuum baseia-se sobre quatro eixos em permanente 
interação: a produção, a reunião, a organização e acesso aos documentos de 
arquivo, configurando assim uma gestão contínua desde a criação dos 
documentos. Contrapondo o modelo americano, que compreende fases 
separadas por idades dos documentos e profissionais específicos para cada 
uma delas – a ideia de records e archives, essa proposta australiana não 
estabelece diferenças entre eles, pois entende que a gestão de documentos é 
um todo [...].  A metáfora do continuum é para substituir a ideia linear do 
“ciclo de vida dos documentos” e para que não haja mais a separação entre 
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records e archives, pois os documentos circulam sem fim, devendo sempre 
existir uma relação entre passado, presente e futuro.   

A perspectiva teórica, portanto, se fundamenta nos preceitos da teoria da estruturação 

Anthony Guiddens e na corrente pós-custodial de Terry Cook, e se assenta na “análise de 

formas de articulação institucional; em fatores relacionados a um argumento institucional 

global acerca da sociedade ou um tipo de sociedade”. (UPWARD, 1996, s/nº, tradução nossa).  

Nesse sentido, o record continuum busca, pois, compreender o documento desde a 

comunicação inicial que ocorre quando da sua produção, com o intuito de avaliar o contexto 

mais amplo de sua criação. Porém, como apontam muitos autores, apesar de Upward se apoiar 

nos construtos da pós-modernidade, não se atém aos constructos da pós-modernidade 

tradicional que prevê a dualidade e a dicotomização da discussão, como propõe Terry Cook.  

Upward, sobretudo, busca nas intersecções dos eixos e dimensões as coordenadas 

para relacionar os estágios do documento, sendo que estes estágios não precisam 

necessariamente se repetir em um padrão linear, demonstrando a complexidade de seu 

entendimento em comparação ao ciclo de vida dos documentos.  

Também não se restringe a avaliação documental a partir do ciclo de vida dos 

documentos (valor primário e histórico – prova e memória), mas em como este se insere na 

sociedade e o papel social que desempenha buscando que os indivíduos o utilizem sempre. 

Além de considerar as implicações socioculturais mais amplas do uso dos 

documentos de arquivo, tenta observar, a partir de uma avaliação holística e estrutural, a 

amplitude do processo de conservação do documento, cujo intuito é elevar a Arquivologia 

como ciência e orientar os seus profissionais a compreender que “a sociedade, e as partes que 

a compõe, são os receptores ativos das informações arquivadas”. (UPWARD, 1997, s/nº, 

tradução nossa). 

Na esteira desse debate, tendo em vista as inovações sugeridas por essa perspectiva, 

no final da década de 1990, é formado um grupo de trabalho com vista a normatização da 

gestão de documentos no contexto internacional, no qual os arquivistas australianos tiveram 

papel fundamental em seu desenvolvimento, culminando na publicação da ISO 15489/2001, 

onde observamos a influência teórica do records continnum australiano e do records 

management estadunidense, modelos considerados de vanguarda no contexto arquivístico 

internacional.  

Apesar dessa influência teórica do records continuum na ISO 15489/2001, a matriz 

conceitual dessa norma ainda inclina para a abordagem do records management 



214 
 

estadunidense, sendo a metodologia DIRKS a maior contribuição para o desenvolvimento da 

norma, a qual é retirada no ano de 2016 quando a mesma é atualizada. 

 

7.1.1 A universalização da gestão de documentos: a norma ISO 15489/2001 e 2016 

 

A norma ISO 15489-1:2001 – Information and documentation - Records 

management - Part 1: General, e a norma ISO/TR 15489-2:2001 - Information and 

documentation - Records management - Part 2: Guidelines, ambas lançadas em 2001, foram 

duas normas bastante aguardadas pela comunidade arquivística internacional, que teve como 

principal objetivo introduzir padrões normativos de boas práticas para a gestão de 

documentos, sobretudo, em ambientes digitais.  

Estas normas foram desenvolvidas por meio de iniciativas do Conselho Internacional 

de Arquivo (ICA)49, em pareceria com a Organização Internacional para Padronização (ISO50) 

iniciado em 1998, no âmbito do subcomitê “ISO/TC46/SC11 gestão de documentos e 

arquivos”, no anseio da comunidade arquivística por uma norma internacional que 

padronizasse a terminologia e conceitos para o desenvolvimento das boas práticas para a 

gestão de documentos, tendo em vista a diversidade de perspectivas teóricas e abordagens 

práticas internacionais.  

Jardim (2015, p. 41), explica que a “a universalização de diferentes perspectivas 

teóricas e modelos de aplicação relacionados à gestão arquivística de documentos correntes e 

intermediários ganhará uma universalização sem precedentes com a Norma Internacional de 

Gestão de Documentos, a ISO 15489”, tendo como base da norma a metodologia DIRKS 

(Design and Implementation of a Record Keeping System), baseada na norma australiana de 

gestão de documentos AS 4390-1996. 

De um modo geral, as normas ISO são desenvolvidas por peritos de cada área 

específica do conhecimento, formados por Comitês Técnicos51 responsáveis por sua criação, 

publicação e revisão periódica. Esses Comitês são divididos por subcomitês, e no caso da 

gestão de documentos, o subcomitê é identificado a partir do Comitê 46, responsável pela 

criação das normas de padronização referentes às bibliotecas, centros de documentação e 

informação, publicações, arquivos, gestão de documentos, documentação, museu, e ciência da 

                                                 
49 International Council on Archives. 

50 International Standard Organization. 

51 Technical Committee (TC). 
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informação, serviços de indexação e abstracts. Este Comitê é formado por cinco 

subcomitês:52  

 
1. ISO/TC46/SC4 de interoperabilidade técnica;  

2. ISO/TC46/SC8 de qualidade – estatística e avaliação de desempenho;  

3. ISO/TC46/SC9 de identificação e descrição;  

4. ISO/TC46/SC10 de requisitos para a conservação, armazenamento e preservação 

de documentos e o  

5. ISO/TC46/SC11 gestão de documentos e arquivos.  

 

Llánsó i Sanjuán (2009, p. 5, tradução nossa), autor que estuda a bastante tempo as 

normas ISO, aponta algumas características importantes presentes no projeto da ISO 15489 

que foram bastantes criticados durante o seu desenvolvimento: 

A primeira característica que foi bastante debatida foram os termos records e 

archives, visto que muito países não compartilham dessa distinção como os norte-americanos 

e australianos, e que no caso ibero-americano essas terminologias não fazem parte da tradição 

arquivística dos países desse bloco. Prevaleceu a definição de records. 

A segunda característica bastante criticada pelos especialistas da área, está 

relacionada com a limitação da extensão da gestão de documentos às fases corrente e 

intermediária, não abrangendo a fase permanente. Prevaleceu a definição de gestão de 

documentos adstrita apenas as fases ativas e semiativas, base do records management 

estadunidense. 

A terceira característica debatida estava ligada a quem iria se destinar a norma: aos 

gestores de documentos e aos que trabalham com documentos nas organizações ou aos 

arquivistas. Prevaleceu ambas as posições, na tentativa de mitigar as diferenças entre ambos 

os profissionais, principalmente para atender os países que não possuem essa diferença 

terminológica para se referir ao profissional encarregado da gestão de documentos, que no 

caso da perspectiva ibero-americana é o arquivista. 

A quarta característica debatida no desenvolvimento da norma se debruçou na 

definição do conceito de documento e informação. Prevaleceu que as organizações deveriam 

definir claramente o alcance e os processos de gestão precisos para os documentos 

importantes, ou seja, os records, em contraposição aos documentos incompletos documents, 

                                                 
52 ISO. Disponível em: <https://www.iso.org/committee/48750.html>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
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que poderia ter controles menos rigorosos. Por outro lado, prevaleceu ainda a conotação de 

archives para os documentos de arquivo de guarda permanente. 

A quinta característica debatida foi a terminologia de um modo geral. Para citar 

apenas alguns exemplos mais importantes debatidos nesse comitê, temos a destinação 

(disposition), documento (document) e documento (record). O termo disposition foi definido 

como “série de processos associados com a aplicação de decisões de transferência, destruição 

ou conservação, que devem estar presentes nas tabelas de temporalidade e conservação ou 

outros instrumentos”. (LLANSÓ i SANJUÁN, 2009, p. 8, tradução nossa). 

A norma traduziu document por “informação ou objeto registrado que pode ser 

tratado como uma unidade, ao passo que record foi definido como informação criada ou 

recebida, conservada como informação ou prova, por uma organização ou um indivíduo no 

desenvolvimento de suas atividades ou em virtude de suas obrigações legais”. (LLANSÓ i 

SANJUÁN, 2009, p. 8, tradução nossa). 

A sexta característica analisada pelo autor foi a ausência entre os processos de gestão 

da função de descrição de documentos, ao lado da classificação (classification) e da avaliação 

(disposition), pois a descrição é uma função arquivística tão importante no nível internacional. 

(LLANSÓ I SANJUÁN, 2009, p. 5-8, tradução nossa). 

Quanto aos aspectos mais relevantes da norma, estão: 

- Estabelecimento dos níveis de classificação -  primeiro nível: funções – segundo 

nível: atividades – terceiro nível: ações, permitindo um sistema de classificação 

funcional. 

- Definição de responsabilidades - prestação de contas, normas regulatórias e 

conceito de riscos, que com o processo de gestão de documentos facilitaria todos 

esses elementos, visando o aumento de confiança da organização produtora, ligados 

aos processos de qualidade. 

- Importância dos processos de trabalho - integração da gestão de documentos aos 

demais processos de trabalho da organização, por meio de ferramentas de 

mapeamento, análise e ajustes desses processos para alcançar economia e eficácia 

para a organização; 

- Documentação normativa – dos processos, das políticas, dos procedimentos 

administrativos e documentos de atuação. A norma exige que se desenvolva 

documentos sobre a política de gestão de documentos, planejamento estratégico de 

gestão da informação e um programa de gestão de documentos. 
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- Marco legal para o ambiente eletrônico -  a norma proporciona um claro grupo de 

diretrizes e princípios para a gestão de documentos eletrônicos: a intervenção se 

inicia na etapa de desenho dos documentos, dos sistemas e a integração com os 

demais sistemas, como por exemplo, de finanças, correio eletrônico, etc., e um 

conjunto de processos de controles de auditorias para o programa de gestão de 

documentos, par auditar softwares e sistemas existentes. 

- O records continuum como referência – a norma repousa no modelo de controle 

contínuo dos documentos, que segundo Llansó I Sanjuán (2009), é um ciclo 

constante de intervenção, pois a cadeia de manutenção não acaba quando o 

documento ainda tenha utilidade ou seja transferido. Na fase de desenho são 

aplicadas normas de avaliação, decidindo quais documentos devem ser incorporados 

e quais não devem ser incorporados. Ao mesmo tempo permite a descrição (criação 

de metadados, adições e edição em diferentes estágios da cadeia de manutenção). 

 

Essa norma foi projetada para ser uma norma de padrões de boas práticas universais 

em sua versão de 2001, com base no controle dos documentos desde o seu desenho, com vista 

a manutenção dos documentos de forma continua e ininterrupta, de modo que sua utilidade 

será regida pela aplicação de diferentes pontos de vista – histórico, administrativo, legal, 

cultural, etc, em função do uso que lhes damos em cada momento do processo administrativo. 

Esta norma define a gestão de documentos como: área da gestão de documentos 

responsável pela eficácia e controle sistemático da criação, recepção, manutenção e uso e 

destinação dos documentos, incluindo processos de captura e manutenção de evidencia e de 

informação e informação sobre as atividades de negócios e transações na forma de 

documentos53.  

Define o conceito de evidência como a “documentação de transações”, e esta última, 

como a “menor unidade de um processo de trabalho que consiste em uma troca entre dois ou 

mais participantes ou sistemas”. 

A norma ISO 15489 definitivamente também teve o objetivo de complementar os 

processos de gestão da qualidade (família ISO 9000/201554 e família ISO 1400055), visto que 

essas normas enfatizam o desenvolvimento de documentação e controle de procedimentos 

                                                 
53 ISO 15489-1:2001 – Information and documentation - Records management - Part 1: General.  

54 ISO 9000/2015 - Quality management systems — Fundamentals and vocabulary. 

55 ISO 14000/2015 - Environmental management 
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para a qualidade e entornos administrativos, cujo processo de gestão de documentos apoia as 

atividades das organizações, eleva a transparência, prestação de contas acesso otimizado às 

informações, bem como o controle dos documentos que precisam ser preservados 

permanentemente.  

O processo de normalização internacional da gestão de documentos teve um impacto 

muito positivo no âmbito dos arquivos, com o desdobramento em outras normas ISO de 

especial importância para o desenvolvimento dos sistemas de arquivos em ambientes 

eletrônicos, como a norma ISO 26122-200856 (mapeamento e análise de processos de 

trabalho) e a série de normas  ISO 30300-201157 (gestão e integração de sistemas de gestão de 

documentos), configurando-se como diretrizes técnicas metodológicas para o arquivista atuar 

na formulação de sistemas de gestão de documentos em ambientes digitais. 

Com exceção da norma ISO 26122, todas as ISO da família 30300 possuem tradução 

pela NBR ABNT (Norma Brasileira aprovada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) ISO no Brasil desde 2016. Porém, vale ressaltar, o caso curioso do atraso da 

tradução da norma ISO 15489 no Brasil que ocorreu apenas em 2018, enquanto a segunda 

edição da norma já havia sido publicada em 2016. 

Marques tece algumas considerações sobre esse atraso no Brasil: 

Pontuamos que se trata, em linhas gerais, de um acompanhamento tardio do 
pensamento arquivístico internacional, porque não identificamos autores 
australianos no nosso mapeamento. Sabemos que a Austrália tem, 
ultimamente, avançado e contribuído para o desenvolvimento da teoria 
arquivística, sobretudo em relação aos desafios decorrentes da 
descontextualização da informação trazida pelos registros digitais. A 
ausência desses autores no universo pesquisado pode indicar algumas 
lacunas teóricas na Arquivologia brasileira. (MARQUES, 2011, p. 264). 

Aliás, é importante ressaltar a diferença marcante entre a versão de 2001 e sua 

atualização em 2016, da norma ISO 15489/2016, pois é atualizada apenas a primeira parte, 

revogando a segunda parte de 2001, que trata metodologia DIRKS (Design and 

Implementation of a Record Keeping System), na qual na parte 1 retira a “investigação 

preliminar de necessidades” presente na versão de 2001.  

Apesar de retirar alguns elementos, a atualização da ISO 15489/2016 amplia o seu 

escopo não apenas para fins de boas práticas, mas também para a certificação internacional de 

gestão de documentos, a partir da submissão de auditoria externa, ressaltando ainda mais a 

importância da gestão de documentos nas organizações contemporâneas. 

                                                 
56 ISO 26122-2008 - Information and documentation — Work process analysis for records. 

57 ISO 30300-2011 - Management systems for records. 
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Na opinião de Jardim (2015), na Arquivologia brasileira, as normas do Conselho 

Internacional de Arquivos parecem ser mais debatidas, pesquisadas e utilizadas do que as 

normas ISO, mas esse interesse poderá mudar com a tradução e publicação da NBR ABNT 

ISO 15489-2018-1. 

A norma nas suas duas primeiras versões, principalmente na parte 2, traz 

esquematizada as bases da metodologia DIRKS (Design and Implementation of a Record 

Keeping System) para a implementação da gestão de documentos, baseada na publicada por 

meio da norma de gestão de documentos AS 4390-1996, que foi uma importante contribuição 

metodológica para o planejamento e implementação de sistemas ou programas de gestão de 

documentos, que mesmo não fazendo mais parte da versão de 2016, ainda é vigente na 

Austrália sob a qual desenvolve a gestão de documentos.  

 

7.1.1.1 Operacionalização do sistema de gestão de documentos: fases da DIRKS  

 

Após o desenvolvimento e estruturação da teoria do records continuum na Austrália, 

o Arquivo Nacional australiano lança as bases da metodologia DIRKS (Design and 

Implementation of a Record Keeping System), publicada por meio da norma de gestão de 

documentos AS 4390-1996.  

Essa norma, dado a enorme influência dessa teoria na publicação da ISO 15489/2001 

e 2016 – parte 1, o comitê também desenvolve a segunda parte com base nessa metodologia 

DIRKS australiana para normatizar os procedimentos necessários para operacionalizar a 

gestão de documentos. 

Apesar da ISO ter revogado a parte 2 da ISO 15489-2001-2, cabe-nos apresentar essa 

metodologia que representa um guia muito importante para a implementação de sistemas de 

gestão de documentos de forma normatizada. Assim, a ISO/TR 15489-2 (2001) propõe oito 

etapas básicas para a implementação de programas de gestão de documentos nas 

organizações, com base na norma australiana AS 4390-1996, conforme as diretrizes de cada 

etapa expressas na figura a seguir:  
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Figura 5 – Etapas da implementação de sistemas de gestão de documentos. 

 

Fonte: ISO/TR 15489-2 (2001, p.3, tradução nossa). 
 

A metodologia DIRKS traz uma séries de atividades e procedimentos investigativos 

e de análises para fins de controle, organização, preservação e acesso aos documentos de 

arquivo em sete etapas que não são estanques, mas inter-relacionadas. 

 

7.1.1.1.1 Investigação preliminar 

 

A Etapa A – investigação preliminar, visa coletar informações de fontes 

documentais, observação direta ou mediante entrevistas, identificando e documentando as 

funções, as atividades e finalidades da organização, sua estrutura, seu marco legal e 

regulatório, bem como fatores críticos em relação à gestão de documentos, conforme 

ressaltado em suas explicações:  

Essa etapa [Etapa A] se constitui em um importante ponto de partida para a 
coleta e entendimento dos processos baseados em funções para elaborar o 
plano de classificação e decidir quais documentos deverão ser incorporados 
e por quanto tempo devem ser conservados. (ISO/TR 15489-2, 2001, p. 3, 
tradução nossa). 

A etapa A, portanto, se refere ao estudo exaustivo do órgão produtor, seu elementos 

orgânico (estruturas) e funcionais (atribuições, funções, atividades, processos de negócios e 

procedimentos administrativos), tanto no entorno jurídico, administrativo ou como evidência 

de memória e prova das transações que geram documentos de arquivo.  
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7.1.1.1.2 Análise das atividades da organização 

  

Por sua vez, a "Etapa B – Análise das atividades da organização" consiste em 

desenvolver um modelo conceitual do que a organização faz e como faz, ou seja, suas funções 

e atividades. Esta etapa, tem por objetivo relacionar os documentos produzidos com as 

atividades a partir da análise dos processos de negócio da organização, que atualmente conta 

com a ISO 26122 para mapeamento de processo e documentação de processos, possibilitando 

a tomada de decisão com relação à criação, transferência, controle, armazenamento e 

classificação dos documentos, bem como o acesso ao mesmo. 

Esta etapa é especialmente importante, pois possibilita a construção do plano de 

classificação preconizado pela ISO 15489/2016, pelo método funcional, conforme podemos 

observar nesta fase: 

A análise das atividades e dos processos de negócio da organização permitirá 
conhecer a relação existente entre estas e seus documentos. Nesta etapa 
podemos obter os seguintes resultados: 
a) documentação que descreva as atividades e processos de negócio da 
organização; 
b) um plano de classificação da organização que mostre as funções, 
atividades e operações da organização seguindo um critério de relação 
hierárquica; 
c) um mapa dos processos de negócios da organização que mostrem os 
pontos que se produz ou se recebem documentos como produto da atividade 
da organização. (ISO/TR 15489-2, 2001, p. 4, tradução nossa). 

Como resultado desta etapa, após a análise dos dados coletados, também podemos 

estabelecer as bases para outros instrumentos essenciais para o programa ou sistema de gestão 

de documentos, como a tabela de temporalidade e o vocabulário controlado para a indexação 

de documentos no sistema. 

a) um tesauro de termos que permita controlar a linguagem usada na 
denominação dos documentos e na indexação dos documentos em um 
contexto organizacional específico; e, 
b) um instrumento de disposição que defina os períodos de conservação e as 
seguintes ações de disposição dos documentos [Tabela de Temporalidade de 
Documentos]. (ISO/TR 15489-2, 2001, p. 4, tradução nossa).  

O conhecimento das estruturas, funcionamento, as tipologias documentais, os fluxos 

documentais, bem como os recursos tecnológicos disponíveis na organização nos subsidiam 

no desenvolvimento de parâmetros, no intuito de reconhecer o seu ambiente informacional.  
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7.1.1.1.3 Identificação dos requisitos de documentos 

 

Esta fase de um sistema de gestão de documentos é exposta na "Etapa C: Identificação 

de requisitos de documentos" da ISO/TR 15498-2 (2001), que consiste em determinar os 

requisitos ou padrões que a organização deve desenvolver e cumprir ao produzir, receber e 

guardar os documentos que são reflexo de suas atividades, bem como documentar tais 

requisitos ou padrões de uma forma estruturada e de fácil utilização. 

A conservação dos documentos adequados facilita o correto 
desenvolvimento das atividades e garante que os indivíduos e organizações 
assumam a responsabilidade de seus atos em matéria legal ou administrativa. 
Da mesma forma, garante as necessidades e expectativas dos grupos com 
interesse relacionados, tanto internos quanto externos, possibilitando a 
prestação de contas diante dos mesmos. Os requisitos sobre os documentos 
se identificam através da análise sistemática das necessidades da 
organização, suas obrigações legais e normativas e de responsabilidades 
gerais que a organização tenha que assumir diante da sociedade. A avaliação 
dos riscos derivados da falta de criação e conservação dos documentos 
também ajudará a identificar os requisitos dos mesmos. Da mesma forma, 
esta etapa proporciona as razões para a criação, manutenção e disposição de 
documentos, a base para o desenho dos sistemas de gestão de documentos 
que se encarregarão de sua incorporação e manutenção, e os parâmetros que 
permitem comparar o rendimento dos sistemas existentes. (ISO/TR 15498-2, 
2001, p. 4, tradução nossa). 

Esta etapa, portanto, está relacionada com as fases operativas de um programa de 

gestão de documentos proposta por Rhoads (1983; 1989) e Penn et al (1994), que são: a 

criação/produção, manutenção e uso e destinação de documentos de arquivo, com todas as 

atividades e processos de gestão que discutimos no âmbito do records management 

estadunidense. 

 

7.1.1.1.4 Avaliação dos sistemas existentes 

 

A Etapa D: Avaliação dos sistemas existentes, se debruça na análise dos sistemas de 

gestão de documentos existentes na organização, avaliando em que medida esses sistemas 

mantém e controlam documentos produzidos pelas atividades da organização, identificando se 

os requisitos identificados na ‘Etapa C’ são cumpridos.  

A avaliação ajudará a revelar qualquer lacuna existente entre os requisitos 
adotados pela organização em matéria de produção de documentos e o 
rendimento e as funcionalidades dos sistemas existentes. Isso servirá de base 
para o desenvolvimento de novos sistemas ou o redesenho dos já existentes, 
de maneira que satisfaçam as necessidades de requisitos da gestão de 
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documentos adotados nas etapas anteriores. (ISO/TR 15489-2, 2001, p. 4, 
tradução nossa). 

Após esta etapa de análise dos sistemas existentes, podemos obter como produto um 

diagnóstico da eficiência e dos gaps identificados nos sistemas existentes, auxiliando na 

tomada de decisão sobre quais os sistemas que cumprem os requisitos de produção, controle, 

tramitação, manutenção, destinação, acesso e recuperação dos documentos para posterior 

correção.  

 

7.1.1.1.5 Identificação das estratégias para cumprir os requisitos 

 

Por sua vez, a Etapa E: Identificação das estratégias para cumprir os requisitos, 

engloba a determinação das políticas, procedimentos, normas, ferramentas e outros 

instrumentos que a organização deve desenvolver e adotar estrategicamente para assegurar a 

criação, utilização, manutenção e conservação dos documentos necessários para a consecução 

de suas atividades rotineiras. As estratégias ressaltadas nessa fase devem incluir: 

a) A adoção de políticas e procedimentos; 

b) O desenvolvimento de normas; 

c) O desenho de novos componentes dos sistemas; ou 

d) A implementação de sistemas de forma que satisfaçam os requisitos 
identificados na conservação e manutenção dos documentos. (ISO/TR 
15489-2, 2001, p. 5, tradução nossa). 

Está relacionado, portanto, com a formulação das estratégias para o alcance dos 

objetivos e requisitos do sistema, para a produção, manutenção e uso e destinação final dos 

documentos.   

 

7.1.1.1.6 Desenho de um sistema de gestão de documentos 

 

A Etapa F: Desenho de um sistema de gestão de documentos, consiste na 

transformação das estratégias e táticas selecionadas na Etapa: E em um plano estratégico de 

ação para a correção ou desenvolvimento de um sistema de gestão de documentos que cumpra 

os requisitos identificados na Etapa C, buscando solucionar as deficiências da organização em 

relação ao sistema de gestão de documentos identificadas na Etapa D. 

Nesta etapa participam profissionais da gestão de documentos e outros 
profissionais que trabalham nas diversas áreas, assim como os usuários, com 
o objetivo de elaborar especificações decorrentes dos requisitos em matéria 
de gestão de documentos. Isto garantirá que os usuários se sintam bem à 
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vontade com o sistema, o entendam e o usem de acordo com o previsto. 
Entre os produtos que podemos obter nessa fase são incluídos: 

a) o plano do projeto no qual se definem as tarefas, responsabilidade e 
prazos de execução; 

b) informes nos quais se detalham os resultados das revisões periódicas do 
desenho do sistema; 

c) documentação relativa às mudanças dos requisitos, validada tanto pelos 
representantes dos usuários como pela equipe do projeto; 

d) descrição do desenho conceitual do sistema; 

e) regras de funcionamento do sistema; 

f) especificações do sistema; 

g) diagramas nos quais se representem a arquitetura e os componentes do 
sistema; 

h) modelos nos quais se representem diferentes enfoques dos sistemas, tais 
como processos, fluxos de documentos e dados; 

i) especificações detalhadas para elaborar ou adquirir componentes 
tecnológicos, de software e hardware; 

j) o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos; 

k) planos que demonstrem como se integrará o projeto nos sistemas e 
processos já existentes; 

l) plano inicial de homologação e validação; 

m) plano de implementação do sistema. (ISO/TR 15489-2, 2001, p. 6, 
tradução nossa). 

Esta etapa, portanto, está relacionada com as normas de procedimentos que devem 

ser cumpridas para o atendimento dos requisitos do sistema, de maneira a padronizar e 

documentar essas ações e controlar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

planejamento da gestão de documentos. 

 

7.1.1.1.7 Implementação de um sistema de gestão de documentos 

 

A Etapa G: Implementação de um sistema de gestão de documentos, se fundamenta 

em identificar e aplicar de forma sistemática o conjunto de estratégias estabelecidos de acordo 

com o desenho projetado para o sistema de gestão de documentos, ou seja, como serão 

integrados os processos, procedimentos, pessoas e tecnologias. 

A integração de sistemas de gestão de documentos, novos ou melhorados, 
com os sistemas de comunicação e os processos de negócio pode resultar em 
uma operação complexa na qual entram em jogo interesses do tipo 
financeiros e de prestação de contas. Estes riscos podem ser minimizados 
graças ao desenvolvimento da documentação cuidadosa do processo de 
implementação. [...] Entre a documentação produzida ao completar esta 
etapa podemos encontrar: 
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a) plano do projeto detalhado que inclua a conjunção das estratégias 
selecionadas; 

b) políticas, procedimentos e normas documentados; 

c) materiais de formação; 

d) documentação relativa ao processo de conservação e dos procedimentos 
de migração; 

e) documentação requerida para a análise dos programas de qualidade; 

f) informes de andamento; e 

g) informes e relatórios direcionados a direção da organização. (ISO/TR 
15489-2, 2001, p. 6, tradução nossa). 

 

7.1.1.1.8 Revisão posterior a implementação 

 

Por fim, a etapa final da metodologia DIRKS é a Etapa H: Revisão posterior a 

implementação do sistema, que consiste em avaliar e revisar periodicamente se o uso do 

sistema, eficiência, procedimentos e diretrizes de produção, tramitação, classificação, 

avaliação, destinação, manutenção, utilização e armazenamento estão sendo executados 

conforme o planejado, visto que os processos de negócios e os sistemas de gestão de 

documentos não são estáticos, necessitando de atualizações periódicas, retornando à Etapa C e 

a Etapa H sempre que for necessário para a adequação ou redimensionamento para que as 

atividades e processos de gestão de documentos sejam cumpridos. 

Assim, podemos depreender desta análise, que Austrália tem estado na vanguarda do 

desenvolvimento teórico e prático da Arquivologia nas últimas duas décadas no cenário 

internacional, fato que podemos verificar com o desenvolvimento desta subseção, e que tem 

influenciado o desenvolvimento de algumas pesquisas teóricas na Arquivologia brasileira na 

última década, apesar de ainda serem bastante incipientes essas produções, tem aumentado o 

interesse por essa abordagem do records continuum no Brasil, onde encontramos inclusive a 

tentativa de aplicação, como é o caso do PGD coordenado pelo Arquivo Público Mineiro. 
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8 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO BRASIL 

 

Nesta seção buscamos apresentar e discutir a abordagem teórica e metodológica e os 

aspectos legais do desenvolvimento e operacionalização da gestão de documentos no Brasil, 

especificamente com base na referência nacional: o Arquivo Nacional. Para isso, 

apresentamos os principais aspectos históricos, políticos e técnico-científicos da 

institucionalização da gestão de documentos no Brasil pelo Arquivo Nacional, como nosso 

referente nesse âmbito. Também apresentamos as experiências da Divisão de Pré-Arquivo, 

que contribuiu para o desenvolvimento do sistema nacional de arquivos (SINAR) e a gestão 

de documentos, a partir da formação de grupos de trabalho de identificação de fundos internos 

e externos (GIFI e GIFE) que incidiram no desenvolvimento de experiências metodológicas 

que influenciaram políticas públicas arquivísticas no nível nacional e nos Poderes Executivos 

Estaduais, bem como o projeto piloto de gestão de documentos do Ministério da Agricultura 

(MINAGRI, 1986) e sua participação no Grupo Ibero-americano de Tratamento de Arquivos 

Administrativos (GITAA, 1989-1996). Apresentamos também a organização político-

administrativa do Brasil, memórias do período histórico referente a ditadura civil-militar 

(1964-1985), e os elementos impeditivos do desenvolvimento dos arquivos no Brasil. Por 

último, apresentamos o conceito de gestão de documentos no Brasil e a Lei nº 8.159/1991, 

finalizando esta seção com a apresentação da proposta do programa de gestão de documentos 

do Arquivo Nacional de 1995, modelo que é referência no Brasil.  

 

8.1 O Arquivo Nacional: aspectos históricos, políticos e técnico-científicos 

 

O Arquivo Nacional do Brasil é uma instituição de caráter secular, e ao longo de sua 

trajetória, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da gestão de documentos 

no país, por meio de algumas experiências nos arquivos federais, onde se registram os 

primeiros esforços de sistematização e modernização dos Arquivos e das práticas arquivísticas 

brasileiras desenvolvidas até então, pela via da formulação do sistema nacional de arquivo 

(SINAR) e modernização do Arquivo Nacional. 

Conforme apontado por Castro (1985, p. 67), o Arquivo Público do Império, hoje 

denominado de Arquivo Nacional (AN), é fruto do Estado nacional moderno, e foi criado em 

1838, já previsto na Constituição Imperial de 1824, vinculado ao Ministério do Império, onde 

os arquivos estavam organizados em três seções: Administrativa, produzidas pelos Poderes 

Executivo e Moderador; Legislativa, produzida pelo Poder Legislativo; e, Histórica. 



227 
 

Criado no processo histórico de ordenação da nação brasileira, o Arquivo Nacional 

foi responsável pela preservação do patrimônio documental produzido pelos órgãos e 

instituições públicas da época para o atendimento das demandas de acesso do Estado, 

configurando-se tradicionalmente em uma instituição voltada para a preservação e cuidado 

com os documentos que refletiam a memória e a história do país. 

Essa estrutura de instituição arquivística perdurou por muito tempo no Brasil e tem 

ligação com a influência europeia no funcionamento dos arquivos públicos brasileiros no 

início do século XX, voltadas quase que exclusivamente para o tratamento dos documentos de 

valor histórico.  

Embora a literatura da área registre as experiências e avanços mais significativos na 

década de 1970, e principalmente na década de 1980, verifica-se que os esforços para romper 

com essa situação tiveram início já no final da década de 1950, no sentido de implementar 

melhorias para a modernização das atividades do AN, na tentativa de alterar a situação em 

que se encontravam os arquivos públicos nesse período no país.  

De acordo com Marques (2013, p. 176), uma dessas iniciativas ocorreu com a visita 

técnica de Schellenberg ao Brasil que teve os seguintes objetivos: 

Orientações sobre o estabelecimento de uma política de arquivos, definindo 
a posição do AN na estrutura governamental, objetivando a defesa e 
administração dos documentos públicos e a criação de um programa de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; visita a arquivos; palestras sobre 
assuntos de sua especialidade [organização, classificação e avaliação de 
documentos correntes].   

Nessa linha cronológica, na década de 1950 as discussões sobre a necessidade de 

modernização do AN não ocorreram por acaso, mas estavam estreitamente relacionadas com 

as discussões em âmbito internacional com o surgimento do conceito do records management 

estadunidense e do ciclo de vida dos documentos, que alterou a percepção dos arquivos e das 

práticas arquivísticas.  

Entendido como um processo de operacionalização do conceito de ciclo de vida dos 

documentos, estes debates estavam ligados à necessidade de intervenção arquivística nas duas 

primeiras fases do ciclo de vida dos documentos, ou seja, nos arquivos correntes e nos 

arquivos intermediários, visando a racionalização e economia na produção, manutenção, uso e 

destinação final, eliminação ou recolhimento para guarda permanente, notadamente a partir de 

uma visão sistêmica dos arquivos.  

Soma-se a isso, as consequências indiscutíveis do aumento do volume da 

documentação administrativa produzida desde a primeira metade do século XX em escala 
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global, que no Brasil também ganha relevância e importância no projeto de reforma político-

administrativo iniciado no Governo de Getúlio Vargas em 1938, marcando a constituição do 

Estado moderno no Brasil, pela via da modernização da administração pública brasileira.  

As reformas iniciadas por Vargas nesse período tiveram como fio condutor a 

necessidade de aumentar a eficiência da administração governamental, dirigida tanto para a 

organização dos serviços públicos e seu aperfeiçoamento, quanto para a administração dos 

quadros de funcionários públicos, instituindo o sistema de concursos públicos para ingresso 

na carreira pública (entre eles os de arquivologista e de arquivista)58, desempenhando um 

conjunto de funções normativas e de controle geral para o Estado brasileiro, ainda que de 

forma autoritária e fortemente centralizadora. 

Nesse contexto, a importância da documentação administrativa ganha relevância pelo 

seu potencial de uso estratégico, e no Brasil essa constatação está registrada pela atuação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), órgão criado em 1938 como o 

instrumento de implementação dessas reformas, e estava, segundo Luiz Simões Lopes, 

Presidente do DASP na época, alinhadas às orientações da UNESCO na organização do 

sistema nacional de informação que se pretendia implantar no país. Soma-se a isso a criação 

da Revista do Serviço Público, instrumento de disseminação das ideias e ações do DASP, que 

também contribuiu para ressaltar a importância da documentação administrativa e 

biblioteconômica no país.  

Em um artigo publicado por Luiz Simões Lopes, em 1943, percebemos a importância 

que o DASP dava às atividades de organização da documentação administrativa e 

biblioteconômica na época. 

A concepção da documentação administrativa moderna, reclamada pelas 
urgências e complexidades das funções do Estado, igualmente repele a ideia 
de estagnação, do arquivo morto, da simples reunião ordenada de 
documentos avulsos. Assim como a biblioteca não é um depósito de livros, 
assim também a documentação não é um arquivo de papéis.  [...] Esse é o 
papel da documentação administrativa, concebida não apenas como um 
conjunto de documentos sistematicamente arquivados, mas como um 
laboratório de fusão, aferição e depuração da experiência esparsa. [...] [a 
documentação] é “meio” quando serve de instrumento à administração para 
que essa possa manter continuidade e coerência em seus atos; é “fim” 
quando satisfaz necessidades coletivas que vivem dentro da órbita de ação 
do Estado e que a este, na sua preponderante função protetora, incumbe 
atender. (LOPES, 1943, p. 5, grifos do autor). 

                                                 
58 Em 1942, o DASP torna público o concurso e o conteúdo programático para provimento em cargos da classe 
inicial da carreira de arquivologista (encarregado das funções de planejamento, organização e orientação) e para 
a carreira de arquivista (auxiliar técnico do arquivologista) do serviço público federal, sendo o primeiro concurso 
da categoria. (SANTOS, 2014, p. 28). 
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Com a criação em 1942 do Serviço de Documentação do DASP, órgão responsável 

pela normatização e racionalização das atividades da administração pública federal, também 

absorveu a competência de implementação de técnicas e métodos de organização da 

documentação administrativa, e “[...] procurou promover o debate sobre o tema por meio de 

cursos especializados e em artigos e editoriais publicados pela Revista do Serviço Público” 

(SANTOS, 2014, p. 23), veículo de disseminação das ideias e políticas do DASP.  

Estas competências acumuladas pelo Serviço de Documentação do DASP, em 

matéria de normatização dos serviços arquivísticos nos arquivos correntes, inviabilizou 

durante anos a atuação do AN no exercício e apoio técnico na organização e tratamento dos 

documentos administrativos da administração pública federal. 

Decorrentes das ideias veiculadas por essa revista sobre a importância da 

documentação administrativa como um instrumento que serve à administração pública e que 

satisfaz as necessidades coletivas que vivem dentro da orbita de ação do Estado, Lopes 

afirmava na época que: 

Só com a coleta e sistematização de documentos, conduzida segundo o 
pensamento de poderem prestar informações completas e capazes, pode a 
administração pública, “persistente elaboradora de documentos”, manter, 
pelo conhecimento da orientação e das realizações anteriores, continuidade e 
coerência em seus atos. [...] Por meio da documentação administrativa a 
administração serve a si mesma, tendo à mão o controle da sua orientação 
anterior.  Serve às gerações futuras, transmitindo-lhes os ideais, as 
aspirações e as conquistas de gerações anteriores. (LOPES, 1964, p. 8, grifo 
do autor). 

No âmbito do Serviços de Documentação do DASP, Santos (2014) aponta que essas 

ações foram pioneiras no Brasil no que tange ao tratamento da documentação administrativa, 

embora na prática não tenham sido implementadas propriamente por meio de técnicas e 

métodos arquivísticos, que efetivamente começam a ser desenvolvidas e implementadas no 

Brasil a partir da segunda metade da década de 1950, ainda que de maneira incipiente. 

Desse modo, o projeto de desenvolvimentismo de Vargas estava amparado nos 

princípios da burocracia racional e legal estruturados no país nesse período, notadamente a 

partir da influência e contato com as reformas administrativas dos Estados Unidos, que tem 

estreita relação com os esforços de inserção de um modelo de administração científica para a 

administração pública brasileira, cujos arquivos, recorrendo a análise entre a burocracia com a 

Arquivologia proposta por Jardim (2013), “se interpenetram no desenho do Estado”. A partir 

dessa consideração, no âmbito desse modelo burocrático “as ações administrativas são 

contínuas e tem registros documentais como suporte. As funções administrativas, na estrutura 
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burocrática, são exercidas de modo continuado e com base em documentos”. (JARDIM, 2013, 

p. 386). 

Os documentos passam a ser componentes necessários dos processos administrativos 

no aparelho burocrático que é, também, uma categoria fundamental da autoridade racional 

legal. Trata-se de um processo não apenas racionalizador, mas legitimador dessa autoridade. 

Assim, segundo a teoria da burocracia weberiana, 

Atos administrativos, decisões, normas, são formulados e registrados em 
documentos, mesmo nos casos em que a discussão oral é a regra ou mesmo 
prescrita. Isto aplica-se, pelo menos, às discussões preliminares e propostas, 
decisões finais e toda sorte de ordens. A combinação de documentos com 
uma organização continua de funções constitui o bureau, que é o núcleo de 
todos os tipos de atividade moderna das organizações. (WEBER, 1978, p. 
18, grifos do autor). 

Contextualizado em seu momento histórico, Sousa (1995, p. 31) também aponta que 

é nesse período em que se inscreve a primeira tentativa do Arquivo Nacional de alterar este 

quadro para o desenvolvimento da área, por meio da modernização do Arquivo Nacional e das 

práticas arquivísticas desenvolvidas até então. Assim, em 1959, poucos dias depois de 

assumir a direção dessa instituição arquivística, o historiador José Honório Rodrigues, 

acreditando na verdadeira vocação funcional do Arquivo Nacional, ou seja, de apoio à 

administração pública na organização de seus documentos como instrumentos lógicos das 

práticas administrativas legais, elaborou e apresentou um relatório ao Ministro da Justiça 

sobre a situação do Arquivo Nacional, constatando que se tratava de uma instituição 

rudimentar em matéria de organização e métodos, e da necessidade de construção de um novo 

prédio e da implementação de técnicas modernas para a organização e tratamento dos 

arquivos.  

Não podendo atender aos seus objetivos, enquanto instituição arquivística nacional, 

de caráter normativo e técnico-científico de apoio à administração pública, José Honório 

Rodrigues estruturou o Arquivo Nacional na tentativa de aproximar a instituição da 

administração pública, com vistas ao recolhimento e normatização da produção documental, 

apresentando nesse período o primeiro anteprojeto de um sistema nacional de arquivos, que 

segundo Jardim (1995) “não chegou a ser consolidado legalmente, nem as ações então 

previstas a serem executadas. Perdurou, porém, como referência fundamental nas propostas 

das lideranças profissionais da área de Arquivologia”. (JARDIM, 1995, p. 84). 

Para Sousa (1995, p. 36),  

José Honório Rodrigues acreditava que a falta de atenção governamental 
com o Arquivo Nacional era explicada pelo fato de essa instituição 
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preocupar-se somente com a preservação da história. Para ele, nos países em 
que predominou o caráter de investigação, as instituições arquivísticas ou 
estagnaram ou não progrediram. A sua renovação, portanto, dependia do 
estabelecimento de objetivos político-administrativos. 

Além desses esforços apontados por Jardim (1995) e Sousa (1995), José Honório 

Rodrigues também se destacou por seus esforços políticos com a administração pública em 

benefício da capacitação dos profissionais de arquivo59 que atuavam, na época, tanto no 

Arquivo Nacional como nos serviços de arquivos da administração pública, valendo-se da 

política de profissionalização e especialização dos funcionários públicos administrada pelo  

DASP, e intermediou a solicitação e a vinda de profissionais arquivistas estrangeiros para 

ministrar cursos e palestras no Brasil, bem como o envio de profissionais para especializar-se 

em técnicas modernas de arquivos em países como os Estados Unidos, Canadá e França.  

Estes esforços de capacitação estão relacionados com a busca de referenciais teóricos 

e metodológicos que o Brasil ainda não possuía nesse período para o tratamento dos arquivos 

correntes, intermediários e permanentes, além da falta de legislação que atribuísse tal 

competência ao Arquivo Nacional como órgão central, em matéria de organização e métodos 

arquivísticos para a APF brasileira. 

No âmbito da produção de conhecimento sobre a problemática dos arquivos 

correntes e intermediários, destacam-se, as traduções para o português de seis trabalhos de 

Schellenberg publicados pelo Arquivo Nacional e pela Fundação Getúlio Vargas, que foram 

referenciais teóricos para a execução das primeiras práticas de gestão de documentos no 

Brasil: A avaliação dos documentos públicos modernos, em 1959; Manual de arquivos, em 

1959; O preparo de listas de maços de documentos, em 1960; Relatório intitulado Problemas 

arquivísticos do governo brasileiro, em 1960; Documentos públicos e privados: arranjo e 

descrição, em 1963; e, Arquivos modernos. Princípios e técnicas, em 1980. 

Assim, a partir desses primeiros esforços realizados no âmbito do AN durante a 

década de 1960, marca uma nova fase do desenvolvimento de conhecimento e práticas de 

arquivos no Brasil, surgindo no âmbito do debate arquivístico brasileiro, termos como gestão 

de documentos, documentos administrativos, administração de arquivos correntes, 

administração de documentos administrativos, administração de arquivos intermediários, 

                                                 
59 Vale lembrar nessa trajetória, que desde 1911 é ofertado os seguintes cursos de formação especializada no 
Brasil (Curso de Diplomática, 1911; Curso Técnico, 1916; Curso Técnico de Arquivos, 1923; Curso Técnico, 
1931; Curso Permanente de Arquivo (CPA), em 1960; acordo entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e o AN, regulando o mandato universitário do CPA, em 1973; Curso superior em Arquivologia com 
duração de 3 anos no AN, em 1974; outorga de mandado universitário pela UNIRIO ao AN em 1974; criação 
dos cursos de Arquivologia na UFSM e na UFF, em 1977).  (MARQUES et al, 2018, p. 28).  
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sistemas de arquivos, avaliação e seleção de documentos, sobretudo, no âmbito da promoção 

e ampliação da atuação do Arquivo Nacional como órgão de apoio à APF. 

Na década de 1970, esses debates foram ampliados fundamentalmente com o 

associativismo, sobretudo com a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB, 

1972), com a criação da Revista Arquivo & Administração (A&A, 1972), com a realização do 

I Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA, 1972), com a participação de arquivistas 

brasileiros em Congressos e grupos de trabalho internacionais, contribuindo para a construção 

do conhecimento e práticas arquivísticas no Brasil.   

Dada a escassa literatura arquivística brasileira sobre gestão de documentos, a 

Revista Arquivo & Administração foi um importante veículo de comunicação e disseminação 

de conhecimento arquivístico para os debates da área, no qual destacamos um artigo que foi 

uma inovação na época intitulado de “Avaliação e Seleção de documentos de Arquivos: 

problemas e soluções”, publicado em 1975 por Nilza Teixeira Soares. Neste artigo, a autora 

ressalta a importância do desenvolvimento de procedimentos metodológicos de levantamento 

de dados sobre a produção documental nos órgãos públicos federais como requisito para a 

avaliação e seleção de documentos, tanto na fase de produção quanto na fase de acumulação, 

dupla problemática enfrentada pelos arquivos brasileiros, que foi utilizado como referencial 

para as práticas de avaliação nesse período. 

Nesse contexto, a emergência das discussões sobre a necessidade de normas técnicas 

para o correto funcionamento e organização dos serviços de arquivos correntes nos diversos 

órgãos públicos é ampliado a partir da tradução para a língua portuguesa do Manual de 

“Arquivos correntes: organização e funcionamento (Records Organization and Operations, 

1975), do Arquivo Público do Canadá, publicada pelo Arquivo Nacional, e de uma palestra 

realizada em Otawa pelo arquivista canadense T. L. Croteau, intitulado de “A gestão de 

documentos”, traduzido por Andresa de Moraes e Castro e publicado na Revista A&A em 

1977, imprimindo as noções de implementação e administração de arquivos intermediários no 

Brasil. No contexto das práticas de gestão de documentos, essas referências serviram de base 

para o desenvolvimento de experiências práticas nos arquivos brasileiros.  

Paralelamente a estas iniciativas, a questão da autoridade arquivística nacional, em 

matéria de coordenação e normatização das atividades dos arquivos correntes, ainda era um 

problema a ser superado, visto que essa situação se agrava em 1975, quando da instituição do 

Sistema de Serviços Gerais (SISG), criado pelo Decreto nº 75.657, de 24 de abril de 1975, 

tendo como órgão central do sistema o DASP. Nesse Decreto, em seu Art. 1º, define que:  
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Art. 1º Ficam organizadas sob a forma de Sistema, com a designação 
genérica de Serviços Gerais, as atividades de administração de edifícios 
públicos, imóveis residenciais, material, transporte e protocolo, assim como 
as de movimentação de expedientes, arquivo e transmissão e recepção de 
mensagens. 

Essas competências, segundo Jardim (1995, p. 88), conflitavam teórica e 

operacionalmente com a proposta de criação do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), 

desenvolvida em 1977, que de acordo com o autor:  

A primeira proposta de Sistema Nacional de Arquivos abrangia as três 
idades do ciclo vital arquivístico do Governo Federal. Por suas implicações 
com o Sistema de Serviços Gerais (SISG), instituído em 1975, a minuta do 
decreto do Sistema Nacional de Arquivos foi submetida ao DASP, órgão 
central daquele sistema, em janeiro de 1978. Como resultado, o DASP 
continuou com a competência de órgão central no que se referia aos arquivos 
correntes, cabendo ao Arquivo Nacional, como órgão central do Sistema 
Nacional de Arquivos, os arquivos intermediários e permanentes federais. 

Tal divergência se dava pela maior inserção institucional do DASP na Administração 

pública federal como órgão central do SISG, sobrepondo-se significativamente às 

competências do Arquivo Nacional, no que tange às atividades arquivísticas dos arquivos 

correntes. Prova disso é registrada no Art. 4º, inciso IV do Decreto do SISG, que aponta as 

atividades do sistema, em matéria de arquivos correntes: “a) expedir normas para disciplinar o 

registro de entrada, tramitação e expedição de processos e documentos; b) expedir normas 

para disciplinar o uso, guarda, conservação, reprodução e incineração de processos e 

documentos”. Para Jardim, porém, estas ações não nunca foram implementadas pelo DASP, 

agravando ainda mais o quadro da falta de gestão de documentos na administração pública 

federal.  

Nesse contexto, Sousa (1995, p. 58, grifo nosso), aponta que posteriormente “o 

campo de atuação do Arquivo Nacional se restringiu mais ainda com a estruturação do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Este órgão do Ministério da Educação 

e Cultura transformou-se, em 1979, na Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional [SPHAN]”. Assim, de acordo com as atribuições previstas no Art. 2º do Decreto nº 

84.198, de 13 de novembro de 1979, aponta que “a SPHAN tem por finalidade inventariar, 

classificar, tombar, conservar e restaurar monumentos, obras, documentos e demais bens de 

valor histórico, artístico e arqueológicos existente no País, bem como, tombar e proteger o 

acervo paisagístico do País”. 

Para Jardim (1995) e Sousa (1995), tanto o SISG quanto o SPHAN reduziram, em 

termos legais, o alcance das ações do Arquivo Nacional na implementação de programas de 

gestão de documentos e na preservação de documentos de caráter histórico da administração 
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pública federal, o que levou a inoperância do SINAR criado por meio do Decreto nº 82.308, 

de 25 de setembro de 1978, até o ano de 1994, quando o SISG é reestruturado e as atividades 

normativas arquivísticas são retiradas de sua responsabilidade. 

Segundo Jardim (1995, p. 102), as discussões sobre a necessidade de formulação do 

sistema nacional de arquivos na década de 1970 influenciou os arquivos estaduais a criarem 

seus sistemas de arquivos, e “a partir dos anos 70, foram instituídos sistemas estaduais de 

arquivos no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Sergipe, 

Ceará, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal, sem que nenhum chegasse a ser 

efetivamente implementado”.  

De acordo com Sousa (1995), é na década de 1980 que as mudanças começaram a 

surgir, a partir da institucionalização do Programa de Modernização Administrativa do 

Arquivo Nacional, iniciado em 1981 e dirigido por Celina Vargas do Amaral Peixoto. Este 

programa foi executado por meio de convênios firmados com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República (SEPLAN/PR), e pela formação de diversos grupos de trabalho que estudaram os 

problemas dos arquivos federais e tinham como objetivo a formulação de propostas 

metodológicas para a resolução dos problemas de produção e acumulação de documentos sem 

identificação.  

O Arquivo Nacional desencadeou, a partir de então, um processo de revisão 
no seu papel de instituição voltada para as atividades de tratamento técnico, 
preservação e de acesso aos documentos de valor histórico. Procurava, 
assim, participar da formulação de diretrizes dirigidas para a gestão de 
documentos da administração pública federal. (SOUSA, 1995, p. 60). 

Em 1985, o governo federal institui o Plano Geral da Reforma Administrativa 

Federal, e cria a Comissão Especial de Preservação do Acervo Documental (CEPAD), por 

meio da Portaria nº 1.009, de 29 de outubro de 1985.   

A [...] CEPAD, tinha como finalidade analisar, diagnosticar e propor 
mudanças nos segmentos arquivo, biblioteca e museu, de modo a melhorar a 
qualidade de desempenho das suas atividades, produtos, serviços e recursos 
informacionais pertinentes à administração pública federal. (SOUSA, 1995, 
p. 61). 

No Relatório do segmento “arquivos” dessa Comissão, foram analisados os seguintes 

aspectos:  

[...] produção documental/administração de documentos; acervo arquivístico; 
estrutura organizacional; recursos humanos; recursos materiais; tratamento 
técnico, envolvendo a classificação, avaliação e seleção de documentos, a 
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padronização técnica, o uso de recursos tecnológicos; comunicações 
administrativas; SINAR e SISG. (SOUSA, 1995, p. 61). 

De um modo geral, ao analisar esse Relatório, Sousa (1995, p. 62-63) ressalta que os 

resultados dessa Comissão apontaram que: 88,70% dos arquivos da administração federal, 

situados em Brasília, não possuíam planos de classificação; 42% dos arquivos em Brasília e 

no Rio de Janeiro realizavam a eliminação; 13,36% utilizavam tabela de temporalidade; 

observou-se, ainda, inexistência de normas e procedimentos arquivísticos de protocolo; 

Inexistência de critérios de avaliação e de transferência de documentos foi destacada pela 

comissão. Identificou a dificuldade de harmonizar a gestão dos documentos nas três idades 

documentais - corrente, intermediária e permanente – com a existência da superposição de 

funções do SINAR e do SISG; Carência de ordem quantitativa e qualitativa de recursos 

humanos no quadro funcional, onde dos 1.107 funcionários identificados que atuavam nos 

arquivos, 99,84% não possuíam treinamento para o desenvolvimento das atividades técnicas 

necessárias. 

A proposta final de recomendações desenvolvida por essa Comissão, era criar na 

administração central de cada unidade político-administrativa do Governo Federal,  

Uma única unidade organizacional que ficaria incumbida de coordenar a 
execução da política de informação e de assegurar à subunidade arquivo a 
responsabilidade pela gestão de documentos. Sobressaíram, nas propostas 
específicas, as de considerar o Arquivo Nacional como autoridade 
responsável pela integração das três fases arquivísticas [corrente, 
intermediária e permanente] e as referentes à criação de instrumentos de 
classificação e gerenciamento de prazos de guarda. (SOUSA, 1995, p. 63). 

Na década de 1980, em diagnóstico realizado nos arquivos públicos brasileiros por 

Jardim (1987, p. 39), o autor concluía a situação da seguinte maneira: 

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 a guarda 
de documentos considerados, na maior parte das vezes sem critérios, como 
de valor histórico e a partir, portanto, da dicotomia valor histórico/valor 
administrativo de documentos; 
— são praticamente inexistentes suas relações com o conjunto da 
administração pública com vistas ao exercício de funções não apenas de 
apoio a pesquisas científicas retrospectivas, mas também de funções de 
apoio administrativo ao governo, durante o processo político-decisório; 
— por diversas razões (problemas de pessoal, legislação e espaço físico), sua 
atuação, no tocante à recepção dos documentos produzidos e acumulados 
pela administração na qual se inserem, caracteriza-se pela passividade; 
— ou seja, o modelo de instituição arquivística pública em vigor no Brasil 
está mais próximo do século XIX do que do XXI. 
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Também merece destaque a criação, em 1986, do Grupo de Trabalho da Associação 

Latino-americana de Arquivos e o Comitê de Arquivos do Instituto Pan-americano de 

Geografia e História (denominado de Grupo IPGH/ALA), que teve o apoio do Conselho 

Internacional de Arquivos e da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional, do 

qual formavam parte representantes do Brasil, Espanha, México Peru e Estados Unidos.  

Os objetivos da formação do grupo IPGH/ALA era realizar um diagnóstico dos 

sistemas de arquivo e da situação dos Arquivos Nacionais da Argentina, Chile, Colômbia, 

Guatemala, Uruguai e Venezuela, com o objetivo de discutir a situação da estrutura 

organizacional, da legislação, dos recursos humanos, do orçamento, das instalações físicas, 

dos fundos documentais e dos programas de modernização dos serviços públicos, 

especialmente os arquivísticos, de modo a servir como referência para a modernização dos 

demais arquivos públicos da região, incluindo o do Brasil. 

O diagnóstico realizado pelo Grupo de Trabalho da IPGH/ALA, foi apresentado 

detalhadamente em uma publicação do Arquivo Nacional brasileiro em 1988, denominado de 

“Proposta para um programa de modernização dos sistemas arquivísticos dos países latino-

americanos”.60 

Essa publicação contribuiu para a reflexão das necessidades de modernização das 

instituições de arquivos e serviços de arquivos desses países frente à problemática de 

organização dos sistemas de nacionais de arquivos, desdobrados a partir da análise de sete 

elementos principais: estrutura organizacional; legislação; recursos humanos e capacitação; 

orçamento; instalações físicas; fundos documentais; e, programas de modernização.   

O primeiro elemento analisado pelo grupo foi a estrutura organizacional dos países 

pesquisados, cujos resultados apontaram que dos seis Arquivos Nacionais pesquisados 4 são 

instituições centenárias: Uruguai (1827); Guatemala (1846); Colômbia (1868); Argentina 

(1884); e neste século Venezuela (1911); e, Chile em (1927). No que tange à identificação do 

Órgão Central de um Sistema Nacional de Arquivos, essa situação demonstrava que, em 

termos de ação normativa e técnica, essas instituições concretamente estavam desvinculadas 

da Administração Pública e eram visualizadas pelo seu tradicional papel de instituição 

arquivística de preservação dos acervos histórico-documentais.  

O segundo elemento analisado foi a legislação. O estudo apontou que a legislação, 

na maioria dos arquivos nacionais pesquisados, seus regulamentos internos e de operação são 

                                                 
60 Para informações mais detalhadas ver: BRASIL. Arquivo Nacional. Proposta para um programa de 
modernização dos sistemas de arquivísticos dos países latino-americanos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional 
(Brasil), 1988. (Publicações Técnicas, 45). 
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considerados como lei de arquivos, sem indicação da autoridade arquivística nacional 

enquanto órgão central e regulamentador da gestão de documentos ou de sistema de arquivos 

no campo de atuação dos arquivistas. A essa realidade soma-se a reduzida legislação existente 

ou desconhecida, uma vez que seu acesso e divulgação são muito limitados aos que trabalham 

diretamente com eles, ou seja, aos próprios técnicos e arquivistas, visto que não são 

divulgados normas enquanto diretrizes normativas mais abrangentes.  

O terceiro elemento analisado foram os recursos humanos, cujos resultados 

apontaram para uma limitação e mal distribuição dos profissionais, os quais além de escassos, 

desempenhavam atividades de pouca importância técnica. No âmbito da capacitação, esses 

profissionais receberam treinamento com os mesmos princípios, temas, métodos e técnicas 

implementados há trinta anos, ou seja, basicamente com materiais da década de 1950.  Dessa 

forma, pela falta de conhecimento e treinamento técnico, seguido de baixos vencimentos, 

parece ter sido criado um estancamento e ineficiência que limitavam os serviços dos arquivos 

nacionais em atender as demandas reclamadas pelas administrações modernas, fato este 

ligado a pouca importância dada a profissão de arquivista.  

O quarto elemento analisado pelo grupo foi o orçamento, apontando que os recursos 

financeiros destinados à execução das atividades e manutenção dos Arquivos Nacionais eram 

insuficientes e divididos entre o pagamento do pessoal e materiais para a execução das 

atividades técnicas, que como foi apontado era desvalorizado.  

O quinto elemento analisado focou as instalações físicas existentes nos Arquivos 

Nacionais, que em sua concepção original eram considerados Arquivos Históricos, com 

instalações próprias que possuíam características arquitetônicas adequadas à conservação de 

seus acervos, o que futuramente viria a saturar-se em termos de espaço pela pouca capacidade 

para o armazenamento de novos acervos arquivísticos.  

O sexto elemento analisado estava focado na situação em que se encontrava os 

fundos documentais, onde foi constatado que os acervos conservados nesses Arquivos 

Nacionais abrangiam um período fundamental da história desses países. De maneira geral, 

esse estudo apontou que os usuários eram, prioritariamente, pesquisadores de universidades e 

que a difusão para o público em geral era bastante limitada, tendo em vista a falta de recursos 

para a publicação de instrumentos de divulgação, limitando-se tão somente a difundir, de 

maneira assistemática, documentos isolados de algum fundo. Fundo.  

O sétimo e último elemento analisado no estudo foram os programas de 

modernização dos serviços arquivísticos públicos. O entendimento foi de que nos Arquivos 

Nacionais não foi verificado qualquer tipo de ação de modernização em desenvolvimento ou 
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em vias de desenvolver-se, com pouquíssimas normas ou parâmetros básicos quanto aos 

métodos de classificação, uso das instalações físicas e mobiliário, inexistência de 

procedimentos básicos para recepção, expedição e arquivamento da correspondência, controle 

do tramite e empréstimos de documentos, bem como as transferências para um Arquivo 

Central ou Intermediário, que quase não operacionaliza a eliminação de documentos, por falta 

de planos de classificação e tabelas de temporalidade.  

Além desses principais elementos analisados e apresentados pelo Grupo de Trabalho 

ALA/IPGH, também foi analisada a questão da relação dos arquivos governamentais com os 

Arquivos Nacionais, cujos resultados apontaram para uma característica de desvinculação 

técnica entre os serviços de arquivos administrativos e os Arquivos Nacionais, fato que 

favorece a multiplicidade de critérios na organização dos acervos, uma vez que ficava ao livre 

arbítrio da própria entidade administrativa o estabelecimento de tais critérios, colocando em 

perigo a preservação de importantes documentos com possíveis valores históricos e 

permanentes.  

Vale assinalar que a problemática da desvinculação a que aludimos 
corresponde, por um lado, ao fato de que o arquivo nacional é considerado 
incompetente por muitos dos funcionários públicos, em termos de técnicas 
arquivísticas aplicadas aos arquivos administrativos. Isto é, julga-se o 
arquivo nacional como entidade incapaz de propor soluções aos problemas 
de gestão e controle documental no âmbito da administração pública ou 
como uma entidade que só se desempenha regularmente na gestão da 
documentação histórica. (ARQUIVO NACIONAL, 1988, p. 18-19).    

No tocante às atividades normativas e operacionais, o estudo também apontou que as 

instituições públicas não possuíam normas bem definidas e atualizadas sobre organização, 

procedimentos e métodos para os serviços arquivísticos, refletindo a informalidade e 

variabilidade de critérios e técnicas utilizadas, os quais o estudo classificou como 

“improvisados e obsoletos”.  

O resultado final desse estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho do IPGH/ALA, 

indicou cinco campos de interesse que poderia fundamentar a orientação para a modernização 

dos Arquivos Públicos como diretrizes básicas a serem utilizadas para os projetos de 

modernização dos Arquivos Nacionais dos países latino-americanos.  

 

Projetos de caráter organizacional: 

1. Integração, em cada país, de um comitê que promova e supervisione o 

desenvolvimento do programa de modernização dos Arquivos Públicos; entre 

seus componentes deve estar um representante do Arquivo Nacional. 
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2. Formação de comitês em todos os ministérios e instituições governamentais, 

integrados pelos responsáveis pelos serviços arquivísticos na administração 

pública. 

3. Reorganização dos serviços arquivísticos da administração central/federal 

a) Reorganização e fortalecimento do Arquivo Nacional ou Geral da Nação; 

b) Reorganização e fortalecimento dos serviços arquivísticos localizados nos 

ministérios e instituições governamentais. 

 

Projetos de caráter técnico: 

 

1. Desenvolvimento e implantação de manuais de procedimentos para a gestão de 

documentos: 

a)  Correntes; 

b)  Intermediários; 

c)  Permanentes. 

2. Desenvolvimento e implantação de instrumentos para a gestão e o controle de 

documentos: 

a) Plano de Classificação único. 

3. Desenvolvimento e implantação de instrumentos de destinação documental 

(tabelas de temporalidade): 

a)  Para os fundos acumulados nos Arquivos Nacionais; 

b)  Para os documentos acumulados nos ministérios e instituições 

governamentais; 

c)  Para os documentos atualmente produzidos pela administração pública. 

 

Projetos de recursos humanos: 

 

1. Desenvolvimento de sistemas de capacitação arquivística; 

a)  Capacitação e desenvolvimento do pessoal do Arquivo Nacional; 

b)  Capacitação e desenvolvimento do pessoal dos serviços arquivísticos dos 

ministérios e instituições governamentais. 

2. Planejamento e desenvolvimento de um plano de cargos para os serviços 

arquivísticos governamentais; 

3. Formação de técnicos de arquivos e/ou arquivistas em centros de ensino superior. 
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Projetos de recursos materiais: 

 

1. Aquisição, adaptação ou construção de locais e mobiliário para o Arquivo 

Nacional; 

2. Estabelecimento e controle de princípios para uso de locais, mobiliário e 

equipamentos dos arquivos dos ministérios e instituições governamentais. 

 

Projetos sobre legislação:  

 

1. Formulação e promulgação de Lei Nacional de Arquivos. (ARQUIVO 

NACIONAL, 1988, p. 29-31). 

 

Esse quadro histórico revela as dificuldades enfrentadas pelo Arquivo Nacional para 

a gestão de documentos e apoio à administração pública, fatos relatados que foram 

impeditivos dessa atuação ativa do AN para o enfrentamento dos problemas verificados com a 

falta de autoridade política e técnico-científica para a gestão de documentos, representando 

um atraso do Brasil em termos de efetivação do acesso à informação como um direito 

democrático, agravado, sobretudo, pelo longo período de ditadura militar que se instalou entre 

1964 e 1985 no país. 

Ao contrário dos países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde a demanda 

pela gestão de documentos partiu e foi patrocinada pela administração pública federal desses 

países, em coordenação com seus Arquivos Nacionais, no Brasil esse processo se deu de 

maneira inversa. Foram as instituições arquivísticas que tiveram o papel protagonista de 

aproximar-se da administração pública, especificamente a partir da visão sistêmica dos 

arquivos, ou seja, com a formulação dos sistemas de arquivos que englobasse o tratamento 

dos documentos de arquivo de acordo com o seu ciclo de vida, na tentativa de dotar as 

instituições arquivísticas como órgãos técnicos para a gestão de documentos, buscando 

coordenar e normatizar o tratamento técnico dos documentos desde a sua produção até a sua 

destinação final, conforme apontado pelos autores analisados.  

Contudo, os impedimentos foram variados, tanto de ordem política quanto técnico-

científica, principalmente pela falta de reconhecimento por parte da administração pública 

brasileira sobre o papel social e técnico-científico das instituições arquivísticas, que foram 

renovados em países desenvolvidos, integrando suas instituições como órgãos de apoio à 
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administração pública, em matéria de gestão de documentos. No Brasil os arquivos públicos 

foram concebidos durante muito tempo apenas como instituições vocacionadas quase que 

exclusivamente para o tratamento dos documentos de valor histórico. Essa situação foi sendo 

modificada gradativamente a partir das experiências desenvolvidas pela Divisão de Pré-

Arquivo do Arquivo Nacional do Brasil, como referências para os demais Arquivos Públicos 

do país. 

 

8.1.1 As experiências de gestão de documentos do Arquivo Nacional (1975-1989) 
 

O desenvolvimento e implementação de programas de gestão de documentos 

demandou, necessariamente, metodologias arquivísticas para o planejamento, controle e 

racionalização da produção, manutenção e uso e destinação final dos documentos, que 

passaram a ser desenvolvidos por meio da identificação, classificação e avaliação de 

documentos, funções que sustentam um programa de gestão de documentos.  

Rodrigues (2013, p. 77) ressalta que quando a gestão de documentos é incorporada 

pela Arquivologia, “[...] a necessidade de identificação de documentos se torna ainda mais 

premente, como condição para a formulação de requisitos normalizados para a classificação e 

avaliação documental e para o planejamento da produção documental e controle de sua 

tramitação”.  

A Divisão de Pré-Arquivo foi criada em 1975 na estrutura organizacional do Arquivo 

Nacional, atualmente denominado de Coordenação Regional do Distrito Federal (COREG), 

ligada à Coordenação-Geral de Gestão de Documentos (COGED), criado em 2002.  

A concepção inicial da Divisão de Pré-Arquivo foi desenvolvida com o objetivo de 

implementar atividades de levantamento da produção de documentos e de identificação de 

massas documentais acumuladas nos diversos arquivos correntes da administração pública 

federal, para fins de classificação e avaliação, com  vistas à sua destinação final, eliminação 

ou recolhimento para guarda permanente dos documentos ainda indefinidos quanto ao seu 

valor histórico, na tentativa de racionalizar as transferências dos arquivos correntes que já não 

eram matéria de uso frequente. Segundo Jardim (1987, p. 33),  

[...] pela primeira vez se reconheceu regimentalmente a necessidade de o 
Arquivo Nacional voltar-se para a gerência dos documentos ainda 
indefinidos quanto ao seu valor histórico. É competência fundamental da 
Divisão de Pré-Arquivo "recolher e conservar a documentação ainda com 
interesse administrativo e selecionar a que será incorporada ou eliminada". 
Também pela primeira vez, ao se instalar a Divisão em Brasília, o Arquivo 
Nacional apresentou sinais de preocupação com a sua atuação junto à 



242 
 

administração pública na capital federal. Em sua sede no Rio de Janeiro, 
porém, não se observou essa preocupação, tanto em termos organizacionais 
como técnicos. 

Ainda segundo Jardim (1987, p. 33), a noção de pré-arquivo, que deriva do conceito 

francês de préarchivage, que 

[..] consiste no conjunto de ações desenvolvidas pelas instituições 
arquivísticas com vistas à sua intervenção no período característico entre a 
utilização administrativa corrente e o uso dos documentos para a pesquisa 
histórica. Sob o ponto de vista terminológico, a expressão pré-arquivo 
encontra-se superada no âmbito da comunidade arquivística brasileira, que 
atualmente conceitua os arquivos como conjuntos documentais, a partir da 
Teoria das Três Idades. 

Essa estrutura intermediária de armazenamento de documentos semiativos foi, como 

apontado, uma solução adotada na França como medida econômica e técnica idealizada para 

resolver o problema de armazenamento do crescente volume de documentos que não 

apresentavam uso corrente, e de instituir normas para as transferências regulares dos 

documentos para arquivamento nesses depósitos aguardando destinação para eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente.  

Os arquivos intermediários franceses são divididos em préarchivage 1 (PA1) e 

préarchivage 2 (PA2). O PA1 é localizado na própria estrutura das administrações produtoras 

dos documentos, e possuem documentos ainda vigentes com pouca frequência de uso. Por 

outro lado, o PA2 está localizado na estrutura do Arquivo Nacional da França, e possui 

documentos que deverão aguardar um prazo maior de guarda e que possui pouca ou nenhuma 

frequência de uso. Essa medida adotada pelos franceses desde a década de 1960 foi uma 

solução encontrada para se aproximar das administrações, visto que na França os arquivistas 

têm pouca inserção na fase dos arquivos correntes, sendo ainda menor na produção de 

documentos. (LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p. 201).  

Para Jardim (1987), a Divisão de Pré-Arquivo não resultou inicialmente no 

estabelecimento de uma política de arquivos por parte do governo federal, nem em uma 

proposta de descentralização ou regionalização do Arquivo Nacional, mas resultou no 

estabelecimento de procedimentos metodológicos para o levantamento da produção 

documental e identificação de documentos acumulados em arquivos. Estes procedimentos 

eram vistos como condição sine qua non para a formulação de estratégias de avaliação e 

seleção de documentos em ambas situações, antes que estes fossem transferidos para o 

arquivo intermediário ou recolhidos para o Arquivo Nacional, e é apontado na literatura 

brasileira como uma das primeiras atividades realizadas nos arquivos brasileiros relativas à 

noção de gestão de documentos na década de 1980. 
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8.1.1.1 Os Grupos de Trabalho: GIFI e GIFE (1982-1985) 

 

Com o início do Programa de Modernização Institucional-Administrativa do Arquivo 

Nacional em 1981, as reflexões sobre as atividades de levantamento da produção e 

identificação de documentos acumulados ganham relevância e se desenvolve como prática 

arquivística. Nesse contexto, em 1982 a Divisão de Pré-Arquivo deu início à identificação dos 

fundos documentais acumulados em ministérios sediados no Rio de Janeiro e em Brasília, e 

no próprio acervo do Arquivo Nacional, cujas experiências de identificação de acervos 

documentais resultaram em duas publicações técnicas: o “Manual de identificação de acervos 

documentais para transferência e/ou recolhimento aos arquivos públicos”, elaborado pelo 

Grupo de Identificação de Fundos Externos – GIFE – (ARQUIVO NACIONAL, 1985a); o 

“Manual de identificação de documentos em arquivos públicos”, elaborado pelo Grupo de 

Identificação de Fundos Internos – GIFI – (ARQUIVO NACIONAL, 1985b). 

A justificativa para a criação do GIFI, segundo relato de Celina do Amaral Peixoto 

Moreira Franco, Diretora-geral do Arquivo Nacional na época, era que, 

Ao assumir a direção do Arquivo Nacional, em junho de 1980, constava a 
existência de cerca de dois bilhões de documentos localizados em sua sede 
no Rio de Janeiro. No entanto, pouco tempo depois, pude verificar que cerca 
de 50% desse acervo não estava identificado nem era conhecido de seus 
usuários e funcionários. (ARQUIVO NACIONAL, 1985b, p. 5). 

Ao iniciar os trabalhos, o grupo constituído para encaminhar as soluções para 

resolver os problemas de organização dos arquivos se deparou com a ausência de padrões 

metodológicos nacionais e internacionais para executar a tarefa. 

Os manuais arquivísticos internacionais não apresentavam soluções para o 
problema colocado – o de identificar grandes volumes documentais em 
arquivos públicos -, pois nos países que os elaboraram, detentores quase 
exclusivos da produção de conhecimento na área de Arquivologia, o 
desenvolvimento dos arquivos impediu que tal situação se configurasse 
[acumulação]. (ARQUIVO NACIONAL, 1985b, p. 5). 

Paralelamente ao GIFI, também foi criado o GIFE para identificar os acervos 

documentais localizados nos diversos órgãos da administração pública federal em Brasília e 

no Rio de Janeiro, para fins de identificação da produção e acumulação documental, com 

vistas a sua transferência para o arquivo intermediário ou para eliminação ou recolhimento 

para guarda permanente, visando constituir os fundos de arquivos desconhecidos ou 

completar os já existentes.  

Estes dois grupos de trabalho se inscrevem em um momento em que a Arquivologia 

e as instituições arquivísticas brasileiras buscavam referências teóricos e metodológicos 
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compatíveis com a tradição histórico-administrativa e arquivística brasileira, a partir da 

resolução da dupla problemática enfrentada pelos Arquivos: identificar grandes massas 

documentais acumuladas nos Arquivos, bem como identificar os documentos já em sua 

produção, para fins de classificação, avaliação e destinação nas repartições públicas. 

Nesse momento o Brasil é influenciado pelos estudos de identificação arquivística 

nos parâmetros da diplomática contemporânea ou tipologia documental, que já vinham sendo 

sistematizados e desenvolvidos pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, no início da 

década de 1980 coordenado por Vicenta Cortés Alonso, influenciando os estudos de 

diplomática e tipologia documental introduzidos por Heloísa Bellotto entre os anos de 1980 e 

1990 no Brasil.  

O termo identificação surge no contexto da Arquivologia na década de 1980 ligados 

aos estudos contemporâneos da diplomática, denominados de tipologia documental em países 

ibero-americanos. Estes estudos foram iniciados a partir de esforços de alguns grupos de 

arquivistas preocupados com a formulação de parâmetros metodológicos com rigor científico 

que subsidiasse o tratamento técnico dos documentos de arquivo acumulados irregularmente 

e, ao mesmo tempo, como parâmetro para a implementação de programas de gestão de 

documentos, realidade que obrigou a área a refletir e a dar mais importância as atividades de 

pesquisa sobre seus métodos e objetos. 

Nesse momento, segundo Rodrigues (2012, p. 198), com a introdução do conceito de 

gestão de documentos nas práticas profissionais arquivísticas, há um aumento das pesquisas 

da área, permitindo a formulação e “[...] consolidação de uma metodologia que passou a 

considerar o documento desde sua gênese até a sua destinação final: eliminação ou guarda 

permanente”, e complementa que: 

Nesse momento, assistimos a uma revisão da diplomática, cujas bases 
teóricas e metodológicas passaram a ser utilizadas para a compreensão dos 
documentos contemporâneos. As pesquisas passaram a focalizar o 
documento de arquivo, em busca de características que o identifique e 
propiciem a normalização necessária exigida para a gestão de documentos, 
seja em meio convencional ou eletrônico e para tratar massas acumuladas em 
arquivos. (RODRIGUES, 2012, p. 198-199). 

Parafraseando Luciana Duranti (1989), os arquivistas viram na Diplomática “novos 

usos para uma velha ciência”, período em que a autora publica uma série de artigos em seis 

partes na revista canadense Archivaria, introduzindo esses novos estudos da Diplomática nos 

Estados Unidos e Canadá, mas sob uma nova abordagem contemporânea ou como preferem 

chamar alguns autores como “[...] de Diplomática Arquivística Contemporânea, que integra os 

princípios, conceitos e métodos diplomáticos e arquivísticos [...] focados na aplicabilidade 
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dos conceitos e métodos diplomáticos aos documentos do século XX. (MACNEIL, 2000, p. 

89, tradução nossa). 

A diplomática, portanto, é revisitada e renovada pela Arquivologia, que na tradição 

arquivística ibero-americana, passa a ser denominado de tipologia documental, um método 

rigoroso nos parâmetros científicos e a chave para a compreensão do tipo documental, e logo, 

a série documental.  

Para o tratamento dos documentos de arquivo, independentemente da fase em que se 

encontre no ciclo de vida documental, exige do arquivista necessariamente o conhecimento 

prévio de elementos contextuais que estão ligados diretamente a produção dos documentos: 

1) da estrutura orgânico-funcional da entidade acumuladora; 2) as sucessivas 
reorganizações que tenham causado supressões ou acréscimos de novas 
atividades e, portanto, de tipologias/séries; 3) das funções definidas por 
leis/regulamentos; 4) das funções atípicas circunstanciais; 5) das 
transformações decorrentes de intervenções; 6) dos processos, pois eles têm 
uma tramitação regulamentada. (BELLOTTO, 2002, p. 95-96).  

Para se chegar a esse conhecimento prévio, a análise tipológica impõe a aplicação 

direta do princípio fundamental da Arquivologia, o da proveniência, e a finalidade dessa 

análise é verificar se: 

1) o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo 
de documentos; 2) os procedimentos de gestão são sempre os mesmos 
quando se dá a tramitação isolada dos documentos isolados; 3) os conjuntos 
(séries) formados pelas mesmas espécies recebem na avaliação uniformidade 
de vigência e de prazos de guarda ou eliminação; 4) na constituição do fundo 
e de suas subdivisões, os conjuntos não estão sendo dispersos; 5) os 
documentos da série possuem a devida frequência de eliminação. 
(BELLOTTO, 2002, p.95). 

Os estudos de tipologia documental, entendido como a extensão dos estudos da 

diplomática, em busca do conhecimento da gênese e a contextualização dos documentos em 

seu contexto de produção orgânico, passam a ser os parâmetros para o desenvolvimento da 

metodologia de identificação arquivística, cujo processo passou a ser denominado de 

identificação em países ibero-americanos.  

Conforme já ressaltamos ao longo desta pesquisa, é com a introdução do conceito e 

das práticas de gestão de documentos no campo de estudos da Arquivologia, especialmente 

com a introdução do conceito de ciclo de vida e da avaliação de documentos de arquivo, que 

eleva a necessidade de formulação de metodologias compatíveis com a realidade histórica-

administrativa e arquivística desse bloco de países, que tinham, e ainda tem, que lidar com 

massas documentais cada vez maiores decorrentes do complexo processo de produção dos 

documentos pelas organizações contemporâneas.  
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Para Rodrigues (2008, p. 48, grifo da autora),  

Neste ambiente surge o termo identificação, utilizado para designar as 
tarefas de pesquisas realizadas para resolver o problema posto. Grupos de 
trabalho se formaram em países ibero-americanos, a fim de propor soluções 
para os arquivos, de forma coordenada, marcando o desenvolvimento da 
história dos arquivos e o início de uma tradição arquivística. 

Como já apontamos, é na década de 1980 que são formados alguns grupos de 

trabalho com vistas a propor soluções para o problema do acúmulo irregular de grandes 

massas documentais decorrentes do crescimento cada vez maior da produção de documentos 

conferido pela máquina estatal. 

Num primeiro momento, o conceito, métodos e objetos da identificação começaram a 

ser desenvolvidos com o objetivo de propor uma metodologia e instrumentos de aplicação 

prática para dar solução aos problemas de cumulação descontrolada de grandes massas 

documentais para descongestionar e recuperar a fluidez dos sistemas de arquivos municipais 

da Espanha, especialmente em Madrid, onde se registram inúmeros trabalhos com a formação 

do Grupo de Arquivistas Municipais, destacando esse país nos estudos de identificação no 

âmbito internacional. 

Para Rodrigues (2008), essas experiências profissionais nos arquivos espanhóis 

foram fundamentais para o desenvolvimento das discussões sobre a necessidade de 

normalização dos processos de identificação para o controle da acumulação de documentos e 

implementação de programas de gestão de documentos na APF brasileira.  

Nesse momento o Brasil é influenciado por esses estudos, que passam a ser aplicados 

a partir da formação do GIFI e do GIFE (AN), no âmbito de seu Projeto de Modernização, na 

década de 1980. Nesse momento podemos verificar os primeiros registros de experiências e 

reflexões sobre essa temática, coordenados pela Divisão de Pré-Arquivo do AN onde atuou o 

professor José Maria Jardim enquanto coordenador dessa divisão, visto que tinham a mesma 

preocupação que os outros países ibero-americanos com a solução dos problemas decorrentes 

da acumulação de fundos e para a implantação de programas de gestão de documentos no 

âmbito da APF, justificando a criação de grupos de trabalho voltados para essa problemática. 

Em 1981, é criado o Grupo de Identificação de Fundos Internos (GIFI), com 
a finalidade de encaminhar uma solução para identificar os documentos 
acumulados na sede do Rio de Janeiro, pois dos “dois bilhões de documentos 
que compunham o acervo, 50% não estava identificado e nem era conhecido 
de seus usuários e dos funcionários, como afirma Celina Moreira Franco, 
então Diretora do Arquivo Nacional. [...] O maior problema enfrentado pelo 
grupo, ao iniciar suas atividades, foi a ausência de padrões metodológicos 
capazes de fazer frente ao desafio. [...] Ainda no mesmo ano, é criado outro 
grupo de trabalho, o Grupo de Identificação de Fundos Externos (GIFE), 
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com o objetivo de “fornecer ao Arquivo Nacional um quadro global da 
documentação para possibilitar a criação de uma política de recolhimento, o 
planejamento de uma política de transferências, bem como a implantação de 
um arquivo intermediário”. A experiência do grupo foi apresentada no V 
Congresso Brasileiro de Arquivologia, realizado em 1982, no Rio de Janeiro. 
O caráter inovador desta metodologia proposta para o “levantamento e 
identificação dos acervos” repercutiu no meio arquivístico brasileiro, 
servindo posteriormente como referencial para os trabalhos desenvolvidos 
pelos arquivos estaduais e municipais. (RODRIGUES, 2008, p.57-58, grifo 
da autora). 

Esses trabalhos foram essenciais para que o Arquivo Nacional elaborasse um projeto 

de gestão de documentos em 1986, que discutiremos com maior detalhe na próxima subseção, 

cujo objetivo era estabelecer uma organização sistêmica dos arquivos baseado no ciclo de 

vida dos documentos para os órgãos federais. Como resultado dessas experiências, foram 

desenvolvidas três propostas metodológicas no âmbito desses grupos que se transformaram 

em manuais denominados de publicações técnicas: Manual para identificação de acervos 

documentais para transferência e/ou recolhimento aos arquivos públicos (1985 – GIFE); 

Identificação de documentos em arquivos públicos (1985 – GIFI); e, Manual de levantamento 

da produção documental (1986), como resultado do projeto de gestão de documentos. 

(RODRIGUES, 2008, p.59, grifo nosso). 

 Por outro lado, Rodrigues (2008) verifica que os trabalhos do Arquivo Nacional 

refletem a preocupação internacional com a construção da identificação enquanto 

metodologia para tratamento de documentos acumulados em arquivos, não refletindo os 

estudos de tipologia documental enquanto fundamento teórico nestes trabalhos. 

A partir dos anos de 1980 e durante toda a Década dos 1990, enquanto os 
arquivistas brasileiros iniciavam suas reflexões teóricas e metodológicas e 
também o processo de sensibilização para formulação de políticas de 
sistemas de arquivos, foi comum o uso dos diagnósticos de arquivo. No 
interior destas propostas, constavam tarefas especificas de identificação de 
documentos. [...] O GIFE usa o termo identificação de acervos para referir-
se ao procedimento, apontando como finalidade o “levantamento e 
cadastramento de acervos documentais, para o estabelecimento de uma 
política nacional e uniforme de arquivos” [...] e o GIFI, como 
“identificação”, etapa necessária à “organização de acervos que não tenha 
recebido tratamento arquivístico algum”. (RODRIGUES, 2008, p.60-61, 
grifos da autora). 

É a partir de 1982, com a introdução dos estudos de tipologia documental 

introduzidos no Brasil por Heloisa Bellotto, e com novas abordagens em 1990, que são 

divulgados os estudos de análise documental proposto pelo Grupo de Arquivistas Municipais 

de Madri, momento que Bellotto sistematiza e apresenta os aspectos teóricos que 

fundamentam a tipologia documental.  



248 
 

Estes estudos tiveram grande repercussão nos trabalhos desenvolvidos pela 

professora Ana Célia Rodrigues (2003) no Arquivo Público de Campo Belo, em Minas 

Gerais, e no Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, (SAESP, 2005) e, mais 

recentemente, como metodologia do Programa de Gestão de Documentos do Rio de Janeiro 

(PGD-RJ, 2009), coordenado pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), no 

qual se refere a essa metodologia como Identificação e análise de tipos documentais. 

A professora Ana Célia Rodrigues foi a responsável por sistematizar essa 

metodologia de identificação no Brasil, tornando-se referência na área para a identificação de 

massas documentais acumuladas e para a identificação de documentos em fase de produção, 

subsidiando o planejamento e desenvolvimento de planos de classificação e tabelas de 

temporalidade para programas de gestão de documentos. 

Nesse contexto, com as experiências do Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, 

somados as experiências do GIFE e GIFI do Brasil, foi criado em 1989 o Grupo Ibero-

Americano de Tratamento de Arquivos Administrativos (GITAA, 1989-1996), na busca de 

um referencial teórico-metodológico para a resolução de problemas comuns compartilhados 

pelos países desse bloco. 

   Entre os países que contribuíram para a definição da identificação estão Espanha, 

Brasil, Portugal e México, nos quais Mendo Carmona (2004, p. 41, tradução nossa) aponta 

que: 

Tal definição foi sendo desenvolvida em reuniões de profissionais para 
discutirem a realidade constante nos arquivos desses países com larga 
tradição administrativa e arquivística, cujos procedimentos administrativos e 
práticas diárias não tinham se preocupado com a transferência sistemática de 
seus fundos documentais [organizados], acumulando fundos 
indiscriminadamente nos depósitos de arquivos. 

Por sua vez, para Rodrigues (2008, p. 50) o problema compartilhado pelos países 

ibero-americanos era a acumulação de fundos, e explica que: 

A metodologia proposta visava recuperar a fluidez dos sistemas de arquivos, 
focando a questão sob dois pontos de vista: controlar as séries documentais 
desde o momento de sua produção e àquelas acumuladas nos arquivos, 
definindo um limite cronológico como ponto de partida, denominada de 
identificação e avaliação de fundos documentais. 

Sobre essa proposta, Heredia Herrera afirma que ambas, identificação e avaliação, 

fazem parte da gestão de documentos, e explica que: 

Sem estar plenamente de acordo com a estimação de que a identificação e a 
avaliação supõem novas discussões da teoria arquivística, porquanto já 
existiam, embora não tinham alcançado um grau de individualização atual 
nem as perspectivas e objetivos que hoje oferecem, considero – como muitos 
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– que temos que estimá-las como etapas perfeitamente definidas, 
diferenciadas e sucessivas do tratamento arquivístico. (HEREDIA 
HERRERA, 1999, p.19, tradução nossa). 

Heredia Herrera (1999) chega a afirmar que houve certa confusão gerada com o 

desenvolvimento do termo identificação, e muitos autores a confundiram com a avaliação, 

classificação e até mesmo com a descrição. Para a autora, a identificação deve ser entendida 

como fase preliminar e fundamental à avaliação e classificação arquivística, como um método 

de investigação com bases científicas para a identificação do contexto de produção do 

documento e seus vínculos orgânicos e funcionais e a identificação do objeto produzido, ou 

seja, o tipo documental, constituindo-se nos objetos de estudos da metodologia de 

identificação arquivística. 

Essa definição foi sendo desenvolvida a partir dos estudos coordenados por Maria 

Luisa Conde Villaverde no âmbito do GITAA e pelo Grupo de Arquivistas de Madri, que foi 

pioneiro na Espanha em difundir a teoria e os métodos de análise a respeito da identificação 

como fase independente no âmbito das metodologias arquivísticas, diferenciando a avaliação 

da identificação, definindo que a identificação antecede a avaliação e a classificação e, ambas, 

a descrição de documentos. 

Por fim, o conceito de identificação foi consagrado nas Actas de las Primeras 

Jornadas sobre Metodología para la Identificación de Fondos Documentales de las 

Administraciones Públicas, realizadas em 1991, em Madrid, Espanha, definido como: “[...] o 

processo de investigação e sistematização de categorias administrativas e arquivísticas nas 

quais se sustenta a estrutura de um fundo, sendo um dos seus objetivos principais assegurar 

através de seus resultados a avaliação das séries documentais”. (MENDO CARMONA, 2004, 

p.41, tradução nossa). 

Sua finalidade, portanto, de acordo com Rodrigues é: 

Trata-se da primeira fase do tratamento técnico, que tem por finalidade o 
tratamento de fundos (administrativos ou históricos) através do 
“conhecimento dos elementos que constituem a série documental”, para 
estabelecer os critérios de organização do fundo (estabelecimento do plano 
de classificação e a ordenação de suas séries documentais) propondo as 
bases para a avaliação e descrição. (RODRIGUES, 2008, p.53, grifo da 
autora). 

Na década de 1990, o conceito marcou as práticas arquivísticas em países ibero-

americanos, principalmente a partir de seu acolhimento pelo Comitê de Arquivos 

Administrativos do Conselho Internacional de Arquivos em 1992 (Currents Records 

Committee, ICA/CRC, criado em 1988). 
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Em um trabalho recente elaborado por Faben e Rodrigues (2017)61, os autores 

compilam o grau de penetração do conceito de identificação presentes na legislação, manuais 

de procedimentos arquivísticos, dicionários e glossários dos países ibero-americanos, 

demonstrando a pertinência dessa metodologia para o tratamento arquivístico, o que 

demonstra uma tradição arquivística consolidada no conjunto de países desse bloco.  

 Na Espanha o termo e o conceito é incorporado pelo Dicionário de Terminologia 

Arquivística62 (1993, s./p. tradução nossa) definido como: “Fase do tratamento arquivístico 

que consiste na investigação e sistematização de categorias administrativas e arquivísticas em 

que se sustenta a estrutura de um fundo”.   

Já no Brasil, o Dicionário de Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo 

Nacional (2005, p. 104), define o conceito de identificação como: “Processo de 

reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, com vistas ao seu 

controle físico e/ou intelectual”. 

Esta metodologia, portanto, de acordo com Mendo Carmona (2004) e Rodrigues 

(2008), é a melhor ferramenta para se aplicar o princípio básico da Arquivologia, o princípio 

da proveniência e da ordem original. 

O procedimento da identificação é realizado a partir de um conjunto de 
atividades integradas, com unidade metodológica, cujas tarefas são 
desenvolvidas a partir da seguinte ordem: primeiro identifica-se o 
“organismo produtor (evolução orgânica e competências administrativas), 
depois o elemento funcional (competências, funções e atividades), logo o 
tipo documental (procedimento administrativo e tramitação) e, por último, a 
delimitação da série documental” (RODRIGUES, 2008, p.68-69, grifo da 
autora).  

A identificação, portanto, a partir dos autores analisados se apresenta como uma 

metodologia de pesquisa analítica que sustenta todo o tratamento arquivístico dos documentos 

que compõem o fundo de arquivo de qualquer organismo, seja público ou privado, em 

qualquer fase do ciclo de vida, contribuindo para a formação de uma tradição arquivística 

ibero-americana. Conde Villaverde (1992), Martín-Palomino Benito e Torre Merino (2000), 

Mendo Carmona (2004) e Rodrigues (2008), propõem que a aplicação dessa metodologia 

pode ser executada em duas grandes etapas: identificação de órgão produtor (elemento 

orgânico e funcional); e, identificação de tipologias documentais. 
                                                 
61 Os autores identificam a presença do conceito de identificação nos seguintes países: Brasil, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Peru, Porto Rico e República Dominicana. 
Disponível em: <http://sci.uc.pt/eventos/atas/edicic2017.pdf>. Acesso em 25 abr. 2019. 

62 Disponível em: 
<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/dta/diccionario.html#tratamiento-archivistico>. 
Acesso em 25 abr. 2019. 
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Ao analisarmos a literatura arquivística brasileira, conforme apontamos 

anteriormente, também nos remete a um artigo de autoria da Nilza Teixeira Soares63 intitulado 

de “Avaliação e seleção de documentos de arquivos: problemas e soluções”, publicado em 

1975, que evidenciava a situação em que se encontrava os arquivos, indicando a orientação 

prática da arquivística brasileira nesse período. 

A diversidade de atividades desempenhadas pelos atuais governos, o número 
sempre crescente de governados e outros fatores resultam na multiplicidade 
e no grande volume de documentos produzidos e acumulados. Pelo que 
representam em despesa de armazenagem, em áreas de alto custo, e de 
serviços que podem prestar ao próprio governo e a terceiros, os arquivos 
constituem problema em cuja solução tentamos colaborar. Coloca-se, como 
providência essencial, a redução do volume dessa massa documental, não 
como iniciativas isoladas, como se tem verificado, mas em termos de política 
nacional. Os princípios gerais de avaliação são os propostos pelos arquivistas 
americanos, que se esquematizam em: 1) interesses para fins administrativos, 
legais e fiscais - valores primários, e o 2) interesses de ordem cultural ou 
informativo, para o próprio governo e para terceiros - valores secundários. 

Para a autora, a avaliação de documentos deveria basear-se nos princípios propostos 

por Schellenberg (1956), a partir da teoria de valor primário e secundário que os documentos 

de arquivo apresentam, com o objetivo de criação de uma política nacional de avaliação 

arquivos. Sendo assim, a orientação metodológica proposta por Soares (1975, p. 10) está 

relacionada com a proposta por Schellenberg (1956), que explica que o julgamento de valores, 

durante a avaliação, deve incidir sobre o estudo global da documentação produzida e das 

inter-relações dos vários conjuntos documentais (séries), ou seja, não o faz a partir do valor de 

uma peça avulsa, mas em seu conjunto. Seu julgamento da peça é feito em relação às outras, 

isto é, em relação à toda documentação resultante da atividade que a produziu. “Os 

documentos são avaliados e selecionados, não como peça única, e sim em relação à função, 

mais do que ao assunto”. (SCHELLENBERG, 2006, p. 44).   

A tese de Soares (1975) estava voltada para a necessidade de reduzir o volume 

documental dos arquivos, problema enfrentado pela administração pública brasileira na época, 

e arrisco em dizer, enfrentada ainda nos dias atuais, sobretudo com o emprego massivo das 

tecnologias da informação e comunicação alheios aos preceitos e fundamentos arquivísticos, 

por razões de ordem econômica e política. A falta de conhecimento detalhado dos 

documentos em curso de produção e tramitação e do estudo detalhado das funções e 

                                                 
63 Nilza Teixeira Soares foi bibliotecária e diretora do Arquivo da Câmara dos Deputados e responsável pela 
formulação e implementação da política de arquivos dessa instituição, além de ter sido responsável pela tradução 
da obra Modern archives: principles and techniques (Arquivos Modernos Princípios e Técnicas), do arquivista e 
historiador Theodore Roosevelt Schellemberg, importante obra que introduz no Brasil a abordagem 
estadunidense de tratamento dos documentos de arquivo.  
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atividades de cada órgão do governo federal, acaba por inviabilizar a análise global das séries 

documentais acumuladas pelo governo, que segundo a autora: 

Antes de uma política nacional de avaliação, toda e qualquer medida visando 
a classificação, a redução de volume dos documentos, o arranjo, a descrição 
e outras providências representará desperdício de tempo, material e mão de 
obra. Podemos afirmar que da massa volumosa resultante da tramitação a 
que se obrigam os documentos, em função da burocracia, que movem a 
máquina administrativa brasileira, no mínimo 70% desse material, poderá 
facilmente ser descartado. O simples levantamento de uma rotina 
documental pode evidenciar o n.º de cópias arquivadas, produzidas com a 
finalidade apenas de cumprir necessidades da fase ativa. [...] A nossa 
realidade é a de um país onde, ou se eliminam papéis que devem ser 
preservados ou nada se elimina, pelo receio de se ocasionar prejuízos 
futuros, acarretando para as repartições o ônus de depósitos de arquivo sem 
significação maior e sem objetividade, volumosos e de difícil acesso às 
informações e aos documentos. (SOARES, 1975, p. 8). 

Para Soares (1975), a preocupação com o levantamento da produção e acumulação 

de documentos, que espelham as funções dos diversos órgãos da APF, deveria ser analisada 

de acordo com as atividades que lhe deram origem, e propõe que as atividades de avaliação 

devem começar com o levantamento da produção documental, das atribuições, funções e 

atividades dos órgãos produtores.  

Em matéria de autoridade arquivística, Soares (1975) também apontava para a 

necessidade de o Arquivo Nacional criar um arquivo intermediário para a coordenação dessas 

atividades, que se consolidou no mesmo ano de 1975 com a criação da Divisão de Pré-

Arquivo, constituindo-se em um marco importante para o Arquivo Nacional. 

Podemos verificar que essas experiências e reflexões sobre identificação foram 

coordenados pela Divisão de Pré-Arquivo do AN onde atuou o professor José Maria Jardim 

enquanto coordenador dessa divisão, visto que tinham a mesma preocupação que os outros 

países ibero-americanos com a solução dos problemas decorrentes da acumulação de fundos e 

para a implantação de programas de gestão de documentos no âmbito da APF, justificando a 

criação de grupos de trabalho voltados para essa problemática. A par dessas experiências, no 

âmbito da gestão de documentos, merece destaque o projeto piloto de gestão de documentos 

do Ministério da Agricultura (1986). 

 

8.1.1.2 O projeto piloto de gestão de documentos do Ministério da Agricultura (1986) 

 

A sistematização desses procedimentos metodológicos de identificação, serviram de 

base para a formulação do primeiro projeto de gestão de documentos do AN. Entre os anos de 

1984 e 1986, o AN, por meio da coordenação da Divisão de Pré-Arquivo, inicia um projeto 
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piloto de gestão de documentos64 desenvolvido no Ministério da Agricultura, também 

denominado de projeto MINAGRI, que deu origem a uma publicação técnica denominado de 

“Manual de levantamento da produção documental”, que sob o ponto de vista metodológico, 

foi um importante instrumento para a identificação das características dos documentos de 

arquivo e de seus vínculos de produção, ou seja, as funções e atividades dos órgãos 

produtores, tarefa essencial para o desenvolvimento de programas de gestão de documentos, 

instrumento que foi desenvolvido para orientar a organização sistêmica dos arquivos 

disponibilizado para toda a comunidade arquivística brasileira.  

No âmbito desse projeto, os objetivos gerais e específicos desenvolvidos para a 

promoção da gestão de documentos foram: 

a) Gerais: Proporcionar à administração do Ministério da Agricultura maior 
eficácia na realização de suas atividades, mediante a implementação de 
uma política de arquivos integrados em suas fases corrente, intermediária e 
permanente, de modo a assegurar o apoio necessário ao planejamento e 
implantação de decisões governamentais no âmbito do Ministério. 

b) Específicos: Racionalizar a tramitação documental, evitando a proliferação 
desnecessária de documentos; controlar o fluxo de documentos e o 
cumprimento das diversas formas de destinação; otimizar o processo de 
recuperação de informações técnico-administrativa; definir critérios e 
assegurar condições adequadas para a implantação de recursos 
automatizados; estabelecer normas de avaliação de documentos, 
determinando prazos de retenção nos arquivos corrente e intermediário, e 
de recolhimento com fins de arquivamento permanente, microfilmagem e 
eliminação. (ARQUIVO NACIONAL, 1986, p. 7). 

Para o alcance destes objetivos, o projeto estruturou uma metodologia específica, 

composta pelas seguintes atividades: 

a) Levantamento da produção documental – atividade que permite conhecer 
os documentos produzidos pelas diversas unidades administrativas do 
Ministério no desempenho de suas funções; 

b) Levantamento e diagnóstico dos arquivos correntes – aplicação de 
questionários específicos, cujos dados referem-se ao funcionamento dos 
arquivos das unidades administrativas pertencentes ao Ministério. OS 
problemas diagnosticados mediante tal levantamento merecerão atenção 
quando da implantação do Sistema de Arquivos do organismo; 

c) Levantamento e diagnóstico das atividades de protocolo – tarefa que 
permite obter um panorama das atividades realizadas pelos setores 
responsáveis pelo protocolo. A análise dos dados obtidos fornece subsídios 
para a padronização dos procedimentos, cuja operacionalização ficará a 
cargo do sistema de arquivos, após a sua implementação; 

                                                 
64 O projeto era coordenado por José Maria Jardim, então Diretor da Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo 
Nacional, integrado pela seguinte equipe do arquivo: Norma de Góes Monteiro, supervisora geral na fase de 
implantação, e Eliana Furtado de Mendonça e Ana Maria Varela Cascardo Campos, supervisão técnica. 
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d) Elaboração do Código de Classificação por Assuntos – trata-se de 
instrumento de auxílio no arquivamento de documentos segundo classes e 
subclasses, determinadas por seu conteúdo. Os assuntos constantes do 
Código de Classificação referem-se às atividades desempenhadas pelos 
diversos órgãos e setores do Ministério; 

e) Avaliação de documentos e elaboração de tabela de temporalidade – 
atividade cujos objetivos são determinar os prazos de retenção dos 
diferentes documentos nos arquivos corrente e intermediário, bem como 
definir o recolhimento para guarda permanente. O resultado da avaliação 
permite a elaboração da tabela de temporalidade que indica esses prazos e a 
destinação dos documentos – transferência, microfilmagem ou 
recolhimento – segundo seu valor primário (administrativo, legal, fiscal ou 
técnico) ou secundário (informativo ou probatório). Tal avaliação dever ser 
realizada ´por uma comissão especialmente designada; 

f) Estudos para a estruturação sistêmica dos arquivos do ministério, 
envolvendo as atividades relacionadas com o controle e a racionalização da 
produção, o tramite e o arquivamento de documentos, bem como a sua 
transferência ao arquivo intermediário, após o processo de avaliação. 
(ARQUIVO NACIONAL, 1986, p. 8-9).   

Rodrigues (2008), ao analisar o projeto-piloto de gestão de documentos do 

Ministério da Agricultura, aponta que no âmbito da metodologia aplicada no referido projeto, 

“usando o termo levantamento da produção documental, os procedimentos e os instrumentos 

propostos revelam a importância do estudo prévio sobre o órgão produtor e seus documentos 

para efeitos de avaliação, perspectiva que caracteriza a metodologia da identificação, 

preconizada pela arquivística espanhola”. (RODRIGUES, 2008, p. 59, grifo da autora).  

Nesse período, desde 1982, liderados pela Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo 

Nacional, inicia-se um movimento de reflexão teórica e prática para a construção de 

metodologias de identificação para o levantamento de informações da situação dos diversos 

arquivos da administração pública federal e do Arquivo Nacional, com o objetivo de 

estabelecer uma organização sistêmica dos arquivos, para fins de avaliação e destinação final 

dos documentos de arquivos, pela via da gestão de documentos. 

A gestão de documentos, conforme proposta pelos norte-americanos, é muito distinta 

da realidade arquivística e administrativa brasileira e dos países ibero-americanos, levou o 

Brasil a “[...] integrar o movimento internacional que se formava em busca de referenciais 

metodológicos para resolver a superlotação dos arquivos, problema comum do qual 

compartilhavam os países ibero-americanos”. (RODRIGUES, 2008, p. 232).65 

O enfoque da identificação vista como função arquivística marcou os países ibero-

americanos após a sua aceitação pelo Comitê de Arquivos Administrativos do Conselho 

Internacional de Arquivos (1992). “Pode-se verificar a influência desta corrente nos 

                                                 
65 Tratamos desta metodologia na subseção 4.3.1 desta pesquisa. 
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dicionários de terminologia arquivística e nas concepções de manuais de normas e 

procedimentos para a classificação e avaliação, publicados pelos arquivos nacionais do 

México e Colômbia, para citar exemplos”. (RODRIGUES, 2008, p.50-51). 

Ainda assim, a Divisão de Pré-Arquivo do AN se inscreve nesse período, por meio 

de suas experiências práticas, com grandes contribuições para o desenvolvimento do conceito 

e das práticas de gestão de documentos no país. 

Apesar dessas experiências terem contribuído sobremaneira para o tratamento dos 

documentos de arquivo em todo o seu ciclo de vida, notadamente a partir dos sistemas de 

arquivo, nesse momento ainda não temos a definição conceitual da gestão de documentos no 

Brasil, que viria a ser materializada e indicada como pressuposto de responsabilidade pública 

na Constituição de 1988, fundamentalmente com a promulgação da Lei Federal nº 8.159, de 

08 de janeiro de 1991, demarcando os arquivos e a gestão de documentos no regime 

federativo brasileiro. 

 
8.2 A configuração político-administrativa do Brasil e seu impacto nas políticas públicas 

arquivísticas 
 

 O Brasil dá o primeiro passo em sua organização político-administrativa enquanto 

um Estado federativo a partir do Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, o qual proclamou 

República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, decretando o governo provisório. De 

acordo com José Maria Jardim (1999):  

A Constituição de 1891 deixa grande liberdade aos estados para definir nas 
suas constituições os limites da autonomia municipal. O federalismo da 
Constituição de 1891 se caracteriza pelo enfraquecimento da União e dos 
municípios em face dos estados-membros, tendo como resultado a política 
oligárquica, parte integrante de uma rede de relações de dependência 
recíproca estabelecida em cada um dos níveis da federação. (JARDIM, 1999, 
p. 119). 

A União possui três poderes, os quais são “harmônicos e independentes entre si”: 

Legislativo, responsável pela elaboração de leis; Executivo, responsável pela execução e 

prestação de serviços públicos, bem como relações interiores, defesa nacional e política 

monetária, sendo composto pelo Presidente da República e pelos ministros, (BRASIL, 1988); 

Judiciário, o qual é separado nos níveis federal e estadual, integrando diversas instâncias. 

Pensando a partir da perspectiva da federação, as competências do poder judiciário incluem o 

controle de constitucionalidade de leis e normas federais e estaduais, o julgamento de 

conflitos entre o governo federal e os governos estaduais, entre dois ou mais governos 
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estaduais e entre os governos estaduais e suas assembleias legislativas, assim como a 

constitucionalidade de leis municipais. (SOUZA, 2005, p. 115). 

Souza (2019, p. 2) aponta que o federalismo brasileiro é adotado a partir de uma 

perspectiva distinta de outras federações: “não foi uma resposta às clivagens sociais 

decorrentes de etnia, língua ou religião, mas sim de disputas regionais quando da adoção do 

sistema republicano”.  

Apesar da influência na experiência do federalismo americano, os sistemas possuem 

distinções substanciais, estando o Brasil mais vinculado à ideia de descentralização, 

orientação das elites regionais. Stepan (1999) indica duas importantes distinções ocorridas no 

momento de instauração do sistema federativo: o hold together (manter a união) e o come 

together (unir). O caso brasileiro se enquadra na primeira dimensão.  

O modelo federativo é, de acordo com Abrucio e Franzece (2007, p. 1-2), “uma 

forma de organização político-territorial baseada no compartilhamento tanto da legitimidade 

como das decisões coletivas entre mais de um nível de governo”, ou seja, distinguindo-se, 

portanto, do modelo de Estado unitário, no qual “o Governo Central é anterior e superior às 

instâncias subnacionais, e as relações de poder obedecem a uma lógica hierárquica e 

piramidal”. No modelo federativo, por outro lado, não há hierarquização, mas mantém-se uma 

lógica de interdependência entre os entes federados partir do princípio de autonomia e da 

cooperação.   

O federalismo no Brasil aparece como a forma de organização do Estado brasileiro 

em todas as constituições republicanas, o que é exposto no Art. 18 da Carta Magna de 1988. 

Nesse sentido, “as entidades federadas dispõem (e caracterizam-se por dispor) de auto-

organização e autoadministração”. (ROCHA, p. 100). A autonomia das unidades federativas 

brasileiras (vinte e seis estados e o Distrito Federal), por sua vez, outorga a construção de 

agendas particulares, de forma emancipada do governo federal.  

Como apontado, a forma de hierarquização entre o Governo Central (federal) e as 

unidades federativas ocorre de mineira independente e cooperativa, a despeito das 

competências apontadas no dispositivo constitucional. Nesse sentido, o objetivo da adoção do 

federalismo é, segundo Abrúcio e Franzece (2007, p. 1-2) “compatibilizar o princípio de 

autonomia com o de interdependência entre as partes, resultando numa divisão de funções e 

poderes entre os níveis de governo”.  

Ao longo do período republicano o Brasil alternou governos marcados pelo 

autoritarismo com governos democráticos, os quais implicaram não apenas em alterações 

constitucionais, mas na forma como o modelo federativo é executado.  
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A Constituição de 1988, ao completar o processo de restauração da ordem 

democrática tinha, como um de seus objetivos, o fortalecimento das unidades subnacionais, 

reiterando o compromisso com a organização federativa, e ainda, a ampliando ao incorporar 

os municípios como entes federados, formatando o modelo atual de federalismo tríplice.  A 

incorporação do município é originada da tradição de autonomia municipal e baixo controle 

do nível estadual no nível local. (SOUZA, 2019). 

Por outro lado, de acordo com Linhares (2012), nosso federalismo não logrou 

coadunar as especificidades regionais à princípios universais, e as desigualdades regionais 

permanecem latentes, inclusive, em nossos locus de pesquisa: os Arquivos Públicos dos 

Poderes Executivos Estaduais no Brasil. É nesse sentido, demandada uma contínua adequação 

do federalismo brasileiro à “diversificação das preferências de uma sociedade crescentemente 

mais complexa e que demanda, por meio dos instrumentos criados após 1988, uma atuação da 

administração pública simultaneamente universal e atenta às peculiaridades locais, 

produzindo novas pressões sobre o Estado brasileiro”. (LINHARES, 2012, p. 9). 

Historicamente, o Brasil já produziu momentos de disputas acirradas entre os entes, 

caracterizando uma espécie de federalismo predatório. Deve-se, dessa forma compreender “os 

arranjos federativos como mecanismos centrais para ações públicas cooperativas ou 

compartilhadas capazes de reduzir a grande desigualdade e heterogeneidade estrutural das 

regiões, em particular, e do país”, de forma a privilegiar a cooperação em detrimento da 

competição. Nesse sentido, os princípios de cooperação, integração e coordenação constantes 

no desenho institucional a partir da Constituição Federal de 1988 podem e devem ser 

potencializados em ambientes democráticos. (LINHARES, et al, 2012, p. 12-16).  

A administração pública no âmbito federal, de acordo com Jardim “expressa uma 

relação intrínseca com os (re)desenhos federalistas ao longo da República e o embate 

centralização x descentralização”. (JARDIM, 1999, p. 119). 

A par dessas considerações, a importância, cuidado e zelo com os documentos de 

arquivo é reavivada com a transição da ditadura militar (1964-1985), e com o início do 

processo de redemocratização do país, quando da instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte em 1986, onde se verifica a mobilização do Arquivo Nacional e da comunidade 

arquivística do pais para a inclusão da proteção do patrimônio documental brasileiro na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF), cujo texto foi aprovado e 

inserido no Art. 216 (§ 2.º), que determina como responsabilidade da administração pública a 

gestão de documentos.  
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Este artigo, somado ao inciso XIV do Art. 5º da CF, que garante o acesso à 

informação a todos os cidadãos brasileiros, serviram de base para a formulação e 

promulgação da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados no Brasil. 

A Lei nº 8.159/1991, reafirma a responsabilidade do Poder Público com a gestão e o 

acesso à informação e documentos, significando um importante passo em direção à 

formulação de uma política nacional de arquivos. O princípio da autonomia dos Poderes 

previsto na Constituição Federal de 1988 também é retomado pela Lei no Art. 21 para definir 

a competência na formulação de políticas arquivísticas nos Estados brasileiros, estabelecendo 

que a “Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso 

aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei”. 

A par dessas discussões, a lei demarca os arquivos e a gestão de documentos de 

acordo com a construção do regime federativo no Brasil, distribuindo as responsabilidades 

sobre sua gestão, preservação e acesso como um dever da administração pública, dispositivo 

que, segundo Jardim (1995, p. 95), apresenta características notadamente conceituais, a partir 

da definição de arquivos, gestão de documentos, arquivos públicos e privados, documentos 

correntes, intermediários e permanentes, bem como cria o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), órgão colegiado responsável por definir a política nacional de arquivos, 

configurando-se como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

Desse modo, se torna latente que os estados e municípios tenham a capacidade de 

desenvolver e implementar políticas públicas de arquivísticas efetivas, a partir de um 

programa de ação que contemple a gestão de documentos integrando o tratamento dos 

documentos desde sua produção até sua destinação final, qual seja, ao longo de todo o seu 

ciclo de vida documental. 

Apesar da previsão do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) estar presente na 

lei de 1991, seu funcionamento só veio a ser regulamentado em 1994, por meio do Decreto 

1.173, de 29 de junho de 1994 e reestruturado por meio do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro 

de 2002, definindo a competência, a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), como órgão central do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), 

importante avanço para a definição das políticas públicas arquivísticas no Brasil.  

Assim, compete ao CONARQ de acordo com o Art. 2º do Decreto nº 4.073, de 3 de 

janeiro de 2002, 
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I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de 
Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 
documentos de arquivos; 

II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com 
vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas; 

III - propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao 
aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos 
públicos e privados; (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) 

IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que 
norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos; 

V - estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos 
de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, produzidos ou 
recebidos em decorrência das funções executiva, legislativa e judiciária; 

VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 
sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e 
privados; 

VII - estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios; 

VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e 
privados; 

IX - identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos termos 
do art. 12 da Lei nº 8.159, de 1991; 

X - propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado 
da Justiça, a declaração de interesse público e social de arquivos privados; 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) 

XI - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam 
atividades de arquivo nas instituições integrantes do SINAR; 

XII - recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos 
à política nacional de arquivos públicos e privados; 

XIII - promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e 
privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos; 

XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas 
finalidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover e 
receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e encadear 
ações; 

XV - articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de 
políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, 
informação e informática. 

Nos Art. 10º, 11º, 12º e 13º do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, estão 

previstas a finalidade, o órgão central, os integrantes e as competências dos integrantes do 

SINAR: 

Art. 10. O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de 
arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 
documentos de arquivo. 
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Art. 11. O SINAR tem como órgão central o CONARQ. 
 
Art. 12. Integram o SINAR: 
I - o Arquivo Nacional; 
II - os arquivos do Poder Executivo Federal; 
III - os arquivos do Poder Legislativo Federal; 
IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal; 
V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 
VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário; 
VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo. 
§ 1º Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados 
sistemicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos 
centrais. 
§ 2º As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, 
podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central. 
 
Art. 13. Compete aos integrantes do SINAR: 
I - promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 
documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as 
diretrizes e normas emanadas do órgão central; 
II - disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas 
pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento; 
III - implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a 
garantir a integridade do ciclo documental; 
IV - garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente; 
V - apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SINAR; 
VI - prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ; 
VII - apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos 
legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política 
nacional de arquivos públicos e privados; 
VIII - promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera 
de atuação; 
IX - propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados 
de interesse público e social;  
X - comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao 
patrimônio arquivístico nacional; 
XI - colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e 
privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes 
a arquivos; 
XII - possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, 
câmaras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ; 
XIII - proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de 
arquivo, garantindo constante atualização. 
 

Para Jardim (1995, p. 98, grifos do autor), Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 

possui inúmeras inconsistências do ponto de vista conceitual e técnico-operacional, bem como 

legal, conforme explicado pelo autor: 

Tendo como órgão central o CONARQ, o Sistema Nacional de Arquivos 
tem por finalidade “implementar a política nacional de arquivos públicos e 
privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de 
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arquivo” (art. 10). Neste sentido, verifica-se uma situação ambígua, do ponto 
de vista jurídico e político já que, no art. 18 da Lei [nº 8.159, de 8 de janeiro 
de 1991], compete ao Arquivo Nacional “acompanhar e implementar a 
política nacional de arquivos”. De qualquer forma, considerando-se a 
abordagem sistêmica, entende-se que não cabe ao Sistema implementar 
políticas arquivísticas. Sua função é favorecer a execução destas políticas 
pelos órgãos que o compõem mediante um processo de interação sistêmica. 
Um sistema não constitui um órgão executor de políticas públicas.  

Outro relevante aspecto destacado pelo autor sobre Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro 

de 2002, consiste na inclusão obrigatória dos diversos arquivos públicos brasileiros, seguindo 

as diretrizes emanadas pelo órgão central, ferindo o princípio de autonomia dos entes 

federados do Estado brasileiro, conforme ressaltado por Jardim (1995, p. 99, grifos do autor), 

Enquanto no Sistema Nacional de Arquivos de 1978, todos os arquivos fora 
do âmbito do Governo Federal integravam o sistema mediante convênio, o 
atual Sistema inclui estas instituições por adesão obrigatória. Como tal, 
“seguirão as diretrizes e normas emanadas do órgão central, sem prejuízo de 
sua subordinação e vinculação administrativa” (art. 14, grifo nosso). 
Observa-se aqui a tendência [...] de se considerar as normas técnicas do 
sistema como uma instância neutra em relação ao contexto organizacional do 
qual resultam e no qual serão aplicadas.  

O CONARQ, portanto, é um importante órgão colegiado vinculado ao Arquivo 

Nacional responsável por definir a política nacional de arquivos públicos e privados, e tem 

como atribuições exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 

especial aos documentos de arquivo, enquanto o Arquivo Nacional tem a atribuição de 

acompanhar e implementar a política nacional de arquivos.  

O CONARQ é responsável desde 1994 por uma série de publicações técnicas e de 

procedimentos básicos de organização, classificação e avaliação de documentos como 

referencial normativo para a gestão de documentos no Brasil, que foram elaboradas por meio 

de suas Câmaras Técnicas, que segundo Sousa (1995, p. 69),  

Em sua primeira reunião ordinária, realizada em 15 de dezembro de 1994, 
foi aprovada proposta de instituição de câmaras técnicas e comissões 
especiais. Criaram-se, então, cinco câmaras técnicas: Avaliação de 
Documentos; Classificação de Documentos; Capacitação de Recursos 
Humanos em Arquivo; Conservação de Documentos; Documentos 
Eletrônicos. E duas comissões especiais: Acesso à Informação de Arquivos 
Públicos e Privados; Terminologia e Revisão da Legislação sobre o 
Microfilme. O objetivo dessas instâncias, segundo Jaime Antunes, é 
congregar outros especialistas de outras áreas, até mesmo da iniciativa 
privada, para subsidiar textos e trabalhos normativos que se transformem em 
resoluções do CONARQ. 

Nesse mesmo ano de 1994, após a promulgação da Lei Nacional de Arquivos de 

1991, o Decreto do SISG de 1975 é reformulado para que se eliminassem os conflitos com as 

competências do Arquivo Nacional contidas na Lei de Arquivos de 1991. Assim, o Decreto nº 
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1.094, de 23 de março de 1994, que dispõe sobre o SISG, retira as atribuições de 

normatização das atividades de protocolo previstas em 1975, ficando restrita a normatizar o 

uso, reaproveitamento e padronização de papéis e formulários e não mais documentos de 

arquivo. 

Em janeiro de 1994 também é criado o Sistema de Administração dos Recursos de 

Informação e Informática (SISP), pelo Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994, que possui 

como atribuições o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a 

supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal. Segundo Jaime Antunes da Silva66 (s.d., p. 28),  

Embora tivesse sido chamada a atenção da abrangência da ação do Sistema 
quanto à “recursos da informação “, que tangenciava a ação do Arquivo 
Nacional quanto à gestão de documentos, este conflito só foi corrigido 17 
anos depois com a edição de novo Decreto, dispondo sobre o SISP, sob nº 
7.579, de 11de outubro de 2011. 

Em 2003 é criado o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), por meio 

do Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, em seu Art. 4º dispõe que o Arquivo 

Nacional é o órgão central do sistema e possui as seguintes competências: 

 I - acompanhar e orientar, junto aos órgãos setoriais do SIGA, a aplicação 
das normas relacionadas à gestão de documentos de arquivos aprovadas pelo 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 
II - orientar a implementação, coordenação e controle das atividades e 
rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais; 
 III - promover a disseminação de normas técnicas e informações de 
interesse para o aperfeiçoamento do sistema junto aos órgãos setoriais do 
SIGA; 
IV - promover e manter intercâmbio de cooperação técnica com instituições 
e sistemas afins, nacionais e internacionais; 
V - estimular e promover a capacitação, o aperfeiçoamento, o treinamento e 
a reciclagem dos servidores que atuam na área de gestão de documentos de 
arquivo. 

Institui também a obrigatoriedade por parte dos diversos órgãos da administração 

pública federal de formação de órgãos setoriais responsáveis por executar e aplicar as diversas 

normas e atividades relativas à gestão de documentos, emanadas pelo Arquivo Nacional, 

fortalecendo sua competência como órgão de apoio à administração pública federal para a 

                                                 
66 ANTUNES, Jaime da Silva. Evolução dos Sistemas de Documentação, Informação e Informática da 
Administração Pública Federal – SISG – SINAR – SISP – SIGA. Arquivo Nacional. Disponível em: < 
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/siga_definicoes/Evolu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Sistema
s%20de%20Documenta%C3%A7%C3%A3o%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Inform%C3%A1tica%
20na%20APF%20-%20SISG-SINAR-SISP-SIGA%20-%20Jaime%20Antunes%20-%20ago%202015.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2018. 
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correta gestão de seus documentos, esforço que vem sendo depreendido desde a década de 

1950. 

Contudo, conforme afirma Antunes67, com a promulgação Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI),  

[...] o acesso à informação pública tem nos arquivos um recurso estratégico à 
serviço da visibilidade do Estado. Sem um bom programa de gestão e 
controle das informações públicas uma lei de acesso a informações pode 
estar fadada ao insucesso. A sua eficácia depende da organização e controles 
adequados dos arquivos e das informações nele contidas, recuperando sua 
função social, a serviço do próprio Estado e da cidadania. 

Por sua vez, Indolfo (2013, p. 17), explica que todas essas amplas ações 

desenvolvidas pelo Arquivo Nacional e pelo CONARQ, ainda “[...] persistem os métodos 

inadequados para realização dessas atividades de gestão de documentos e, muitas são, ainda, 

as dificuldades encontradas para a realização da avaliação dos conjuntos documentais 

acumulados”.  

Nesta apresentação da configuração da gestão de documentos no contexto federalista 

do Brasil contemporâneo, ressaltamos a importância da delimitação das responsabilidades e 

dever do Estado para com a gestão de documentos e o acesso à informação no Brasil. 

Contudo, notamos, ainda, um hiato entre os processos de gestão de documentos e os 

processos de acesso à informação no país. As instituições arquivísticas precisam buscar 

alternativas de articulação dos arquivos nos moldes legais e, principalmente desenvolver 

alternativas técnicas no rigor científico capazes de integrar as atividades arquivísticas nas 

fases corrente, intermediária e permanente para o atendimento ao acesso à informação, 

promovendo a democracia e cidadania no país.  

Todos os esforços empreendidos pelo Arquivo Nacional iluminam a importância dos 

arquivos e ressaltam a responsabilidade da administração pública a ter mais atenção para com 

os serviços arquivísticos governamentais, com vistas a sua integração e gestão de documentos 

de forma sistêmica e sistemática, visando o acesso e a preservação do patrimônio documental 

arquivístico da administração pública brasileira como um todo. 

Apesar de entendermos que a configuração do regime federalista dos arquivos no 

Brasil pode ser registrada efetivamente a partir da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, e principalmente pela sua reafirmação com a Lei Federal nº 8.159 de 1991, 

também conhecida como Lei Nacional de Arquivos, se faz necessário apresentar o panorama 

                                                 
67 ANTUNES, Jaime da Silva. Op. cit. p. 33. 
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histórico dos elementos impeditivos do desenvolvimento das instituições arquivísticas, dos 

arquivos e do acesso à informação decorrente do contexto histórico da ditadura militar.  

 

8.2.1 O acesso aos arquivos no período da ditadura civil-militar (1964-1985) 

 

Período bastante sensível da história contemporânea brasileira, o golpe militar que 

derrubou o então presidente do Brasil, João Goulart, no ano de 1964 ocorreu, de acordo com 

Carlos Fico (2004, p. 56), se deu a partir de uma conjunção de fatores: “As transformações 

estruturais do capitalismo brasileiro, a fragilidade institucional do país, as incertezas que 

marcaram o governo de João Goulart, a propaganda política do IPES68, a índole golpista dos 

conspiradores, especialmente dos militares”. A ditadura militar brasileira, durou, como 

sabemos, do período de 1964 a 198569, tendo como modus operandi a prática de violência, a 

restrição de direitos sociais e políticos, de liberdade de expressão e de acesso à informação. 

Codato (2005) divide de forma sintética a ditadura militar em três períodos: a 

primeira corresponde aos governos de Castelo Branco e Costa e Silva e tem início com o 

golpe dos militares, referindo-se, portanto ao período de 1964 a 1968. É o período de 

constituição do regime. A segunda fase se diz respeito à consolidação do regime e tem início 

com a promulgação do Ato Institucional n° 5, o famoso AI5, e corresponde ao governo do 

General Garrastazu Médice entre os anos de 1969 e 1974. O terceiro momento, sob o governo 

do General Ernesto Geisel corresponde à transformação “lenta e gradual” do regime, 

alternando momentos autoritários e de amena abertura política e durou de 1974 a 1979. O 

governo do General João Baptista Figueiredo, de 1979 a 1985, corresponde à fase de 

desagregação do regime e deu continuidade ao processo de liberalização do governo ditatorial 

e abertura política. O autor incorpora ao período de duração da ditadura militar o quartel de 

1985 a 1989, momento de transição do regime ditatorial para o regime liberal-democrático. 

Acerca dessa fase, aponta três aspectos a serem destacados. 

Primeiro, o processo de “distensão política”, depois chamado “política de 
abertura” e, por fim, “transição política”, que foi iniciado pelos militares, e 

                                                 
68 Refere-se aqui às organizações empresariais IPES — Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e IBAD — 
Instituto Brasileiro de Ação Democrática. 

69 Alguns autores, como Codato (2005) consideram que o regime militar durou até 1989 pautando-se no período 
de transição do regime ditatorial-militar para o regime liberal-democrático. A posição maioritária dos estudiosos 
do tema é que a ditadura teve fim no ano de 1985, com a eleição do presidente civil. Entretanto, além da posição 
de Codato, temos alguns autores, que compreendem esse período até 1988, com a aprovação da Constituição de 
1988, e autores como Daniel Aarão Reis, que relacionam o término da ditadura militar ao “fim dos Atos 
Institucionais (AI) e o reestabelecimento das eleições, da alternância de poder, da livre organização sindical e 
partidária e da liberdade de imprensa”. (REIS, 2010, p. 177). 
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não por pressão da “sociedade civil”, ainda que ela tenha influído, de 
maneira decisiva, menos no curso e mais no ritmo dos acontecimentos. 
Segundo, esse processo teve sua natureza, andamento e objetivos 
determinados também pelos militares ou, mais exatamente, por uma de suas 
muitas correntes político-ideológicas. Por fim, ele correspondeu à 
necessidade dos próprios militares resolverem problemas internos à 
corporação, e não a uma súbita conversão democrática de parte do oficialato. 
(CODATO, 2005, p. 83) 

Os direitos civis e políticos foram atingidos pelo governo ditatorial assim que o golpe 

de 1964 se consolida. Os aparatos legais de repressão foram, como aponta José Murilo de 

Carvalho, os atos institucionais que eram editados pelos militares que ocupavam a presidência 

ilegitimamente. Baseado no medo e na violência, a maior concentração da repressão ocorreu 

entre os anos de 1964 e 1965, com o governo do General Castelo Branco e o primeiro ano do 

governo do General Costa e Silva, e a segunda fase "compreende os anos mais sombrios da 

história do país, do ponto de vista dos direitos civis e políticos" e se deu sob a liderança do 

General Garrastazu Médice. (CARVALHO, 2002, p. 158).  

Como aponta Boris Fausto, “o movimento de 31 de março de 1964 tinha sido 

lançado aparentemente para livrar o país da corrupção e do comunismo e para restaurar a 

democracia, mas o novo regime começou a mudar as instituições do país através de decretos, 

os chamados Atos Institucionais (AI)”.  (FAUSTO, 1995, p. 465). 

A administração pública brasileira sofreu algumas mudanças com o golpe e a 

instauração do novo regime. De acordo com Da Costa (2009), uma ampla reforma 

administrativa foi realizada durante esse período. Em um amplo espectro, o governo ditatorial 

realizou algumas reformas de base: Estatuto da Terra, reforma tributária, sistema bancário e 

reestruturação do Ensino Superior. A reforma tributária concentrou recursos na União, 

deixando estados e municípios carentes de recursos. 

Nesse sentido, em 1967 ocorre a edição do Decreto-lei 20070, o qual tinha como 

princípios o planejamento; expansão das empresas estatais e de órgãos da administração 

indireta, como as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; 

fortalecimento do sistema de mérito; reordenamento dos órgãos nos ministérios.  

O modelo de administração pública foi substituído pela “administração para o 

desenvolvimento”, tornando-se voltado para a “expansão da intervenção do Estado na vida 

econômica e social e para a substituição das atividades de funcionários estatutários por 

celetistas e a criação de entidades da administração descentralizada para realização da 

intervenção econômica do Estado”. (MARCELINO, 2003, p. 644).  

                                                 
70 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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No que tange à esfera política, paulatinamente foram suspensos direitos políticos e 

cassação de mandatos, extinção de partidos, fechamento do Congresso Nacional71, cessação 

das eleições e o projeto autoritário passou a centralizar a esfera da tomada de poder. Foi no 

governo do General Castelo Branco que o primeiro AI foi decretado e cassou direitos 

políticos por dez anos de mais de cem opositores ao regime. Com o AI-2 foi assegurado o fim 

das eleições diretas para presidente, a extinção de partidos e a instauração do sistema 

bipartidário. Os partidos permitidos eram o Arena (Aliança Renovadora Nacional), 

instrumentalizados pelo governo e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), oposição 

moderada ao governo.  Como aponta Carvalho, 

O AI-2 aumentou muito os poderes do presidente, que passam a ser 
realizadas pelo Congresso, também dominado por este, concedendo-lhe 
autoridade para dissolver o parlamento, intervir nos estados, decretar estado 
de sítio, demitir funcionários civis e militares. Reformou ainda o judiciário, 
aumentando o número de juízes de tribunais superiores a fim de poder 
nomear partidários do governo. O direito de opinião foi restringido, e juízes 
militares passaram a julgar civis em causas relativas à segurança nacional. 
(CARVALHO, 2002, p. 161).  

O AI n°3 publicado no ano de 1966 pôs fim à eleição direta para governadores e 

prefeitos de capitais. A ditadura militar brasileira promulgou no total dezessete atos 

institucionais, sendo o AI-5 considerado o instrumento que mais endureceu o regime. Esse 

ato, ao contrário de seus predecessores, não possuía prazo de vigência por não se tratar, de 

forma absoluta, de uma medida transitória pautada pela excepcionalidade.  

A escalada de violência estatal foi garantida a partir da suspensão da garantia do 

habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica 

e social e a economia popular; cerceamento de direitos de primeira geração (liberdade 

vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado); aumento do 

poder em decretar estado de sítio. (BRASIL, 1967). Nesse sentido, “estabeleceu-se na prática 

a censura aos meios de comunicação; a tortura passou a fazer parte integrante dos métodos do 

governo”. (FAUSTO, 1995, p. 480). 

Da primeira fase, iniciada com o golpe de Estado que instala a ditadura, o AI-5 inicia 

o que convencionou-se chamar de “anos de chumbo” os quais são marcados pela deterioração 

dos direitos humanos no país. Entre os anos de 1964 e 1973, 4.841 pessoas foram punidas 

com a perda dos direitos políticos, cassações de mandatos, demissões e aposentadorias 

                                                 
71 O Congresso foi fechado temporariamente três vezes ao longo da ditadura. A primeira, em 1966, pelo Mal. 
Castelo Branco. A segunda, em 1968, quando Costa e Silva decretou o Ato Institucional nº 5. A última, pelo Gel. 
Ernesto Geisel, em 1977, por meio do conjunto de leis intitulado "pacote de abril". 
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forçadas, dentre as quais figuravam 1.313 militares e 206 policiais, isso sem falar das centenas 

de intervenções em sindicatos.  

Ao assumir a presidência em 1968, sob o governo de Médici a repressão atingiu seu 

ápice, como nos aponta José Murilo de Carvalho (2002, p. 164). Ainda de acordo com o 

autor, entre as principais ações repressivas nesse período, figuram: 

Nova lei de segurança nacional foi introduzida, incluindo a pena de morte 
por fuzilamento. A pena de morte tinha sido abolida após a proclamação da 
República, e mesmo no Império já não era aplicada. No início de 1970, foi 
introduzida a censura prévia em jornais, livros e outros meios de 
comunicação. Isto significava que qualquer publicação ou programa de rádio 
e televisão tinha que ser submetido aos censores do governo antes de ser 
levado a público (CARVALHO, 2002, p. 162). 

 A repressão foi instrumentalizada por órgãos de inteligência: Polícia Federal 

(PF), Serviço Nacional de Informações (SNI), Serviços de Inteligência das Forças Armadas 

(Aeronáutica, Exército e Marinha) e das Polícias Militares Estaduais, Órgãos de Segurança e 

Informação Ministeriais e o Destacamento de Operações de Informações e Defesa Interna e 

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), uma das estruturas mais violentas do 

período. 

Na área econômica, esse período foi marcado pelo crescimento da economia com 

aumento do Produto Interno Bruto e da renda per capita, o chamado “milagre econômico”. O 

crescimento inédito da economia brasileira não logrou, entretanto, maior distribuição de 

renda, ao contrário, exacerbou sua concentração. Na mesma medida que a concentração de 

renda ocorria, as políticas sociais não logram investimentos necessários. Com a crise do 

petróleo de 1973 abalando o mercado internacional, a inflação sobe a níveis alarmantes e os 

investimentos estrangeiros decaem, implicando em redução de consumo e aumentando o 

desemprego. A propaganda governamental passa a ser imprescindível para a manutenção do 

status do “milagre econômico”. Nesse período, o jargão “Brasil, ame-o ou deixe-o”, símbolo 

da propaganda ufanista ou ainda o “Ninguém mais segura esse país”, se tornam ferramentas 

para neutralizar críticas ao governo. 

Ao final do governo Médici, já em 1973, a oposição passa a mostrar maior poder de 

articulação e influência e o confronto entre Igreja Católica e a problemática da hierarquização 

no interior das Forças Armadas. A abertura política iniciada no governo Geisel foi definida 

pelo mesmo como "lenta, gradual e segura". O processo de liberalização do regime foi 

permeado, como aponta Fausto (1995), por diversos avanços e recuos. Dessa forma, "de um 

lado sofria pressões da linha-dura que mantinha muito de sua força. De outro, ele mesmo 
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desejava controlar a abertura, no caminho de uma indefinida democracia conservadora, 

evitando que a oposição chegasse muito cedo ao poder”. (FAUSTO, 1995, p. 489-491). 

Apesar do discurso de abertura e início da transição para a democracia, a repressão e 

a violência continuam a fazer parte do regime sob Geisel. Em 1975, o jornalista Vladimir 

Herzog, acusado de se alinhar ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) se apresentou 

espontaneamente ao DOI-CODI, em São Paulo. No dia seguinte, uma versão foi apresentada 

pelo regime de que o mesmo havia se suicidado na cela. Nesse momento, a imprensa já 

gozava de maior liberdade e o fato foi alardeado pela mídia, o que gerou diversos protestos, 

mas nenhuma atitude por parte do governo. Em 1976, a morte de Manoel Fiel filho em 

circunstâncias similares às de Herzog levaram Geisel a publicamente criticar o ocorrido e à 

demissão do Comandante do Exército responsável.  

Voltando à economia, foram realizados substanciais investimentos em infraestrutura 

e industrialização, mas a crise foi se agravando e em 1978 iniciam-se as greves do ABC 

paulista, conduzidas por metalúrgicos, dentre os quais figurava a liderança política daquele 

que viria a se tornar o Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. A mobilização da 

sociedade e as críticas ao governo recrudesciam, bem como também as denúncias contra os 

atos bárbaros operados pela ditadura. Assim, nesse mesmo ano, diversos decretos foram 

revogados, dentre eles o AI-5, “o Congresso votou o fim do AI-5, o fim da censura prévia no 

rádio e na televisão, e o reestabelecimento do habeas corpus para crimes políticos. O governo 

ainda atenuou a Lei de Segurança Nacional e permitiu o regresso de 120 exilados políticos”. 

(CARVALHO, 2002, p. 176) 

Em 1979 tomou posse o General João Baptista Figueiredo e foi votada a Lei de 

Anistia, em resposta à demanda da oposição, e inicia-se, com maior vigor a transição para o 

governo democrático. Economicamente, o governo Figueiredo foi marcado pela forte crise 

econômica, índices inflacionários estratosféricos e recessão inédita.  

No campo político foi extinto o bipartidarismo e seis partidos emergiram. Do Arena 

e MDB emergiram, respectivamente, o Partido Democrático Social (PDS) e o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). As outras legendas são ainda por nós 

conhecidas:  Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e 

o Partido dos Trabalhadores (PT), comandado pelo sindicalista e ex-presidente do Brasil, Luís 

Inácio Lula da Silva.  

Nesse momento, a população se une na luta pelo voto direto no movimento que ficou 

conhecido como “Diretas Já”. Em 1985 as eleições indiretas, via Colégio eleitoral, dão a 

vitória à Tancredo Neves, o qual falece antes da posse, assumindo então, seu vice, José 
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Sarney. As eleições diretas só ocorrem em 1989, tendo como vitorioso Fernando Collor de 

Melo.  

Com a anistia, vítimas da ditadura militar passam a recorrer aos Arquivos com o 

intuito de comprovar sua história e, ao mesmo tempo restaurar a memória desse fato histórico. 

Trata-se de um processo complicado, no sentido de que muitos documentos foram eliminados, 

em uma espécie de “queima de arquivo”. Ademais, como se sabe, a História oficial e a 

Memória oficial é aquela dos vencedores ou dominantes, havendo, pois, a “dificuldades de 

localizar os vestígios da ação das camadas sociais populares e grupos vencidos, muitas vezes 

apagados conscientemente”. (FERREIRA, 2016, p. 64). 

Nesse sentido, a Lei n° 9.507/1997 “Regula o direito de acesso a informações e 

disciplina o rito processual do habeas data”. (BRASIL, 1997). A concessão do habeas data 

foi prevista, primariamente, pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, inciso 

LXXII. Wald e Fonseca apontam tratar-se de um “meio posto à disposição das pessoas para 

que conheçam as informações a seu respeito constantes de registros ou bancos de dados de 

entidades governamentais ou de caráter público, permitindo ainda que seja feita a retificação 

dos dados eventualmente inexatos”. (1998, p. 303).  

Vincula-se ao processo da ditadura militar, na medida em que a própria criação desse 

remédio jurídico vincula-se à intenção dos constituintes de 1988, em acessar os dados do 

Sistema Nacional de Informações (SNI). Se torna, portanto, um instrumento de informação 

que visa dar transparência a processos envolvendo cidadãos e sua relação com sistema 

público.  

A transparência nos atos da administração pública e nas informações por esta 

mantida, coaduna-se ao nível de democracia que o país possui. Durante a ditadura militar, a 

restrição ao acesso à informação como forma de controle e repressão social apontam o caráter 

autoritário. Em alguma medida, podemos inferir que um dos indicadores para se medir o nível 

de democracia no Estado é o acesso à informação. Nesse sentido,  

Quanto mais aberto for um governo e seus órgãos, entidades e agentes 
administrativos, mais democrático será o regime, e maior a possibilidade de 
a sociedade influir, ativamente, na formação dos atos e das decisões 
administrativas; quanto mais fechado, mais autoritário, em que pese seu 
aparato normativo formalmente democrático. (NOGUEIRA JUNIOR, 2003, 
p.11-12)  

Porém, para a reparação de danos causados pela Ditadura Militar, foi preciso esperar 

até 2012, com a promulgação da Lei de Acesso à Informação nº 12.527, criada pelo governo 

da então presidente Dilma Rousseff, para que a Comissão da Verdade, órgão temporário 
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previsto no âmbito dessa lei fosse criado, exigindo a abertura total dos arquivos públicos. Este 

órgão foi responsável pela investigação da repressão durante a ditadora militar, e seus 

trabalhos se colocam na contemporaneidade como fundamental para a restauração da 

memória da ditadura do país para que esse período jamais se repita. 

 

8.3 O conceito de gestão de documentos na Lei Nacional de Arquivos (1991) 

 

A concepção e a introdução do conceito de gestão de documentos tem suscitado uma 

série de debates por parte da comunidade arquivística internacional, desde a década de 1940, e 

principalmente a partir da década de 1980, período em que verificamos uma significativa 

produção de massa crítica sobre o assunto, promovidas por instituições arquivísticas 

internacionais, com relevante destaque para o Conselho Internacional de Arquivos (ICA), por 

meio das publicações do Programa de Estudos RAMP/UNESCO, responsável pela 

disseminação do conceito e das práticas de gestão de documentos, discussões que passaram 

imediatamente para o contexto internacional.  

Jardim (1987, p. 36), aponta que nos Estados Unidos da América: 

A aplicação dos princípios da administração científica para a solução dos 
problemas documentais gerou os princípios da gestão de documentos, os 
quais resultaram, sobretudo, da necessidade de se racionalizar e modernizar 
as administrações. Não se tratava de uma demanda setorizada, produzida a 
partir das próprias instituições arquivísticas, em que pese as consequências 
extremamente inovadoras que trouxeram para a Arquivologia. 

Registradas historicamente como instituições arquivísticas do tipo tradicional, sob o 

peso de seus mais de 150 anos de história dos arquivos da América Latina, seu processo de 

modernização se desenvolveu ao longo da década de 1980, quando da realização em 1982 da 

II Conferência RAMP, realizada pela UNESCO, em Berlim. Nessa conferência, o termo 

“modernização de arquivos” era o assunto em pauta, que segundo Kecskeméti (1988, p. 5), 

então Diretor-Executivo do ICA, 

Até essa reunião, a expressão não possuía outro significado além do literal: 
melhoria das instalações, renovação dos equipamentos ou aperfeiçoamento 
dos métodos de trabalho dos arquivos. A alteração semântica foi 
determinada por uma intervenção da Diretora-geral do Arquivo Nacional do 
Brasil [Celina Vargas do Amaral Peixoto], na qual propunha à UNESCO o 
estabelecimento de um “projeto-piloto de modernização em uma intuição do 
tipo tradicional”.  

Nesse cenário surge o Programa de Modernização Institucional-Administrativa do 

Arquivo Nacional em 1981, cujos problemas da sistematização dos arquivos não eram só de 
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caráter técnico, nem unicamente uma questão de ordem administrativa, mas, sobretudo, 

política, conforme apresentado no histórico do Arquivo Nacional. 

Especificamente no âmbito técnico, a comunidade arquivística brasileira refletiu 

sobre as necessidades do desenvolvimento de políticas de tratamento de documentos, 

integrando todo o ciclo de vida dos documentos (corrente, intermediária e permanente), pela 

via da gestão de documentos. 

Os ventos da modernização trouxeram, a partir de 1981, uma pequena 
injeção de recursos humanos na Divisão [de Pré-Arquivo] em Brasília e, na 
sede, um grupo de trabalho iniciou um levantamento dos fundos 
documentais acumulados em ministérios sediados na cidade do Rio de 
Janeiro. Formou-se, assim, o embrião de uma equipe atualmente 
especializada em gestão de documentos, com formação teórica e prática 
estabelecida a partir das experiências desenvolvidas no âmbito da Divisão e 
em estágios e contatos com instituições arquivísticas dos E.U.A., Canadá, 
França, Espanha, Inglaterra etc. (JARDIM, 1988, p. 34). 

O contato do Brasil com a noção de gestão de documentos se intensifica na década 

de 1980, diante da necessidade de desenvolver procedimentos metodológicos para o 

tratamento e gestão de arquivos correntes e intermediários, incidindo na tradução de manuais 

internacionais e na publicação de manuais técnicos nacionais que foram utilizados como 

referências para as primeiras práticas de gestão de documentos no país, introduzindo critérios 

e elementos técnicos de identificação, classificação, avaliação e seleção de documentos, ainda 

que de forma incipiente e experimental nesse período, ampliando os debates sobre o tema. 

Entre esses manuais, destacamos o conceito de gestão de documentos registrado no 

Manual de “Arquivos correntes: organização e funcionamento (Records Organization and 

Operations, 1975), do Arquivo Público do Canadá, traduzido e publicado pelo Arquivo 

Nacional, imprimindo no Brasil a noção de gestão de documentos, com a introdução de 

alguns conceitos e princípios difundidos no Canadá e que serviram de base para o 

desenvolvimento de experiências práticas nos arquivos brasileiros.  

Assim, nesse Manual de Arquivos Correntes (ARQUIVO NACIONAL, 1975, p. 2), 

conceitua o termo administração de arquivos correntes para os canadenses da seguinte forma: 

A administração de arquivos correntes ou ativos inclui a classificação dos 
papéis segundo um sistema planejado, o cuidado e a guarda dos papéis em 
pastas [...], a circulação controlada, o uso dos papéis na fase administrativa 
corrente e a destinação final dos papéis para destruição ou preservação, 
dependendo do valor que estes representem. Esta expressão engloba a 
reunião de papéis em grupos predeterminados [assuntos] que permitam a 
recuperação e seleção sistemática com vistas à sua seleção, recepção, 
circulação, armazenamento, custódia e serviços de informações [uso]. 
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Nesse Manual, os objetivos de um programa de administração de arquivos correntes 

são:  

a) O controle de documentos desnecessários, isto é, de papéis não considerados 
arquivos; 

b) A classificação de material verdadeiramente de arquivo; 

c) As operações relativas ao uso dos materiais de arquivo; 

d) A manutenção do material realmente de arquivo; 

e) A transferência regular de documentos inativos para áreas intermediárias de 
menor custo;  

f) A seleção inteligente de documentos para descarte ou para preservação. 
(ARQUIVO NACIONAL, 1975, p. 4). 

Para o alcance desses objetivos, exige como requisitos do programa de administração 

de arquivos correntes: o apoio das autoridades superiores dos ministérios; nomeação e 

atribuição de responsabilidade para o administrador de arquivos na execução do programa; 

métodos e sistemas operacionais de classificação e seleção de documentos eficientes; pessoal 

treinado; equipamento e material adequado; e, um bom manual técnico para as atividades. 

 Desse modo, a gestão de documentos no Canadá inglês, bastante próxima da gestão 

de documentos dos Estados Unidos, descentraliza a execução das atividades de administração 

ou gestão de arquivos correntes em cada ministério ou serviço público federal, e centraliza a 

administração ou gestão de arquivos intermediários e permanentes, bem como as orientações 

relativas às atividades técnicas em todas as fases do ciclo de vida dos documentos.  

O desenvolvimento e a aplicação, portanto, dos planos de classificação por assunto, 

as tabelas de temporalidade de documentos influenciam os manuais de gestão no Brasil, que 

exige a padronização de procedimentos para a gestão de documentos. 

Contudo, como vimos ao longo desta pesquisa, pelo menos na teoria, todos os 

autores são taxativos em ressaltar a inadequação do uso desse tipo de princípio para a 

classificação dos documentos, tendo em vista que não atende ao princípio da proveniência e 

muito menos o da organicidade, conceitos bastante analisados pela literatura arquivística.  

No glossário de termos técnicos desse Manual canadense, é definido o termo records 

management como administração de arquivos correntes, sendo: 

A função de controle administrativo e as operações técnicas e processos que 
governam todas as atividades e serviços relacionados com toda a 
correspondência, e a organização de um sistema de classificação que abrange 
a criação, guarda e destinação de processos e que inclui o planejamento, a 
organização, o controle e a coordenação de pessoal. (ARQUIVO 
NACIONAL, 1975, p. 134). 
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Esse Manual foi o primeiro instrumento técnico a ser traduzido e utilizado como 

referência para o tratamento dos arquivos correntes no Brasil, ressaltando a importância 

dessas atividades, introduzindo técnicas de classificação de documentos por assuntos, 

sistemas de ordenação e arquivamento dos documentos, bem como a ideia e organização de 

uma área de arquivamento intermediário como fator técnico e econômico para o sistema de 

arquivos, que deu origem a Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo Nacional em 1975.  

Em 1984, visando uniformizar e disseminar a definição do conceito de gestão de 

documentos, o Conselho Internacional de Arquivos (ICA) elabora o Dictionary of Archival 

Terminology (DAT1, 1984), e relaciona a gestão de documentos com os princípios de 

economia e eficácia da administração geral dos órgãos públicos e privados, com vistas ao 

controle da criação, manutenção, utilização e destinação final dos documentos de arquivo, 

durante as duas primeiras fases do ciclo vital (ativo e semiativo, ou corrente e intermediário), 

definido como: “área da administração geral voltada para o alcance de economia e eficiência 

na criação, manutenção, uso e destinação de documentos”. 

No Brasil nesse período registram-se duas definições de gestão de documentos na 

década de 1980, a primeira está presente no “Manual de Orientação para avaliação e 

arquivamento intermediário em arquivos públicos” (ARQUIVO NACIONAL, 1985c), que 

define a gestão de documentos como:  

Setor da administração geral relacionado com a aplicação de princípios de 
economia e eficácia na criação, manutenção e uso de documentos, além de 
sua eliminação. Tem por objetivo obter uma documentação que reflita, da 
maneira mais completa possível, tanto as políticas como as rotinas dos 
órgãos; visa, ainda, ao aperfeiçoamento e à simplificação de todo o ciclo de 
vida dos documentos, desde a criação até a destinação final. (ARQUIVO 
NACIONAL, 1985c, p. 26).    

A segunda definição, está registrada na NBR 9578 – Arquivos – Terminologia (NBR 

9578, 1986) publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que versando 

sobre a terminologia arquivística no Brasil, define Administração de Arquivos de 

Administração de Documentos como: 

2.3 Administração de arquivos 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e técnicas 
de uma instituição ou órgão arquivístico. 

2.4 Administração de documentos 

Metodologia de programas para controlar a criação, o uso, a normalização, a 
manutenção, a guarda, a proteção, e a destinação de documentos.72 

                                                 
72 É importante ressaltar que, mesmo com a tradução e publicação da NBR ABNT ISO 15489-1/2018, que trata 
da gestão de documentos no Brasil, a NBR 9578/1986 ainda continua vigente. 
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A primeira definição corresponde com a definição de Administração de Arquivos 

presente no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística publicada pelo Arquivo 

Nacional (DIBRATE, 2005, p. 21), relacionada com a “Direção, supervisão, coordenação, 

organização e controle das atividades de um arquivo [instituição arquivística ou serviço 

arquivístico]”. Também chamada gestão de arquivos.   

Já a definição “Administração de documentos” proposta pela ABNT é muito próxima 

da definição proposta pela Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que segundo o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE, 2005, p. 100), a gestão de documentos é 

definida como 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. Também chamado administração de documentos”. 

A NBR 9578 (1986) ainda está vigente no Brasil apesar de contarmos com a tradução e 

publicação da versão brasileira da ISO 15489-2018. 

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 41), elaborada pelo Núcleo 

Regional de São Paulo, da Associação dos Arquivistas Brasileiros, define Administração de 

Documentos como gestão de documentos como “um conjunto de medidas e rotinas visando à 

racionalização e eficiência na criação, tramitação, classificação, uso primário e avaliação de 

arquivos”. Nesta definição inclui-se a classificação de documentos ao lado da avaliação, duas 

funções arquivísticas consideradas nucleares do conceito de gestão de documentos.   

Todos os conceitos brasileiros apresentados são bastante próximo da definição de 

gestão de documentos dos Estados Unidos, tendo em vista a imprecisão da tradução para o 

português do termo e do conceito do records management. Para os norte-americanos a gestão 

de documentos cobre os denominados records (documentos com valores primários de 

primeira e segunda idade – corrente e intermediária), com seus records managers 

(administradores de documentos ou gestores de documentos), enquanto os archives 

(documentos selecionados por seus valores secundários ou históricos - permanentes), fica a 

cargo dos archivists (arquivistas).  

No Brasil, apesar da definição possuir elementos conceituais bastante próximo do 

records management estadunidense, o tratamento documental dos arquivos cobre todo o ciclo 

de vida dos documentos, incidindo na fase corrente e intermediária, para a continuidade da 

fase permanente, pois são ciclos de um mesmo processo, que segundo o ex-diretor do Arquivo 

Nacional, Jaime Antunes da Silva73, (s.d., p. 12), “a qualidade dos arquivos permanentes de 

                                                 
73 ANTUNES, Jaime da Silva. Evolução dos Sistemas de Documentação, Informação e Informática da 
Administração Pública Federal – SISG – SINAR – SISP – SIGA. Arquivo Nacional. Disponível em: < 
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um órgão depende da forma como se acumularam e se administraram os documentos na 1ª 

idade. Impõe-se, pois a conveniência de uma orientação técnica única em um mesmo órgão 

para efeito ou integração das três idades e do fluxo documental”. Além disso, no Brasil é o 

arquivista o profissional que atua em ambas as fases do ciclo de vida dos documentos 

(administrativa e histórica). 

A integração, portanto, é exigida atualmente da arquivística e dos profissionais 

arquivistas, com a incorporação de fato e por direito dos arquivos administrativos ao lado dos 

históricos, com responsabilidade em ambos os estágios, que pressupõe uma formação 

histórica e administrativa para poder atuar de forma integrada no ciclo de vida dos 

documentos.  

No Brasil, portanto, a gestão de documentos é entendida como um processo de 

intervenção arquivística nas fases corrente e intermediária do ciclo de vida dos documentos, 

desde a produção/criação, uso manutenção, e destinação final para eliminação ou 

recolhimento, continuando na conservação dos documentos de guarda permanente. 

Para Rodrigues (2002, p. 30),  

O desenvolvimento dos programas de gestão de documentos pelos arquivos 
nacionais daqueles países (Estados Unidos e Canadá) conferiu às instituições 
arquivísticas uma nova feição, a de órgão de apoio à administração. A 
administração dos arquivos intermediários e destinação de documentos 
possibilitou uma economia considerável aos cofres públicos, aplicando-se os 
princípios da gestão de documentos.  

Estes princípios da gestão de documentos, segundo Jardim (1987, p. 37), estão 

relacionados com os princípios segundo os quais “a informação deve estar disponível no lugar 

certo, na hora certa, para as pessoas certas e com o menor custo possível”. A gestão de 

documentos, ainda segundo o autor, veio contribuir para as funções arquivísticas sob diversos 

aspectos: 

— ao garantir que as políticas e atividades dos governos fossem 
documentadas adequadamente;  
— ao garantir que menor número de documentos inúteis e transitórios 
fossem reunidos a documentos de valor permanente; 
— ao garantir a melhor organização desses documentos, caso atingissem a 
fase permanente; 
— ao inibir a eliminação de documentos de valor permanente; 
— ao garantir a definição de forma criteriosa da parcela de documentos que 
constituíssem o patrimônio arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da 
massa documental produzida, segundo a Unesco. 

                                                                                                                                                         
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/siga_definicoes/Evolu%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Sistema
s%20de%20Documenta%C3%A7%C3%A3o%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Inform%C3%A1tica%
20na%20APF%20-%20SISG-SINAR-SISP-SIGA%20-%20Jaime%20Antunes%20-%20ago%202015.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2018. 
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Desse modo a gestão de documentos se coloca como uma obrigação do Estado para o 

cumprimento de seu dever constitucional, prestação de contas perante a sociedade, garantia de 

acesso à informação e preservação da memória coletiva dos brasileiros. 

Conforme ressaltado, a Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, conhecida como Lei Nacional de Arquivos, 

definindo os conceitos fundamentais como gestão de documentos, as responsabilidades dos 

entes federados com relação à gestão e acesso aos documentos de arquivo, o conceito de 

arquivos, a organização do sistema nacional de arquivos, os arquivos correntes, intermediários 

e permanentes, a criação do CONARQ, bem como a organização federativa dos arquivos no 

país. 

Esta lei também define em seu Art. 3º a gestão de documentos como “o conjunto de 

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

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

para guarda permanente”. (BRASIL, 1991). 

No Art. 7º, define arquivos públicos como “os conjuntos de documentos produzidos 

e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, 

do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e 

judiciárias”. (BRASIL, 1991). 

Mais adiante relaciona o conceito de documentos de arquivo com a teoria das três 

idades dos documentos em correntes, intermediários e permanentes: 

Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes. 
§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo 
sem movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes. 
§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de 
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, 
aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. (BRASIL, 1991). 

A Lei também regulamenta a organização e administração de instituições 

arquivísticas públicas, determinando no Art. 17 que “A administração da documentação 

pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do 

Distrito Federal e municipais”, definindo também que: 

§ 1º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional os do Poder Executivo, e 
os arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, 
também, do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do 
Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Exército e do 
Ministério da Aeronáutica. 



277 
 

§ 2º - São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do 
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 3º - São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o 
Arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 4º - São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do 
Poder Legislativo. 

§ 5º - Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com 
sua estrutura político-jurídica. 

Esta lei possui um caráter notadamente conceitual e é referência nacional para o 

desenvolvimento de políticas públicas arquivísticas dos entes federativos no Brasil, sendo as 

linhas gerais para o desenvolvimento da gestão de documentos e acesso, exigindo que os 

mesmos regulamentem os critérios de organização e vinculação dos arquivos do Distrito 

Federal, estadual e municipal para a promoção da gestão com vistas ao acesso à informação.  

Percebe-se notadamente a influência teórica da perspectiva do records management 

estadunidense na definição do conceito de gestão de documentos no Brasil, cuja aplicação se 

materializa no tratamento técnico dos documentos de arquivo em fase corrente e 

intermediária. Por outro lado, a perspectiva da Arquivística Integrada quebequense também 

pode ser verificada com a organização sistêmica dos arquivos em correntes, intermediários e 

permanentes, como elementos essenciais dos sistemas de arquivos, onde a gestão de 

documentos se materializa nas duas primeiras fases do sistema de arquivos, no qual faz parte 

a fase permanente. 

Em 1995, buscando estabelecer procedimentos e atividades para o desenvolvimento 

de programas de gestão de documentos enquanto referencial para a APF e demais entes 

federados, o Arquivo Nacional elabora um Manual técnico, também conhecido como “Manual 

de Gestão de documentos: conceitos e procedimentos básicos”, cuja abordagem operacional é 

baseada no programa de gestão de documentos proposto por Rhoads (1983; 1989) e Penn et al 

(1994).     

 

8.3.1 O Programa de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional (1995) 

 

Buscando auxiliar os diversos órgãos da administração pública brasileira, no 

planejamento e implementação de programas de gestão de documentos, o Arquivo Nacional, 

por meio de sua Divisão de Gestão de Documentos, publica em 1995 seu “Manual de Gestão 

de documentos: conceitos e princípios básicos da gestão de documentos”, iniciativa que tem 

por objetivo estabelecer maior articulação nas práticas de gestão de documentos entre a 

comunidade arquivística do país.  
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Esse manual é inspirado nas práticas estadunidenses de gestão de documentos 

sistematizadas por James Rhoads (1983; 1989) e Penn et al (1994), e apresenta os elementos 

de um programa de gestão de documentos sistematizado em três fases: 1) produção/criação de 

documentos; 2) manutenção e uso; 3) destinação de documentos. Estas fases, acordo com o 

Manual do AN, são operadas com base na teoria das três idades (corrente, intermediária e 

permanente). 

Os objetivos da gestão de documentos estão direcionados para: 

- Assegurar, de forma eficiente, a produção, administração, manutenção e 
destinação de documentos; 
- Garantir que a informação governamental esteja disponível quando e onde 
seja necessária ao governo e aos cidadãos; 
- Assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor 
administrativo fiscal, legal ou para a pesquisa científica; 
- Assegurar o uso adequado da micrográfica, processamento automatizado 
de dados e outras técnicas avançadas de gestão da informação; e, 
- Contribuir para o acesso e preservação dos documentos que mereçam 
guarda permanente por seus valores histórico e científico. (ARQUIVO 
NACIONAL, 1995, p. 15). 

O Arquivo Nacional (MANUAL, 1995) define que um programa de gestão de 

documentos compreende três fases básicas: 1ª fase -  Produção de documentos; 2ª fase – 

utilização de documentos; e, 3ª fase – destinação de documentos. 

De acordo com essa publicação, a fase de produção de documentos está relacionada 

com o ato de elaborar documentos padronizados em razão das atividades específicas de um 

órgão ou setor, cujas atividades devem otimizar a criação de documentos evitando-se a 

produção daqueles não essenciais, diminuindo o volume de documentos a ser manuseado, 

controlado, armazenado e eliminado, garantindo o uso dos recursos de reprografia e 

automação. Esta fase é composta pelos seguintes elementos: 

- Elaboração e gestão de fichas, formulários e correspondência; 
- Controle da produção e da difusão de documentos de caráter normativo; 
- Utilização de processadores de palavras e textos (computadores). 
(ARQUIVO NACIONAL, 1995, p. 15). 

 A gestão de documentos correntes é preconizada nesse manual, assim como a gestão 

de protocolo, como recebimento, expedição, registro, classificação e arquivamento de 

documentos em fase corrente. Também apresenta alguns métodos de arquivamento, como o 

alfabético, geográfico, número simples e o ideográfico. 

A segunda fase apresentada por esse manual está relacionada com a utilização de 

documentos, e ao controle do fluxo percorrido pelos documentos, necessário ao cumprimento 
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de sua função administrativa, bem como está relacionado com as formas de arquivamento e 

guarda quando cessado seu trâmite. 

Esta fase envolve métodos de controle relacionados às atividades de 
protocolo e às técnicas específicas para classificação, organização e 
elaboração de instrumentos de recuperação da informação. Desenvolve-se 
também a gestão dos arquivos correntes e intermediários e a implementação 
de sistemas de arquivos. (ARQUIVO NACIONAL, 1995, p. 15). 

A terceira e última fase do programa de gestão de documentos apresentado pelo 

Arquivo Nacional compreende a destinação de documentos, que “envolve as atividades de 

análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica decidir quais 

os documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente”. (ARQUIVO 

NACIONAL, 1995, p. 15). 

As atividades do programa de gestão de é subdividido de acordo com a teoria das três 

idades, correspondendo as duas primeiras idades: “gestão de documentos correntes” e “gestão 

de documentos intermediários”. Neste manual, a gestão de documentos permanentes não faz 

parte do escopo do programa, demonstrando a incidência da perspectiva do records 

management norte-americano no Brasil. 

Desse modo, a gestão de documentos correntes corresponde a elaboração de normas 

para o tratamento dos documentos produzidos e recebidos: atividades de protocolo; definição 

de recursos humanos e materiais necessários; recebimento, registro e autuação de 

documentos; distribuição, movimentação e expedição de documentos; arquivamento e 

ordenação de documentos; e, classificação de documentos. Neste momento se aplica o plano 

de classificação de documentos recebidos ou produzidos pela organização, que de acordo com 

o manual, deverá ser realizado pelo seu código de assunto já definido durante a implantação 

do programa geral de gestão de documentos. 

A classificação de documentos, segundo o Dicionário de Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DIBRATE, 2005, 49, grifo do autor), é definida como: 

1 Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com 
um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.  

2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria 
sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos. 

O código de classificação é derivado de um plano de classificação, que por sua vez é 

definido como:  

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos 
de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e 
funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. 
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Expressão geralmente adotada em arquivos correntes. (DIBRATE, 2005, p. 
132, grifos do autor). 

Já o arranjo, é definido como “Sequência de operações intelectuais e físicas que 

visam à organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de coleção acordo com um 

plano ou quadro previamente estabelecido”. (DIBRATE, 2005, p. 132, grifos do autor). 

O Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 16), elaborada pelo Núcleo 

Regional de São Paulo, da Associação dos Arquivistas Brasileiros define classificação como 

“sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas, funções e atividades da 

entidade produtora, visam a distribuir os documentos de arquivos”. Nesta definição, não 

considera o assunto como princípio classificatório dos documentos de arquivo, como o 

proposto pelo Arquivo Nacional. 

No Brasil, a classificação de documentos do Poder Executivo Federal é realizada por 

assunto, conforme proposto pela Resolução 14 do CONARQ (BRASIL, 2001, p. 9): 

O código de classificação de documentos de arquivo é um instrumento de 
trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou 
recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. A 
classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os 
documentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e 
facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, 
eliminação, transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma 
vez que o trabalho arquivístico é realizado com base no conteúdo do 
documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina o uso da 
informação nele contida. A classificação define, portanto, a organização 
física dos documentos arquivados, constituindo-se em referencial básico para 
sua recuperação.  

Na gestão de documentos correntes, a avaliação e seleção deverá ser realizada após 

finalizado os usos imediatos dos documentos, visando a sua transferência para o arquivo 

intermediário ou eliminação. Por meio de aplicação da tabela de temporalidade, instrumento 

decorrente da classificação de documentos, os documentos são selecionados e destinados 

conforme os prazos estabelecidos.   

O Dicionário de Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE, 2005, 49, grifo 

do autor), conceitua a avaliação como o “processo de análise de documentos de arquivo que 

estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são 

atribuídos.” 

Já a tabela de temporalidade é definida como “Instrumento de destinação aprovado 

por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a 

transferência, recolhimento descarte ou eliminação de documentos”. (DIBRATE, 2005, 159, 

grifo do autor). 
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A gestão de documentos intermediários, por sua vez, está relacionada com o fim do 

período de uso e arquivamento corrente, que após a aplicação dos prazos de guarda 

estabelecidos pela tabela de temporalidade, são eliminados e uma parte relativamente 

importante desses documentos são transferidos para guarda intermediária por um período um 

pouco mais longo, por apresentarem valores vigentes em função de razões legais e 

administrativas. 

Neste caso, não se justifica sua guarda junto aos organismos que o 
produziram, pois estes documentos ocupariam espaço em locais onde o 
metro quadrado é extremamente caro. Os depósitos de armazenagem 
temporária constituem uma alternativa cujo objetivo principal é amenizar o 
custo público da guarda de documentos intermediários, racionalizando 
espaço físico, equipamentos e a recuperação da informação. A transferência 
destes documentos para um depósito de arquivamento intermediário reduz à 
metade os custos de sua conservação, torna disponíveis espaços dispendiosos 
reutilizáveis para outros fins, bem como equipamentos que podem ser 
destinados à gestão de documentos correntes. (ARQUIVO NACIONAL, 
1995, p. 25). 

 As atividades de gestão de arquivos intermediários referem-se ao gerenciamento dos 

documentos de arquivo que já não são matéria de uso frequente, e está voltado para o 

atendimento de pesquisas para a própria instituição e de interessados externos, migração de 

suporte, reprografia e conservação dos documentos que serão objetos de guarda permanente, a 

partir do armazenamento racional e econômico dos documentos com período de vigência mais 

ou menos longo, coordenando as transferências regulares desses documentos para eliminação 

ou recolhimento para guarda permanente, caso apresentem valores secundários. A função 

arquivística da avaliação e seleção é um processo arquivístico localizado no coração do 

programa de gestão de documentos, portanto, é a mola propulsora do equilíbrio entre a 

produção e acumulação de documentos nos arquivos correntes e intermediários, visando a 

destinação para guarda permanente dos documentos com valores secundários. 

Nesse sentido, depreendemos que a gestão de documentos é um processo arquivístico 

de intervenção no ciclo de vida dos documentos, na fase corrente e intermediária, 

desenvolvida por meio das fases de produção, utilização e destinação de documentos, cujas 

metodologias arquivísticas estão relacionadas com as funções de identificação, produção, 

classificação, avaliação e descrição de documentos. 

A necessidade do desenvolvimento de metodologias para a formulação de estratégias 

de classificação e avaliação, antes que estes fossem transferidos para o arquivo intermediário 

ou recolhidos para o Arquivo Nacional, é apontado na literatura como uma das primeiras 

práticas relativas à noção de gestão de documentos no Brasil, e que certo modo não 
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avançamos muito no conhecimento para a determinação das características dos documentos e 

seus vínculos de produção com o órgão produtor, com metodologias inadequadas que não 

promovem o acesso amplo às informações. 

O desafio, no entanto, de um lado é sensibilizar os gestores da administração pública 

sobre as suas responsabilidades e da necessidade e importância da formulação e 

implementação de políticas arquivísticas voltadas para a gestão de documentos, e por outro 

lado da necessidade de desenvolvimento de instrumentos técnicos seguros, como planos de 

classificação e tabelas de temporalidade de documentos com rigor técnico-científico que 

realmente atenda aos anseios da sociedade, promovendo o acesso à informação, a 

transparência, a prestação de contas e por fim o fortalecimento da democracia no Brasil, pela 

via da modernização, que não parece ter avançado muito desde a promulgação da Lei 8159 de 

1991, que parece estar alheio aos novos preceitos colocados pela Lei de acesso à informação 

de 2011. 
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9 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL NO BRASIL 
 

Nesta seção buscou-se identificar, sistematizar e apresentar a regulamentação dos 

componentes e os elementos das políticas públicas arquivísticas presentes ou ausentes nos 

Poderes Executivos Estaduais o do Distrito Federal no Brasil. Os procedimentos de coleta de 

dados consideraram como fontes a legislação (Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Normas, 

Manuais e regulamentos em geral) e as informações institucionais disponíveis (sites das 

Assembleias Legislativas Estaduais, dos Arquivos Públicos e dos Governos do Poder 

Executivo Estadual, do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos), sobre a 

regulamentação normativa existente para cada um dos componentes estabelecidos no 

levantamento de dados no universo de pesquisa definido: 

 Grupo 1 – Instituição Arquivística Estadual: Denominação, data de criação e 

competências atuais. 

 Grupo 2 – Regulamentação da gestão de documentos e sistemas de arquivos: 

Gestão de documentos: termo, conceito, definição e metodologias da gestão 

de documentos; ano de criação dos programas de gestão de documentos, 

órgão central/coordenador/reitor e estrutura organizacional dos programas. 

Sistema de Arquivos: termo, conceito e definição de sistemas de arquivos e 

órgão central/coordenador/reitor e estrutura organizacional do sistema. 

 Grupo 3 – Regulamentação dos Instrumentos Arquivísticos de Gestão de 

Documentos:  

Plano de Classificação de Documentos. 

Tabela de Temporalidade de Documentos. 

Manuais de Gestão de Documentos. 

Assim, optamos pela organização e apresentação dos dados coletados no campo 

empírico de modo cronológico, em três subseções que espelham os três grupos estabelecidos 

acima. 

Na subseção 9.1 tratamos sobre a institucionalização dos Arquivos Públicos 

Estaduais: histórico de sua criação, competências, vinculação administrativa e atuação atual. 

Na subseção 9.2 tratamos sobre a formulação e institucionalização dos sistemas de 

arquivos e da gestão de documentos: um histórico de sua regulamentação. 

Por fim, na subseção 9.3 tratamos sobre os instrumentos de gestão de documentos: 

um histórico de sua construção, apontando as perspectivas teóricas e abordagens 

metodológicas de seu desenvolvimento. 



284 
 

9.1 A institucionalização dos Arquivos Públicos Estaduais: um histórico de sua criação, 
competências e atuação atual 

 

Nesta seção buscamos apresentar a institucionalização dos Arquivos Públicos 

Estaduais, criação, competências, vinculação e atuação cronologicamente, conforme ilustrado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 12 – Síntese cronológica da criação, denominação e vinculação dos Arquivos 
Públicos Estaduais no Brasil 

UF
CRIAÇÃO
ARQUIVO

DENOMINAÇÃO/SIGLA
VINCULAÇÃO 

SECRETARIA DE  ESTADO

PR 1855 Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná - DEAP Administração e Previdência
BA 1890 Arquivo Público do Estado da Bahia - APEBA Cultura
SP 1892 Arquivo Público do Estado de São Paulo - APESP Secretaria de Governo do Estado
PA 1894 Arquivo Público do Estado do Pará - APEP Cultura
MG 1895 Arquivo Público Mineiro - APM Cultura
MT 1896 Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso - SAP-MT Administração
AM 1897 Arquivo Público do Estado do Amazonas - APEAM Administração
RS 1904 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul - APERS Administração e Recursos Humanos
RN 1906 Arquivo Público Estadual do Rio Grande do Norte - APERN Administração e Recursos Humanos
ES 1908 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES Cultura

PI 1909 Arquivo Público do Estado do Piauí - APEPI Cultura
CE 1916 Arquivo Público do Estado do Ceará - APEC Cultura
SC 1918 Arquivo Público do Estado de Santa Catarina - APESC Administração
SE 1923 Arquivo Público Estadual de Sergipe - APES Cultura
RJ 1931 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ Casa Civil
GO 1944 Arquivo Histórico Estadual de Goiás - AHEGO Cul. Educ. e Esp.
PE 1945 Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano - APEJE Cultura e Educação
AL 1961 Arquivo Público de Alagoas - APA Casa Civil
PB 1963 Gerência Operacional de Arquivo e Documentação da Paraíba - GOARD Administração
AC 1963 Divisão de Arquivo Público do Estado do Acre - DIVAP Administração
MA 1974 Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM Cultura
DF 1985 Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF Casa Civil
MS 1989 Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul - APEMS Administração
RO 1991 Arquivo Público de Rondônia - APRO Administração
AP 2010 Arquivo Público Estadual do Amapá - APEAP Cultura
RR N/LOCALIZADO N/LOCALIZADO N/LOCALIZADO

TO N/LOCALIZADO N/LOCALIZADO N/LOCALIZADO  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Arquivo Público do Panará74, atualmente denominado de Departamento Estadual 

de Arquivo Público do Paraná (DEAP), é o primeiro Arquivo Público Estadual criado no 

Brasil, na região sul do país, por meio da Lei nº 33, de 7 de abril de 1855, sancionada pelo 

primeiro Presidente da Província do Paraná, Conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

                                                 
74 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE E. 
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Art. 1º. Fica creado um archivo publico, annexo á secretaria do governo, 
onde se colligirá todas as memorias impressas ou manuscriptas relativas á 
historia e geografia da província, cartas geographicas, copia de projectos de 
obras publicas, mappas statisticos e mais trabalhos deste género; relatórios 
do presidente da província do ministério, e sendo possível, de outras 
províncias, collecçoes de leis provinciaes e geraes, amostras de quaisquer 
productos naturaes ou artísticos, que forem oferecidos ao governo e cuja 
conservação for possível. 

No período compreendido entre 1855 e 1908, o DEAP se localizava junto ao Palácio 

da Presidência da Província, onde foi instalada a Secretaria do Governo Provincial. Em 1909, 

estava subordinado à Secretaria do Interior, Justiça e Instrução Pública e recebeu a 

denominação de "Repartição de Estatística e Arquivo Público do Paraná", em razão de ter 

anexado às suas funções o Serviço de Estatística do Estado. Em 1974, passou a denominar-se 

Departamento de Arquivo e Microfilmagem – DAMI, centralizando todo o serviço de 

produção e reprodução micrográfica da Administração Pública.  

A Lei nº 8.485, de 03 de Junho de 1987, que reorganiza a estrutura básica do Poder 

Executivo do Estado do Paraná, o Arquivo passa a denomina-se de Departamento Estadual de 

Arquivo Público – DEAP, subordinando-se à Secretaria de Estado da Administração, hoje 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.75 

De acordo o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ), sua missão institucional é “Promover a gestão, 

guarda, preservação, transferência, recolhimento de documentos no âmbito do Poder 

Executivo Estadual e dar acesso ao público dos documentos de caráter permanente.”76 

Hoje o DEAP77 possui a missão institucional de reunir a documentação referente à 

memória do poder público estadual, por meio da administração da política relativa ao 

patrimônio documental do estado, por meio da organização, guarda e conservação dos 

documentos gerados pelo Poder Executivo, promovendo o acesso rápido e seguro às 

informações de interesse da administração pública e do cidadão. Atualmente o DEAP está 

localizado na capital do Paraná, Curitiba. 

O segundo Arquivo Público Estadual no Brasil foi criado na Bahia, na região 

nordeste do país, denominado de Arquivo Público do Estado da Bahia (APEBA)78. Foi 

                                                 
75 Departamento de Arquivo Público do Estado do Paraná. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25>. Acesso em: 10 nov. 
2017. 
76 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: <http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/departamento-estadual-de-arquivo-publico-do-parana.html>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
77 Departamento de Arquivo Público do Paraná. Disponivel em: < 
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=25>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
78 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE N. 
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criado por meio do Acto de 16 de janeiro de 1890, sancionada por Manoel Victorino Pereira, 

segundo Governador do Estado da Bahia no período Republicano, que posteriormente foi 

Presidente interino do Brasil em 1986, momento que o presidente Prudente de Morais se 

licencia do cargo por motivo de doença.  

O Governador deste Estado, tendo em alta consideração a imprescindível 
necessidade de recolherem-se, quanto antes, em certo e determinado lograr 
todos os papeis e documentos historicos, administrativos, juduciarios e 
legislativos deste Estado, que se acham disseminados nos diversos archivos 
públicos das differentes repartições, afim de que sejam devidamente 
conservados, restaurados e systematicamente classificados, para que a 
consulta e o estudo sobre elles se possam fazer com a necessária brevidade e 
exactidão. (BAHIA, 1890). 

 Desde 1890 o APEBA esteve vinculado à Secretaria de Governo, atual Casa Civil. 

Em 2002, por meio da Lei Estadual nº. 8.538, de 20 de dezembro de 2002, o Arquivo passa a 

ser vinculado a Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia, 

que por sua vez está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 79 

Em 1986, o Governo do Estado reorganiza a estrutura básica do Poder Executivo, 

momento em que o Governo Autoriza o Poder Executivo, por meio da Lei nº 4.662, de 29 de 

abril de 1986, a instituir a Fundação Pedro Calmon – Centro de Memória da Bahia, 

subordinada à Secretaria de Cultura.  

Atualmente a fundação concentra sob sua gestão a coordenação do sistema de 

Arquivos e Bibliotecas Públicas do Estado, atuando no recolhimento, organização, 

preservação e divulgação de acervos documentais de arquivos públicos e privados e no 

estímulo e promoção de atividades relacionadas às bibliotecas e arquivos, organizando, 

atualizando e difundindo seus acervos. É também da competência da Fundação Pedro Calmon 

a assistência técnica a bibliotecas e arquivos municipais, buscando a preservação e 

estruturação dessas unidades.80 O APEB está localizado na capital da Bahia, Salvador. 

O Arquivo Público da Bahia é um dos Arquivos Públicos Estaduais detentores de 

documentos de valor histórico, em sua maioria em suporte papel, desde o período Colonial de 

1552, como documentos textuais, mapas, plantas e fotografias, provenientes da Administração 

Pública, de instituições privadas e de particulares. 

                                                 
79 Fundação Pedro Calmon, 2017. Disponível em: 
<http://www.fpc.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=97 >. Acesso em: 20 abr. 2018. 
80 Fundação Pedro Calmon, 2017. Disponível em: < 
http://www.fpc.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP)81, é o terceiro Arquivo 

Público Estadual criado no Brasil, e primeiro da região sudeste do país, por meio do Decreto 

nº 30, de 10 de março de 1892, como uma Repartição da Secretaria do Interior, junto com a 

Repartição de Estatística do Estado. A legislação estabelece, no início de suas atividades, as 

seguintes competências: 

Art. 1º. Fica criada a Repartição de Estatística e do Arquivo do Estado, a 
qual se incumbirá da execução de todos os trabalhos relativos aos diversos 
ramos de estatística, conforme regulamento que depois expedirá o Secretário 
do Interior, cabendo-lhe ainda a guarda, coordenação e classificação de 
todos os papéis, documentos e livros attinentes aos Direito Constitucional, à 
História Política e Administrativa, à Legislação e à Geografia de São Paulo, 
e de todos os demais que as autoridades competentes determinarem que alli 
se depositem.  

Sete anos mais tarde, em 1899, a então recente Repartição do Arquivo Público recebe 

seu primeiro grande volume de documentos do período colonial e imperial, por determinação 

do então presidente do Estado de São Paulo, Coronel Fernando Prestes de Albuquerque, por 

meio da Lei nº 663, de 6 de dezembro de 1899, que “manda remover para o Arquivo Público 

do Estado todos os papéis, autos e livros existentes nos cartórios dos escrivães do judicial, 

officiais de registro e tabelliões de notas, anteriores ao século 19”. 

Em 1906 a Repartição de Estatística de Arquivo Público é transferida para o andar 

térreo dos fundos da Igreja dos Remédios (Rua Onze de Agosto, 80), no bairro da Sé, na 

capital paulista. Em 1906 o Arquivo é novamente transferido, agora para um prédio na Rua 

Visconde do Rio Branco, na esquina com a Rua Timbiras, onde permaneceu até 1949. 

Seis anos antes, em 1944, era formada uma Comissão para catalogar toda a 

documentação do acervo, trabalho encerrado em 1949. Nesses seis anos de trabalho, essa 

comissão teria mandado incinerar grandes quantidades de documentos, considerados sem 

valor histórico.82 Os trabalhos dessa comissão indicam os primeiros esforços de avaliação da 

massa documental acumulada no Arquivo Público do Estado.  

Em 1920, o Arquivo Público do Estado de São Paulo publica o primeiro volume da 

série “Inventários e Testamentos”, dos documentos recolhidos dos cartórios em 1899, num 

total de 42 volumes. Em 1921, é inaugurada a série "Sesmarias", concessões de terras do Rei 

feitas pelos capitães-generais e governadores das antigas capitanias. Em 1923, tem início a 

série "Documentos Avulsos de Interesse para a História e Costumes de São Paulo".  

                                                 
81 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE A. 
82 Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em: < 
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/historia>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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No ano de 1938, durante o Governo Adhemar de Barros, a Repartição de Estatística e 

do Arquivo do Estado é desmembrada, com a criação do Departamento Central de Estatística 

(futura Fundação SEADE) e do Departamento do Arquivo do Estado, fato que ampliou a 

autonomia e as competências de ação do Arquivo do Estado. Porém, em 1949 o Arquivo do 

Estado, até então localizado desde 1912 no prédio localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 

é obrigado a desocupar esse imóvel, ocasionando a desordem do acervo, que foi separado e 

armazenado em três locais diferentes, o que reduziu o arquivo público apenas às atividades 

administrativas. Essa situação só foi solucionada em 1951, quando o Arquivo Público foi 

instalado no antigo prédio da Estrada de Ferro Sorocabana.  

Nesse período foram reorganizados dos acervos até então dispersos desde 1949. Em 

1953, o Arquivo Público do Estado novamente instala-se em outro edifício, agora na Rua 

Dona Antônia de Queiroz, no Bairro da Consolação. É em 1997, quase cem anos depois de 

sua criação, que o Arquivo Público se instala definitivamente em sua atual sede, localizada no 

bairro de Santana, zona norte da capital paulista. Local onde funcionou durante muitos anos a 

antiga Fábrica de Tapetes Atlântica-ITA foi reformado e adaptado para receber o Arquivo 

Público. Ao longo de sua existência, como podemos constatar, o APESP foi instalado em 6 

edifícios distintos, configurando-se em uma luta histórica de reconhecimento e fortalecimento 

do seu papel na preservação da memória social, político-administrativa e cultural do Estado 

de São Paulo. 

Em sua trajetória, o APESP também se destaca na área de paleografia em 1952, 

quando o então Diretor Ubirajara Dolácio Mendes organiza o primeiro Curso Livre de 

Paleografia, sendo um dos pioneiros no uso da paleografia na leitura de textos coloniais do 

Brasil. Atualmente, o Arquivo Público oferece como um de seus serviços, a transcrição de 

documentos antigos, bem como organiza regularmente cursos e oficinas de paleografia, 

destacando o Estado de São Paulo na área de paleografia. 

Além dessas oficinas e cursos de paleografia, o Arquivo Público, em parceria com a 

Associação dos Arquivistas de São Paulo (Arq-SP), realizou de 1997 a 2006, o projeto “Como 

Fazer”, promovendo oficinas técnicas sobre Arquivologia. Para cada oficina foi elaborado um 

manual, que foi posteriormente publicado, totalizando 10 volumes, que serviram de base para 

disseminar conceitos e práticas sobre classificação, avaliação, descrição, análise diplomática e 

tipológica, conservação preventiva em arquivos, implantação de arquivos municipais, entre 

outros assuntos da área de gestão de documentos, contribuindo para o ensino e a prática da 

Arquivologia no Brasil. 
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Entre os anos de 1976 e 2001, o Arquivo Público recebe os acervos pessoais dos ex-

governantes paulistas, Altino Arantes, Armando Salles de Oliveira, Júlio Prestes, Washington 

Luís e Adhemar de Barros, franqueando o seu aceso para pesquisas nas diversas áreas do 

conhecimento, mas principalmente para os historiadores, salvaguardando a memória social do 

Estado de São Paulo. 

Com a reforma administrativa do Estado de São Paulo, em 1967, o APESP, por meio 

do Decreto nº 49.165, de 29 de dezembro de 1967, é transferido para a secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo, onde permaneceu até 2007, quando foi transferida para a Casa Civil, pelo 

Decreto nº 51.991, de 18 de julho de 2007. No mesmo ano, por meio do Decreto nº 52.026, de 

1 de agosto de 2007, e em 2009 pelo Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, o APESP é 

reorganizado internamente, permanecendo sua estrutura e as competências previstas nesses 

Decretos até 2015, quando ocorre outra restruturação.  

Artigo 2º - À Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do 
Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, cabe: 

I - formular e implementar a política estadual de arquivos, por meio da 
gestão, do recolhimento, da preservação e da difusão do patrimônio 
documental do Estado, garantindo pleno acesso à informação, com vista a: 

a) subsidiar as decisões governamentais; 

b) apoiar o cidadão na defesa de seus direitos; 

c) incentivar a produção de conhecimento científico e cultural; 

II - orientar o desenvolvimento, a implementação e o aperfeiçoamento 
contínuo de sistema informatizado unificado de gestão arquivística de 
documentos e informações, em conformidade com a política estadual de 
arquivos. (DECRETO Nº 54.276, 27/04/2009). 

Em 2015, por meio do Decreto 61.035, de 1 de janeiro, o APESP passa a ser 

subordinado à Secretaria de Governo do Estado, dinamizando as atividades do sistema 

estadual de arquivos (SAESP), onde operacionaliza a gestão de documentos no seio da 

administração pública, coordenando a política estadual de arquivos. 

Assim, tendo realizado o histórico da trajetória do APESP, atualmente sua missão 

institucional, previstas nos Decretos nº 52.026/2007 e nº 54.276/2009, pode ser resumida em 

“Promover o acesso democrático e gratuito à informação pública por meio do 

desenvolvimento de políticas de gestão documental no Estado de São Paulo”.83 O APESP está 

localizado na capital do Estado de São Paulo, São Paulo. 

O quarto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do Estado 

do Pará (APEP), primeiro criado na região norte do país, em 1894. De acordo com o 
                                                 
83 Arquivo Público do Estado de São Paulo. Disponível em:  
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/historia>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 

(CODEARQ/CONARQ)84, o Arquivo Público do Estado do Pará (APEP) foi criado em 1894, 

cuja missão institucional é ampliar a política de divulgação e acesso ao acervo documental e 

implementação de uma política de preservação documental do Estado, vinculado à Secretaria 

de Cultura do Estado do Pará (SECULT). 

No site da Secretaria de Planejamento do Governo do Pará (SPLAN), o APEP é 

definido como um importante órgão de apoio do Governo, responsável pelo conjunto de 

documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos públicos municipais, do Poder 

Executivo e Legislativo Estadual, e complementa que: 

Tem por finalidade implementar, avaliar e monitorar políticas públicas de 
gestão de documentos e informações, envolvendo importante conjunto de 
programas de gestão, tratamento técnico, transferência, recolhimento, 
preservação, disponibilização e divulgação de documentos e informações 
produzidos, recebidos e acumulados pelo poder público municipal, em 
qualquer suporte ou formato.85 

Não localizamos nenhum documento normativo disponível sobre sua criação e 

competências, apenas as informações extraídas do CODEARQ/CONARQ e do próprio site da 

SPLAN. Atualmente o APEP se localiza na capital do Estado, em Belém. 

O quinto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público Mineiro 

(APM)86, segundo da região sudeste do país, criado em 1895, três anos após a criação do 

APESP. 

Sediado inicialmente em Ouro Preto, por meio da Lei nº 126, de 11 de julho de 1895, 

tinha como atribuições receber, conservar e classificar os documentos referentes ao direito 

público, à legislação, à administração, à história e geografia e às manifestações do movimento 

científico, literário e artístico do estado. Ouro Preto foi fundada pelos Bandeirantes em 1711, 

e localiza-se em uma das áreas mais importantes do ciclo do ouro no período Colonial do 

Brasil. O APM, era responsável, ainda, pelo recolhimento, guarda e classificação de pinturas, 

esculturas e mobiliário de valor artístico e histórico, tendo em vista sua importância para a 

                                                 
84 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-publico-estadual-do-amapa.html>.. 
Acesso em: 10 nov. 2018. 
85 Secretaria de Estado de Cultura. Disponível em: <http://www.seplan.pa.gov.br/arquivo-p%C3%BAblico-
retorna-%C3%A0-sociedade-mais-moderno-e-com-conforto-para-popula%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 10 
abr. 2018.  
86 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE C. 
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Coroa Portuguesa. Hoje possui acervos arquivístico, biblioteconômico e museológico 

históricos de grande importância para a história do país.87 

Em 1901, o APM foi anexado e subordinado à Secretaria do Interior, sendo 

transferido de Ouro Preto para a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Contudo, é em 

1938 que o APM se instala em sua nova sede onde permanece até os dias atuais, localizada na 

Av. João Pinheiro, no Bairro de Boa Viagem, região central de Belo Horizonte.  

Desde 1983 o APM é uma Superintendência vinculada à Secretaria de Estado de 

Cultura, cujas competências atuais foram estabelecidas pela redação do Art. 10 da Lei 

Estadual nº 19.420, de 11 de janeiro de 2011, e conta com a responsabilidade da “gestão, o 

recolhimento, a guarda permanente, a preservação e a garantia de acesso aos documentos 

públicos, bem como a implementação da política estadual de arquivos”. 

Entre 1994 e 2011, as ações do poder público relacionadas com a atividade 
arquivística ficaram inseridas no âmbito da política estadual de cultura. Em 
11 de janeiro de 2011, com a promulgação da Lei 19.420, o Estado de Minas 
Gerais passou a contar com uma lei específica, que estabeleceu a política 
estadual de arquivos. Essa política compreende as ações do Estado 
relacionadas com a produção, a classificação, o uso a destinação, o acesso e 
a preservação de arquivos públicos e privados considerados de interesse 
público e social. O Arquivo Público Mineiro é responsável pela 
implementação e acompanhamento da política estadual de arquivos no 
âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. (APM, 2017).88 

Antes da Lei Estadual nº 19.420, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece os 

elementos da política estadual de arquivos de Minas Gerais e as competências atuais do APM, 

desde 1997 o estado conta com o Conselho Estadual de Arquivos (CEA), criado pelo Decreto 

nº 39.504, de 24 de março de 1997, como um marco no desenvolvimento das políticas 

arquivísticas do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, já previsto na Lei 11.726, de 30 

de dezembro de 1994, indicando a necessidade de criação do Conselho Estadual de Arquivos, 

conforme redação dada pelo Art. 83 da referida Lei:  “O Poder Executivo, no prazo de 3 (três) 

meses contados da vigência desta lei, adotará as providências necessárias para a criação do 

Conselho Estadual de Arquivos – CEA”.  

No Decreto nº 39.504/1997, fica estabelecido que o CEA é subordinado diretamente 

ao Governador do Estado de Minas Gerais, bem como são estabelecidas as suas competências 

de atuação conforme disposto no Art. 3º dessa Lei, entre outras, a de estabelecer as diretrizes 

visando à gestão, preservação e ao acesso à documentos de arquivos 

                                                 
87 Arquivo Público Mineiro. Disponível em: < 
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/wfchannel/index.php?pagenum=4>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
88 Idem. 
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No ano de 1999, por meio do Decreto nº 40.405, de 11 de junho de 1999, 

regulamenta o Art. 4º do Decreto anterior, e redefine a estrutura do CEA, conforme segue: 

Art. 4º - O Conselho Estadual de Arquivos tem a seguinte composição:  
I - Diretor do Arquivo Público Mineiro, que é seu Presidente;  
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração;  
III - 1 (um) representante do Poder Judiciário;  
IV - 1 (um) representante do Poder Legislativo;  
V - 1 (um) representante de Arquivo Público de Município; VI - 2 (dois) 
representantes do Arquivo Público Mineiro;  
VII - 1 (um) representante do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG;  
VIII - 1 (um) representante da Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE;  
IX - 2 (dois) representantes de instituições não governamentais que atuem na 
área de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. 

Podemos verificar a importância dada ao CEA na formulação da política estadual de 

arquivos e ao APM na implementação da gestão de documentos, com a participação dos 

diversos órgãos públicos do Estado de Minas Gerais, aproximando o APM da administração 

pública como órgão de apoio e coordenador da gestão de documentos, configurando-se como 

um dever do estado sua gestão, preservação e acesso. 

O Sexto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do Mato 

Grosso, atualmente denominado de Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso 

(SAP-MT), o primeiro da região centro-oeste do Brasil, criado em 1886. De acordo com o 

portal institucional do SAP-MT89, sua missão institucional atual é promover a gestão e o 

recolhimento dos documentos permanentes, de valor histórico, produzidos pelo Poder 

Executivo Estadual, preservar e facilitar o acesso aos documentos sob sua guarda e elaborar, 

acompanhar e implementar a política estadual de arquivos e de protocolos. 

A história mostra que o SAP-MT possui um grande volume de documentos 

setecentista e oitocentista da história da região, passando por uma série de restruturações. Em 

1931, é anexado à Biblioteca Pública do Estado, passando a denominar-se de Biblioteca e 

Arquivo Público, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Saúde. Com a criação da 

Secretaria de Estado de Administração, ocorrida durante o Governo de José Manuel 

Fontanilhas Fragelli, em 1972 o SAP-MT passa a fazer parte dessa estrutura, desmembrando-

se da Biblioteca Pública Estadual, com a denominação de Departamento de Documentação e 

Arquivo. Só em 1979 é que passa a denominar-se de Arquivo Público de Mato Grosso, o que 

                                                 
89 Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso. Disponível em: < 
http://www.apmt.mt.gov.br/site/historico/>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
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por sua vez foi alterado no ano de 2002, para Superintendência de Arquivo Público de Mato 

Grosso.90 

Assim, parece que com a saída da estrutura da Secretaria Estado de Cultura do 

Estado, o SAP-MT passa a dinamizar a promoção da gestão de documentos e o recolhimento 

de documentos permanentes, criando estruturas internas de coordenação da gestão de 

protocolos e de gestão de documentos, no âmbito do seu sistema de arquivos. 91 

O sétimo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do 

Amazonas (APEAM), segundo da região norte do país, que de acordo com o Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ)92, 

foi criado em 1897, e está vinculado à Secretaria de Estado de Administração e Gestão – 

SEAD, e tem a competência atual em coletar, organizar, armazenar e recuperar os 

documentos oriundos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. Atualmente 

o APEAM se localiza na capital do Amazonas, Manaus. 

Não foi possível localizar a norma legal de criação, tanto nos portais eletrônicos 

institucionais do Poder Executivo e Legislativo do Estado, do Arquivo Nacional, quanto do 

Arquivo Público Estadual. 

Historicamente, à semelhança do que ocorreu com o DEAP e o APESP, o APEAM 

funcionava em 1904 com a denominação de Diretoria de Estatística, Arquivo e Biblioteca. Em 

1914 é fundida com a Biblioteca e a Imprensa Oficial do Estado, passando a denominar-se de 

Arquivo, Biblioteca, Estatística, Mimismática e Imprensa Oficial. Desde 1950, ao ser 

desmembrado dessa estrutura, passa a funcionar na estrutura da Secretaria de Estado de 

Justiça até o ano de 1995, quando passa a subordinar-se à Secretaria de Estado de 

Administração (SEAD). Em 2017 o Sistema de Arquivos criado em 1983, reestrutura suas 

competências com foco na gestão de documentos, criando o sistema de arquivos e gestão de 

documentos no âmbito desse, integrando o sistema de protocolo com o sistema de gestão de 

documentos, buscando dinamizar as atividades de gestão de documentos e as transferência e 

recolhimento dos documentos para guarda permanente.93 

O oitavo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do Estado 

do Rio Grande do Sul (APERS), criado pelo Decerto nº 876, de 08 de março de 1906, sendo 

                                                 
90 Superintendência de Arquivo Público do Mato Grosso. Disponível em: < 
http://www.apmt.mt.gov.br/site/historico/>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
91 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE J. 
92 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/arquivo-publico-do-estado-do-amazonas.html>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
93 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE U. 
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o segundo Arquivo Público Estadual criado na região sul do país, compondo inicialmente a 

Repartição de Arquivo Público, Estatística e Biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul.  

Segundo esse Decreto, o Arquivo possuía como competências adquirir e conservar, 

sob classificação sistemática, todos os documentos concernentes a legislação, a administração, 

a história, a geografia, às artes e indústrias do Rio Grande do Sul. 

Segundo o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 

(CODEARQ) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)94, sua missão institucional é: 

Definir diretrizes e políticas arquivísticas, bem como gerenciar os processos 
de arquivamento, avaliação, guarda e conservação da documentação do 
poder Executivo do Estado; assegurar a comunidade a preservação e a 
disseminação da memória, bem como implementar atividades culturais; 
receber, guardar e conservar, sob classificação sistemática, documentos 
provenientes dos órgãos do estado; promover a divulgação do acervo. 

O APERS é um Departamento da Secretaria da Administração e dos Recursos 

Humanos do Estado do Rio Grande do Sul (SEAR), responsável pela implementação de 

políticas arquivísticas no Estado, como órgão de coordenação do Sistema de Arquivo do 

Estado – SIARQ/RS, sob o qual opera todas as atividades de gestão de documentos, no 

âmbito das Políticas de Arquivo do Estado, envolvendo toda a administração direta e indireta, 

com as seguintes atividades técnicas: levantamento da produção documental, avaliação, 

arranjo, classificação, descrição e preservação. Em parceria com a Federação das Associações 

de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), desenvolve políticas de arquivos para os 

municípios do Rio Grande do Sul.95 Atualmente sua sede se localiza na capital do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre.96 

O nono Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público Estadual do 

Rio Grande do Norte (APERN), e o segundo Arquivo Estadual criado na região nordeste do 

país, em 1904. De acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ)97. Não foi possível localizar nenhuma referência 

legislativa de sua criação, tanto nos portais eletrônicos institucionais do Poder Executivo e 

                                                 
94 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em:  
< http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-publico-do-estado-do-rio-
grande-do-sul.html>. Acesso em: 25 nov. 2017. 
95 APERS. Disponível em: < http://www.apers.rs.gov.br/portal/index.php?menu=apresentacao>. Acesso em: 29 
dez. 2018. 
96 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE G. 
97 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < 
http://www.conarq.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-publico-estadual-do-rio-grande-do-norte.html>. 
Acesso em: 20 abr. 2019. 
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Legislativo do Estado, do Arquivo Nacional, quanto do Arquivo Público Estadual, que não 

possui site institucional.98 

No site da Secretaria de Estado de Administração e Recursos Humanos (SEARH) do 

Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, a única menção que encontramos sobre o 

APERN é que ele é coordenado pela Subcoordenadoria de Arquivo Público do Estado 

(SUAPE), que por sua vez pertence a Coordenadoria de Patrimônio Estadual (COPAT).99 

O décimo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do 

Estado do Espírito Santo (APEES), terceiro Arquivo Estadual criado na região sudeste do 

país, pelo Decreto nº 135, de 18 de julho de 1908, como um anexo à Biblioteca Pública e 

denominado "Archivo Público Espírito-Santense", dependente da Secretaria Geral do 

Governo do Espírito Santo. Este Decreto não foi localizado para verificar quais eram as 

atribuições do APEES na época.   

A Lei Complementar nº 370, de 29 de junho de 2006, define que compete ao 

Arquivo Público “realizar a gestão de documentos produzidos e recebidos pelo Poder 

Executivo Estadual, bem como tratar os documentos públicos após o cumprimento das razões 

pelas quais foram gerados”, vinculado atualmente a Secretaria de Estado da Cultura – 

SECULT.  

Nesta Lei Complementar de 2006, no seu Art. 1º O Arquivo Público Estadual - APE, 

criado pelo Decreto nº 135, de 18.7.1908, transformado pela Lei nº 3.932, de 14.5.1987, em 

órgão de regime especial; reestruturado pela Lei Complementar nº 47, de 22.3.1994, 

vinculado à Secretaria de Estado da Cultura - SECULT passa a denominar-se Arquivo Público 

do Estado do Espírito Santo - APEES, com a missão de realizar a gestão de documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Estadual, bem como tratar os documentos 

públicos após o cumprimento das razões pelas quais foram gerados. 

Assim, com a publicação dessa Lei Complementar, o APEES regulamenta e estrutura 

suas competências na área de gestão de documentos, aproximando a instituição arquivística 

estadual da administração do Estado, com vistas ao seu tratamento técnico arquivístico.100 

Atualmente o APEES está localizado na capital do Espírito Santo, Vitória. 

O décimo primeiro Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

do Piauí (APEPI), o terceiro Arquivo Público Estadual criado na região nordeste do país. De 

                                                 
98 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE R. 
99 Secretaria de Estado de Administração e Recursos Humanos (SEARH). Disponpivel em: < 
http://www.searh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=2791&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=A+
Secretaria>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
100 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE D. 
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acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 

(CODEARQ) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ)101, o  APEPI foi criado pela 

Lei nº 533, de 8 de julho de 1909, e está vinculada a Fundação Cultural do Estado do Piauí -  

FUNDAC, cuja missão institucional é: preservar e divulgar o patrimônio documental do 

estado; auxiliar o público nas pesquisas; emitir certidões; realizar cursos de capacitação 

técnica e prestar assessoria  aos arquivos das secretarias estaduais e municipais.”   

O portal institucional do APEPI indica que até a década de 1980, o Arquivo, a 

Biblioteca e o Museu dividiram espaço sob a mesma administração, mas não indica as 

legislações dessas restruturações disponível, e apresenta somente o histórico do Arquivo 

Público, cujas competências atuais são receber e conservar, mediante classificação sistemática 

todos os documentos concernentes ao Direito Público, à Legislação, à Administração, à 

História e Geografia, às Manifestações de movimentos científicos, literário e artístico do 

Estado do Piauí. 102 O APEPI se localiza atualmente na capital do Piauí, Teresina.103 

O décimo segundo Arquivo Público Estadual criado no Brasil foi o Arquivo Público 

do Estado do Ceará (APEC), quarto Arquivo Estadual criado na região nordeste do país, 

criado em 6 de setembro de 1916, como órgão vinculado à Biblioteca Pública. Atualmente 

está vinculado à Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará, e sua missão 

institucional é coletar, conservar e difundir a documentação de caráter permanente produzida 

pela administração pública nas esferas do Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como os 

documentos produzidos por instituições privadas consideradas de interesse público e social, 

visando preservar a história e memória do Estado.104 O APEC está localizado na capital do 

Ceará, Fortaleza. Não encontramos muitas informações sobre o APEC disponíveis nos sites 

institucionais do Governo Cearense.105 

O décimo terceiro Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

do Estado de Santa Catarina (APESC), o terceiro e último Arquivo criado na região sul do 

país, criado pela Lei nº 1.196, de 26 de setembro de 1918, e registra uma trajetória peculiar de 

sucessivos fechamentos e reaberturas até a década de 1960, data de sua última reabertura, 

permanecendo funcionando até os dias atuais. 

                                                 
101 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: <http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/arquivo-publico-do-estado-do-piaui.html>. Acesso em 20 abr. 2019. 
102 Arquivo Público do Piauí. Disponível em: < http://www.arquivopublico.pi.gov.br/historico.php>. Acesso em: 
20 abr. 2019. 
103 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE L. 
104 Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, 2017. Disponível em: 
<http://www.secult.ce.gov.br/index.php/equipamentos-culturais/arquivo-publico>. Acesso em: 10 abr. 2018. 
105 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE O. 
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Segundo informações retiradas do site institucional do APESC, o fato de não ter sido 

designado um Diretor em 1918, provocou seu primeiro fechamento, pois não há registro de 

ações no período compreendido entre os anos de 1918 a 1931. Contudo, por meio do Decreto 

nº 186, de 28 de dezembro de 1931, no Governo do Interventor Federal Ptolomeu de Assis 

Brasil, o Arquivo Público foi recriado. No entanto, dois anos depois, em 1933, já no Governo 

do Interventor Federal Aristiliano Ramos, o Arquivo Público foi fechado novamente por meio 

do Decreto nº 349, de 10 de maio de 1933.106 

A Lei nº 2.378, de 28 de junho de 1960, cria novamente o Arquivo Público 

subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Justiça. Nesse período, suas 

finalidades eram, resumidamente: receber, guardar, metodicamente classificados, os 

documentos originais, assim como livros, concernentes à legislação, administração e evolução 

política, social e econômica do Estado.107 

Atualmente, o APESC está subordinado à Secretaria de Estado da Administração, 

integrando-se à Diretoria da Imprensa Oficial e Editora de Santa Catarina, como um órgão 

normativo do Sistema de Gestão Documental (SGDPO), com a finalidade de implementar e 

acompanhar a Política Nacional de Arquivos (CONARQ), e cumpre a sua função de recolher, 

preservar, organizar e prestar assessoramento técnico, divulgando o patrimônio documental e 

colaborando com programas culturais e educativos do Estado de Santa Catarina. Atualmente, 

dedica-se à gestão, preservação e difusão da documentação que registra a história 

administrativa de Santa Catarina desde o século XVIII, garantindo o acesso aos documentos 

públicos e históricos de interesse da sociedade. 108 

O décimo quarto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

Estadual de Sergipe (APES), constituindo-se no quinto Arquivo Estadual criado na região 

nordeste do país, criado em 1923. De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura de 

Sergipe, o Arquivo Público Estadual de Sergipe (APES) tem sua origem na Seção de Arquivo 

da Biblioteca Pública Provincial, criada em 1848 (Lei n° 2.33, de 10 de março de 1848), com 

a finalidade de guardar os originais ou cópias de quaisquer papéis do Governo Geral ou 

Provincial.  

De acordo com a Lei nº 845, de 15 de outubro de 1923, compete ao APES:  
                                                 
106 Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina. Disponível em: < 
http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=248&lang=>.  Acesso 
em: 20 de abr. 2019. 
 
107 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE F. 
108 Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. Disponível em:  
< http://www.sea.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=248&lang=>.  Acesso 
em: 20 mai. 2018. 
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[...] receber e conservar, sob classificação systemática, todos os documentos 
relativos ao direito publico, á legislação, á administração, á história, á 
geografia, e, em geral, às manifestações do movimento scientifico, litterario 
e artístico de Sergipe, ou qualquer outros documentos cujo deposito seja 
officialmente determinado. 

Atualmente, o APES tem a finalidade de receber e conservar, sob classificação 

sistemática, todos os documentos relativos ao direito público, à legislação, à administração, à 

história do Estado de Sergipe.109 

Como não foi possível localizar legislação recente não podemos afirmar se há ou não 

competências atualizadas para o APES. Atualmente o APES se localiza na capital do Sergipe, 

Aracaju.110 

O décimo quinto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro (APERJ), criado em 1931, constituindo-se como o quarto e último 

Arquivo Estadual criado na região sudeste do país. O APERJ possui um acervo documental 

histórico de valor inestimável para a história do país 

Especificamente, a cidade do Rio de Janeiro foi a capital do Império por quase cem 

anos, após o estabelecimento da família real portuguesa, em 1808, e consequentemente pelo 

translado do governo português para a cidade, tornando-se um município neutro. Com isso, a 

cidade de Niterói passou a ser a capital da província do Rio de Janeiro. 

Com a proclamação da República, em 1889, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser 

a capital político-administrativa do país, e o município neutro torna-se o Distrito Federal da 

província no Estado do Rio de Janeiro. Após o período da Era Vargas (em 1945), e com os 

projetos de desenvolvimento e expansão econômica e política do país, com o presidente 

Juscelino Kubitschek, em meados dos de 1950, e principalmente com a construção de Brasília, 

houve uma certa inquietação por parte da elite carioca com relação autonomia política, 

administrativa e econômica, que estaria ligada a queda do interesse de investimentos na cidade do 

Rio de Janeiro, quando da transferência da capital do Brasil para Brasília.  

Com a finalização das obras monumentais de Brasília, a capital muda definitivamente 

em 21 de abril de 1960 para as novas instalações, no atual Distrito Federal, e a cidade do Rio de 

Janeiro torna-se o Estado da Guanabara, permanecendo com esse status de 1960 a 1975, quando 

foi fundido com o Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, Niterói perde seu status de capital 

do Estado, e a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital do Estado. Fato curioso é que a 

                                                 
109 Secretaria de Estado da Cultura de Sergipe, 2017. Disponível em:  
< http://cultura.se.gov.br/index.php/unidades/>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
110 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE S. 
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cidade do Rio de Janeiro, ao lado de Brasília, foram os únicos casos no Brasil de uma cidade com 

status de estado.  

Nessa trajetória, os fundos de arquivos desses períodos históricos podem ser 

encontrados tanto no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no 

Arquivo Público da Cidade do Rio de Janeiro, bem como no Arquivo Público da Cidade de 

Niterói.  

O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), originalmente denominado 

de Arquivo Geral do Estado, foi criado por meio do Decreto Estadual nº 2.638, de 25 de 

agosto de 1931, subordinado à Secretaria de Interior e Justiça do antigo Estado do Rio de 

Janeiro, cujas competências estabelecidas em seu texto legal, resumidamente, eram: receber, 

classificar, organizar e conservar os documentos produzidos pelas distintas secretarias da 

administração pública estadual. 

Seu papel principal nessa época era a guarda dos documentos transferidos 
para sua custódia. Dois anos depois de sua criação teve seu nome substituído 
para Arquivo Público e Biblioteca Universitária, permanecendo ainda 
subordinado à Secretaria de Justiça até 1938, quando passou para a 
Secretaria da Administração do Estado. (KNAUSS et al, 2013, p. 191). 

No ano de 1938 o Arquivo Geral do Estado foi desmembrado da Biblioteca, 

permanecendo ainda na Secretaria de Justiça até 1958, quando passou para a Secretaria de 

Administração Geral. 

Com a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 1975, o 
Arquivo Público voltou a integrar a Secretaria de Justiça. No ano de 1985, 
foram incorporados ao Arquivo as funções e o patrimônio do Departamento 
Geral de Documentação, órgão também integrante da Secretaria de Justiça, 
incluindo a biblioteca, especializada em legislação e direito. A direção e os 
setores de pesquisa e acesso à legislação permaneceram no Rio de Janeiro, 
com as seções responsáveis pelo processamento técnico e disponibilização 
do acervo mantidos em Niterói. 111 

Em 1989, o Arquivo Público instalou-se no prédio pertencente ao Tribunal de 

Contas, em Niterói, lá reunindo todas as atividades da instituição, e permanecendo nesse 

endereço por apenas seis anos, até 1995, quando se mudou novamente, agora para um edifício 

de propriedade da Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE, na Rua do Riachuelo, 

no Rio de Janeiro. Esse local demonstrou ser impróprio para a conservação do acervo, 

permanecendo nesse local por apenas três anos, quando em 1998, instala-se definitivamente 

na Praia de Botafogo nº 480, no Rio de Janeiro, sede em que permanece até os dias atuais.  

                                                 
111 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro: Disponível em: 
<http://www.rj.gov.br/web/casacivil/exibeconteudo?article-id=2977774>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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Todas essas modificações ao longo da existência do APERJ não serviram 
para fortalecer a instituição arquivística estadual, considerando que o 
resultado não permitiu constituir um corpo de funcionários próprio e estável, 
nem garantir uma sede própria e tampouco um grau de autonomia financeira 
e política que permitisse a realização de projetos e programas de maior 
alcance social. (KNAUSS, et al, 2013, p. 193). 

Com relação a suas competências iniciais, verificamos algumas semelhanças 

registradas no texto legal de criação do Arquivo Público do Estado de São Paulo, visto que 

nesse período, conforme análise dos textos legais, ainda não se definem a necessidade de a 

administração pública preservar o patrimônio documental que registram suas atividades desde 

a produção dos documentos de arquivo, para garantir direitos aos cidadãos e preservação da 

memória do Estado do Rio de Janeiro. Isso se explica, assim como observado na análise do 

APESP, pelo modelo de instituição arquivística concebida até a década de 1980 no Brasil, e 

em muitas partes do mundo, conforme apontado por Knauss et al (2013, p. 191). 

A análise cuidadosa da legislação evidencia que a administração pública 
organiza e concebe o Arquivo Público, até a década de 1980, como uma 
instituição unicamente de guarda de documentos e de investigação para a 
própria administração pública, sem muitos recursos financeiros, material e 
de pessoal especializado para sua adequada organização e conservação. Esta 
situação se modifica com a edição da Lei Federal nº 8.159 de 8 de janeiro de 
1991, [...] que ressalta a importância dos Arquivos Públicos como 
instituições decisivas para a promoção da democracia, centrada nos direitos 
dos cidadãos e como fonte de memória para a reconstrução da história. Esta 
afirmação está disposta no Art. 1º da referida Lei [...]. 

É em 1994 que o APERJ estabelece um novo regimento interno, por meio da 

Resolução SJU nº 478 de 26 de julho de 1994. Essa Resolução teve o objetivo e ajustar a 

estrutura e os serviços do APERJ para garantir a proteção e o acesso aos documentos de 

arquivo produzidos pela administração púbica do Estado.  

Esta reestruturação ocorreu dois anos após a transferência do Fundo da 
Polícia Política do Rio de Janeiro ao APERJ, por meio da Lei Estadual nº 
2.027 de 29 de julho de 1992, que adicionou ao regimento do APERJ a 
função de pesquisa probatória, com base no fornecimento de certificados aos 
cidadãos em busca de seus direitos atingidos pelas medidas repressivas da 
ditadura militar, ultrapassando a demanda da comunidade acadêmica para a 
pesquisa da história recente do país. (KNAUSS et al, 2013, p. 191). 

Configurado a partir de então como uma instituição responsável pela guarda, 

organização e acesso aos documentos da administração pública do Estado e como fonte de 

pesquisa e memória para a sociedade carioca, soma-se a essas competências a 

responsabilidade social dada ao APERJ na emissão de certidões aos cidadãos em busca de 

seus direitos atingidos durante o Regime Militar no Brasil. 
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Em 2007, O APERJ passa a integrar a estrutura básica da Secretaria de Estado da 

Casa Civil do Estado, por meio do Decreto nº 40.628, de 1º de março de 2007. Após esse 

Decreto de reestruturação da Secretaria de Estado da Casa Civil do Estado, em 2009, o 

APERJ recebe novo regimento dado pelo texto da Resolução da Casa Civil nº 151 de 9 de 

julho de 2009, consolidando a atual estrutura, competências, funções e atividades 

desenvolvidas. De acordo com Knauss et al (2013, p. 193), um outro marco importante de 

consolidação das competências do APERJ foi quando o mesmo passou a integrar a estrutura 

básica da Secretaria de Estado da Casa Civil, apontando que: 

Nesse mesmo ano, o governo do Estado solicita ao Instituto de 
Desenvolvimento Gerencial (INDG) a realização de um amplo estudo sobre 
as condições gerenciais de todas as áreas do governo, com o objetivo de 
identificar as áreas com maiores problemas no Estado, chegando à conclusão 
de que uma das áreas mais problemáticas, unindo-se à educação e saúde, era 
a gestão da informação pública. 

Esse estudo, portanto, subsidiou o Governo sobre a necessidade de criar ações 

efetivas para resolver o problema advindo do acumulo indiscriminado de grandes massas 

documentais sem tratamento técnico em todas as repartições públicas estadual. No âmbito 

dessas ações, o Governo aprova 43 projetos, no qual destacamos o “Projeto 41 – 

Modernização da Gestão de Documentos Públicos do Estado do Rio de Janeiro e 

Reestruturação do Arquivo Público”, configurando-se como um projeto estratégico para 

modernização da Administração Pública do Estado. Nesse contexto, o Governo coloca em 

pauta a questão da gestão de documentos no âmbito da administração púbica estadual.  

Nesse período, a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) foi contratada com o 

objetivo de desenvolver um estudo detalhado e recomendar uma proposta estratégica de 

modernização e reestruturação do APERJ, tanto do ponto de vista jurídico-administrativo de 

suas competências, funções e atividades (legislação e marco legal), como do ponto de vista 

técnico para a criação de um programa de gestão de documentos (normas, regulamentos, 

metodologia, instrumentos, etc.). 

O Projeto 41 tem como objetivos principais: disponibilizar as informações 
do Estado de forma organizada, acessível e protegida; tornar o APERJ o 
gestor da documentação estadual com modernas instalações físicas; 
fortalecer os mecanismos de transparência administrativa e de comunicação; 
modernizar a gestão de documentos e informações com a integração de 
sistemas e novas tecnologias. Sob essa inspiração, a análise dos relatórios 
das consultorias do INDG e da AAB conduziu o governo estadual e o 
APERJ a criar o Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de 
Janeiro (PGD-RJ); o Programa Processo Digital; e o projeto de construção 
da nova sede do APERJ. Essas três ações decisivas foram inseridas na 
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agenda do governo como partes do Projeto 41, coordenados pela Secretaria 
de Estado da Casa Civil. (KNAUSS et al, 2013, p. 191). 

Novamente podemos observar a importância da atuação da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros na configuração na configuração dos Arquivos Públicos no Brasil, 

que, assim como São Paulo, contribuíram sobremaneira para a configuração da Arquivologia 

no país, a partir de inúmeros estudos e consultorias prestados no âmbito público e privado. 

Essas consultorias, no caso do APERJ, provocaram uma revisão geral dos marcos 

regulatórios da gestão de documentos e arquivos do Estado, culminando na aprovação e 

publicação da Lei Estadual nº 5.562, de 20 de outubro de 2009, mais conhecida como Lei 

Estadual de Arquivos do Rio de Janeiro. Essa Lei seguiu as diretrizes nacionais da Lei 

Nacional de Arquivos e das Resoluções técnicas produzidas pelo CONARQ, reforçando as 

responsabilidades com a gestão de documentos de arquivos pelos órgãos da administração 

pública estadual, conforme redação dada pelo Art. 1º: 

É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual a gestão de 
documentos e a proteção especial de documentos de arquivo, como 
instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento social, 
educacional e científico, constituindo elementos de prova e informação para 
o Estado e para o cidadão, para a efetividade dos direitos e garantias 
individuais e coletivas. (LEI ESTADUAL nº 5.562, 2009). 

Suas competências atuais previstas nessa Lei estão descritas no Art. 17º, conforme 

segue:  

Art. 17 - Compete ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
implementar a política estadual de arquivos, definida pelo Conselho Estadual 
de Arquivos - CONEARQ, criado pelo Decreto Estadual nº 29.387, de 15 de 
outubro de 2001, além da gestão, transferência, recolhimento, processamento 
técnico, preservação e divulgação dos documentos produzidos e recebidos 
pelo Poder Executivo Estadual, garantindo pleno acesso à informação, 
visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-
administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção 
de conhecimento científico e cultural.  
§1º É também competência do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
a implementação do programa de gestão de documento do Poder Executivo 
Estadual.  
§2º Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Público do Estado do 
Rio de Janeiro poderá criar unidades locais.  

Na década de 2000, especificamente em 2009, como podemos observar, o APERJ 

evolui técnico-administrativamente e se reconfigurou gradativamente como uma instituição 

estratégica para o Governo, aproximando-se da administração pública estadual, fortalecendo 

sua verdadeira vocação de autoridade arquivística, em matéria de gestão de documentos, 
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elevando sua importância e reconhecimento pelas autoridades públicas do Estado do Rio de 

Janeiro.112 

O décimo sexto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Histórico 

Estadual de Goiás (AHEGO), o segundo Arquivo Estadual criado na região centro-oeste do 

país, por meio da Lei nº 441, de 8 de dezembro de 1944, e está subordinado à Secretaria de 

Estado da Cultura (SECULT/GO), e tem a finalidade de receber, localizar, recolher, reunir, 

recuperar, preservar, organizar e divulgar o patrimônio documental do poder público, visando 

estimular estudos e pesquisas que revelem a memória e as raízes históricas do Estado.113 

Em sua trajetória, possuiu inúmeras denominações e vinculações administrativas, e 

hoje constitui-se no espaço da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

(SEDUCE) que abriga e organiza os documentos mais antigos e históricos do Estado. Sua 

origem está ligada aos primeiros tempos de Goiânia. Até 1924 competia a cada secretaria a 

custódia e a manutenção dos documentos. 

Em Goiás, é interessante observar, que o AHEGO se inscreve com a promulgação da 

Lei n.º 441, de 8 de dezembro de 1944, inicialmente subordinado à Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública. Em 1961, o arquivo passou a ser chamado Arquivo Geral do Estado de 

Goiás (AGEGO) e foi anexado à Secretaria de Administração, recém-criada. 

Posteriormente, o Arquivo Geral do Estado se divide em dois e é criado o Arquivo 

Histórico Estadual pelo Decreto 169/74 que alterou o Decreto nº 180, de 24 de julho de 1967, 

passando o seu controle da Secretaria de Administração para a Secretaria de Educação e 

Cultura. Por esse decreto, a documentação considerada permanente ou histórica que se 

encontrava no Arquivo Geral do Estado, passou a pertencer ao Departamento Estadual de 

Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura (Lei nº 5613 de 13/11/1964). Este ato só foi 

efetivado em 1976, quando iniciou-se a organização do Arquivo Histórico Estadual. Em 1987, 

o Arquivo Histórico Estadual ganha sede definitiva. 114 

Ocorre que em Goiás o AHEGO se encarrega dos documentos históricos de guarda 

permanente e o Arquivo Geral do Estado (arquivo intermediário) se encarrega da gestão de 

documentos, duas estruturas que, apesar de estarem integradas, possuem competências 

distintas, visto que que o AHEGO está subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, 

Educação e Esporte, ao passo que o Arquivo Geral do Estado está subordinado à Secretaria de 

                                                 
112 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE B. 
113 SEDUCE. Disponível em: < http://cultura.seduc.go.gov.br/unidade/arquivo-historico-estadual/>. Acesso em: 
15 abr. 2018. 
114 SEDUCE. Disponível em: < https://site.educacao.go.gov.br/arquivo-historico-estadual/>. Acesso em: 20 abr. 
2019. 
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Estado de Administração, e é responsável pelo sistema de arquivos e pelo sistema de gestão 

de documentos e logística do Estado.115 Atualmente o AHEGO e o Arquivo Geral do Estado 

estão localizados na capital de Goiás, Goiânia. 

O décimo sétimo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

Estadual Jordão Emerenciano (APEJE), o sexto Arquivo criado na região nordeste do país, 

em 1945. De acordo com o site do APEJE, quando de sua criação, era denominado apenas de 

Arquivo Público do Estadual de Pernambuco, passando a ser denominado de APEJE em 

1972, em homenagem ao seu diretor, Jordão Emerenciano116, que permaneceu no cargo por 

25 anos, e sua missão era preservar documentos produzidos pelo Poder Público e outros itens 

que ajudassem a contar um pouco da nossa história, dali por diante, para as próximas 

gerações.117  

De acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ), o Arquivo Público Estadual (APEJE), foi criado pelo 

Decreto nº 1.265 de 04 de dezembro de 1945, com a finalidade de guardar, conservar e 

disponibilizar para o cidadão e para o público pesquisador, a documentação produzida e 

acumulada pelo Poder Executivo Estadual. Pelo decreto nº 8.879 de 21 de outubro de 1983 

passou a denominar-se Jordão Emerenciano, em homenagem a seu primeiro diretor.118 

Atualmente o APEJE está localizado na capital de Pernambuco, Recife.  

É somente na Lei 15.529, de 23 de junho de 2016 que aponta as atuais competências 

do APEJE em implementar, acompanhar e supervisionar a gestão dos documentos públicos 

dos órgãos e entidades da administração pública estadual, cabendo-lhe com exclusividade a 

guarda, a conservação, o processamento técnico, e o arquivamento físico dos documentos 

permanentes”.119 

O décimo oitavo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público de 

Alagoas (APA), sétimo Arquivo Estadual criado na região nordeste do país, criado em 1961 

por meio da Lei nº. 2.428, de 30 de dezembro, o APA tem por finalidade, de acordo com o 

                                                 
115 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE H.  
116 Figura querida, acadêmico, culto, afável, carismático, boêmio, exímio conversador, anfitrião e gastrônomo 
famoso, Severino Jordão Emerenciano era estimadíssimo no Recife. Era Bacharel em Direito e Biblioteconomia 
e foi o idealizador do Arquivo Público Estadual de Pernambuco. Disponível em: < 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=761%3Ajordao-
emerenciano-&catid=45%3Aletra-j&Itemid=1>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
117 APEJE. Disponível em: <http://arquivopublico.pe.gov.br/institucional/>. Acesso em: 20 abr. 2019. 
118 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/arquivo-publico-estadual-jordao-emerenciano.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
119 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE Q. 
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Art. 1º em “[..] preservar os documentos de real valor legal, administrativo ou histórico do 

Estado”, e está subordinado ao Gabinete Civil. 

Em seu Regimento Interno de 1962, publicado pelo Decreto nº 1.004, de 27 de 

janeiro de 1962, além da finalidade prevista na Lei anterior, o APA passa a ter as seguintes 

atribuições: 

a) impedir que seja inutilizado, sem a prévia autorização do seu Diretor, 
qualquer documento, livro, mapa, relatório, memorial ou papel de qualquer 
espécie, pertencentes às Repartições estaduais, inclusive cartórios; 
b) entender-se com as repartições estaduais e municipais no sentido de que 
sejam efetuados tombamentos e inventários dos acervos dos seus arquivos; 
c) publicar uma revista para a divulgação dos documentos confiados à sua 
guarda. 

Em 2015 o Arquivo Público de Alagoas, por meio do Decreto nº. 45.989, de 3 de 

dezembro de 2015, que dispõe sobre a reestruturação do Gabinete Civil, passa a ser uma 

Superintendência do Gabinete Civil, cujas finalidades são: 

II – implementar e consolidar o Sistema de Arquivos do Estado de Alagoas, 
conforme determina a Lei Estadual nº 6.236, de 06 de junho de 2001; 
III – estabelecer processo de articulação com os órgãos integrantes do 
Sistema de Arquivos do Estado de Alagoas e com as unidades afins da 
estrutura do Poder Executivo, formalizando essa dinâmica por meio de ato 
do Secretário-Chefe do Gabinete Civil. (DECRETO nº 6.236, 2015). 

Em 2001, com a criação do Sistema de Arquivos do Estado de Alagoas, são 

definidos os primeiros elementos normativos da organização do Sistema de Arquivos do 

Estado, bem como das atividades de gestão de documentos, cujo órgão coordenador é o 

APA.120 Atualmente o APA está localizado na capital de Alagoas, Maceió.  

O décimo nono Arquivo Público Estadual criado no Brasil foi a Gerência 

Operacional de Arquivo e Documentação da Paraíba (GOARD), oitavo criado na região 

nordeste do país, que apesar de ser uma gerência, pois comparado aos Arquivos Estaduais 

apresentados não possui todas as atribuições desse tipo de estrutura, e carece de um Arquivo 

Público Estadual nesses moldes.121 

Não foram localizados documentos normativos ou legislativos sobre a criação da 

Gerência Operacional de Arquivo e Documentos da Paraíba (GOARD), tanto nos portais 

eletrônicos institucionais do Poder Executivo e Legislativo do Estado. Contudo, de acordo 

com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos 

                                                 
120 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE M. 
121 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE T. 
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(CODEARQ/CONARQ)122, a GOARD existe desde 1963, vinculada à Secretaria de Estado 

de Administração do Governo da Paraíba, e possui como missão institucional desenvolver 

trabalhos de organização, descrição, conservação, preservação e restauração do acervo 

documental do Governo Estadual. Atualmente o GOARD está localizado na capital da 

Paraíba, João Pessoa. 

O vigésimo Arquivo Público Estadual criado no Brasil foi a Divisão de Arquivo 

Público do Estado do Acre (DIVAP), terceiro Arquivo Estadual da região norte. Não foi 

possível localizar nenhum instrumento normativo de criação da Divisão de Arquivo Público 

do Estado do Acre (DIVAP) na legislação pesquisada.123 Porém, segundo o Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ), a 

DIVAP foi criada em 1963, e está vinculada à Secretaria de Estado da gestão Administrativa - 

Secretaria Adjunta de Tecnologias da Gestão, e sua missão institucional consiste em “receber, 

organizar e preservar a documentação produzida pelos órgãos do Estado e assegurar o acesso 

à informação”.124 Atualmente o DIPAP está localizado na capital do Acre, Rio Branco. 

O vigésimo primeiro Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo 

Público do Estado do Maranhão (APEM), o nono da região nordeste do país, em 1974.125 O 

APEM, de acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ)126, foi criado em 1974, e está vinculado à Secretaria 

de Estado da Cultura (SECMA), cuja missão institucional é recolher, organizar, preservar e 

divulgar os documentos de valor histórico ou permanente, provenientes dos órgãos integrantes 

da administração direta e indireta do Estado do Maranhão. Não foi possível localizar nenhum 

documento normativo de sua criação. Apesar de possuir um portal eletrônico institucional, o 

APEM não disponibiliza informações sobre legislação. 

No site institucional do APEM, aponta que o Arquivo Público do Estado do 

Maranhão foi criado pelo Decreto nº 339, de 14 de novembro de 1932, mas que em julho de 

1933, através do Decreto nº 462, foi anexado à Biblioteca Pública. Em 1938, o Governo do 

Estado do Maranhão resolveu organizar o então Arquivo Público e até 1946 esteve vinculado 

                                                 
122 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: 
<http://conarq.arquivonacional.gov.br/consulta-a-entidades/item/ger%C3%AAncia-operacional-de-arquivo-e-
documenta%C3%A7%C3%A3o-da-para%C3%ADba.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
123 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE Y. 
124 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/divisao-arquivo-publico-do-estado-do-acre.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
125 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE P. 
126 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: < http://conarq.gov.br/consulta-a-
entidades/item/arquivo-publico-do-estado-do-maranhao.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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à Secretaria Geral do Estado, sendo que a partir de 1947 esteve ligado à Secretaria de Interior, 

Justiça e Segurança.127 

Entre os anos de 1938 e 1978, o conjunto de documentos que formava esse arquivo 

ficou a circular por diversas instalações, sendo todas não adequadas para o devido fim. 

Somente no ano de 1974, através do Decreto nº 5.266, de 21 de janeiro, foi recriado o órgão 

Arquivo Público do Estado do Maranhão. Tem sob sua guarda o maior acervo documental do 

Estado, oriundo da Secretaria de Governo (1750-1914) e suas sucessoras (1914-1975) e do 

Arquivo da Secretaria de Polícia (1842-1962). Está constituído por 1 Km de documentos 

textuais (manuscritos, datilografados e impressos) dos períodos Colonial, Imperial e 

Republicano, além de mapas, plantas, discos e jornais. Atualmente o APEM está localizado na 

capital do Maranhão, São Luís.128 

O vigésimo segundo Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

do Distrito Federal (ArPDF), terceiro Arquivo Público criado na região centro-oeste do país, 

pelo Decerto nº 8.530, de 14 de março de1985, e de acordo com o Art. 9° “ deverá 

desenvolver atividades arquivísticas de preservação e acesso a arquivos privados relacionados 

ao desenvolvimento histórico, cultural, cientifico e tecnológico do Distrito Federal. 

O ArPDF está vinculado à Casa Civil do Distrito Federal e tem a responsabilidade de 

planejar e coordenar o recolhimento de documentos produzidos e acumulados pelo Poder 

Executivo da capital brasileira, assim como de documentos privados de interesse público. 

Uma vez integrados ao acervo, o órgão tem a missão de preservar esse material com a 

intenção de colocá-los à disposição da sociedade, dentro da política de acessibilidade adotada 

pelo Governo do Distrito Federal.129 Além disso, o ArPDF tem a atribuição de coordenar o 

sistema de arquivo estadual e a gestão de documentos no âmbito desse, do Governo do 

Distrito Federal.130 

O vigésimo terceiro Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

Estadual do Mato Grosso do Sul (APEMS), quarto e último Arquivo Estadual da região 

centro-oeste do país, foi criado por meio da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul 

(CEMS, 1989), que em seu Art. 45 dispõe que “Fica criado o Arquivo Público do Estado, 

vinculado à Secretaria de Justiça, incumbido da guarda, da organização e da preservação, bem 

                                                 
127 APEM. Disponível em: <http://www.cultura.ma.gov.br/apem/index.php?page=historico>. Acesso em: 15 out. 
2018.  
128 APEM. Disponível em: <http://www.cultura.ma.gov.br/apem/index.php?page=historico>. Acesso em: 15 out. 
2018. 
129 ArqDF. Disponível em: <http://www.arpdf.df.gov.br/sobre-o-arpdf/>.  Acesso em: 15 out. 2018. 
130 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE K. 
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como da respectiva regulamentação, dos documentos acumulados pela Administração 

Pública”. 131 

Atualmente o APEMS está vinculado à Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul 

(FCMS), e tem como finalidade propor, acompanhar e coordenar a execução da política 

estadual de gestão de documentos. Por meio da gestão de documentos produzidos e 

acumulados pela administração, fundações e autarquias do poder executivo estadual, também 

assegura o cuidado e a preservação de fontes para a pesquisa histórica e o assessoramento aos 

órgãos do executivo estadual e aos municípios do Estado.132 Não foi possível localizar a Lei. 

Atualmente o APEMS se localiza na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

O vigésimo quarto Arquivo Público Estadual criado no Brasil é o Arquivo Público 

de Rondônia (APRO), o quarto Arquivo Estadual criado na região norte do país, por meio da 

Lei nº 308, de 15 de abril de 1991, competindo-lhe, de acordo com a redação do Art. 2º: 

I – localizar, resolver, reunir, recuperar, organizar e preservar a 
documentação pública em geral, centralizando-a, a fim de que possa ser 
utilizada, pesquisada e divulgada, por qualquer forma, com o objetivo de 
resguardar a memória do Estado e sua gente; 
II – proteger o acervo, constituído por qualquer documento escrito, 
manuscrito ou impresso, iconográfico, fonofotográfico, pertencente às 
entidades públicas, Executivo, Legislativo e Judiciário e particulares, 
culturais, religiosas, pessoas físicas e estabelecimentos rurais, comerciais e 
industriais; 
III – tombar, classificar e catalogar a documentação em seu poder, segundo 
as modernas técnicas arquivísticas; 
IV – inventariar a documentação de terceiros, conforme os mesmos critérios; 
V – franquear o uso do acervo às entidades e ao público em geral, atendendo 
aos pedidos de informação, consoante às disposições regulamentares; 
VI – manter intercâmbio e prestar assistência técnica dentro ou fora do 
Estado;  
VII – manter uma biblioteca de apoio. 

O estado de Rondônia conta apenas com essa Lei que regula sua política pública 

arquivística bastante limitada, e o APRO está subordinado administrativamente à Secretaria 

de Estado de Administração do Poder Executivo de Rondônia. 133  

O vigésimo quinto Arquivo Público Estadual criado no Brasil foi o Arquivo Público 

Estadual do Amapá (APEAP), quinto Arquivo Estadual criado na região norte do país e a 

segunda instituição arquivística muito recente, criado por meio da Lei nº 1.492, de 27 de maio 

de 2010, que dispõe sobre sua criação e define as diretrizes da Política Estadual de Arquivos 

Públicos e Privados de interesse público e social do Amapá e cria o Sistema Estadual de 
                                                 
131 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE I. 
132 Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Disponível em: 
<http://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/arquivo-publico-estadual-de-mato-grosso-do-sul-ape/>. Acesso em: 
15 out. 2018. 
133 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE Z. 
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Arquivos SIESA. Atualmente o APEAP está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado do 

Amapá (SECULT).  

De acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 

Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ), sua missão institucional é promover a gestão 

documental e o recolhimento dos documentos permanentes produzidos pelo Poder Executivo 

Estadual, tendo como atribuições preservar e facilitar o acesso à informação sob sua guarda, 

assim como elaborar, acompanhar e implementar a política estadual de gestão de arquivos e 

de protocolos.134 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.492, de 27 de maio de 2010, também define as 

competências do APEAP, nas quais destacamos algumas: 

I - formular a política estadual de arquivos e exercer orientação normativa, 
visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 
arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou a sua natureza; 
II - implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos 
arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pela administração pública 
estadual; 
III - promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de 
valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da 
administração estadual, bem como aqueles em poder de organizações 
municipais, de relevante interesse ao acervo público do Estado. 
IV - elaborar e divulgar diretrizes e normas para as diversas fases de 
administração dos documentos, inclusive dos documentos digitais, consoante 
o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 
Arquivisticas de Documentos e-ARQ/Brasil, [...]; 
V - coordenar os trabalhos de avaliação de documentos públicos no Estado, 
orientar, rever e aprovar as propostas de planos ou códigos de classificação e 
tabelas de temporalidade e destinação de documentos dos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual; 
VI - autorizar a eliminação dos documentos públicos estaduais desprovidos 
de valor permanente, na condição de instituição arquivistica pública 
estadual, de acordo com a determinação prevista no artigo 9° da Lei Federal 
n° 8.159, de 1991; 
VII - acompanhar a transferência e o recolhimento de documentos de valor 
permanente ou histórico para o Arquivo Público Estadual, procedendo o 
registro de sua entrada e o encaminhamento às unidades competentes, bem 
como assegurar sua preservação e acesso; 
VIII - promover o treinamento e orientação técnica dos profissionais 
responsáveis pelas atividades arquivisticas das unidades integrantes do 
SIESA [...]. 

Não há informações detalhadas no site institucional da SECULT do Governo do 

Amapá, possuindo apenas essa Lei enquanto diretriz de arquivos para o estado. Atualmente o 

APEAP se localiza na capital do Amapá, Macapá. 

                                                 
134 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-publico-estadual-do-
amapa.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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O Arquivo Público de Roraima (APER), está previsto pelo Projeto de Lei nº 061, 

de 16 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a definição de Arquivos Públicos e Arquivos 

privados de interesse público e social e define as diretrizes para a criação do Arquivo Público 

Estadual, para a implementação da Política Estadual de Arquivos Públicos e Privados de 

interesse público e social de Roraima e para a criação do Sistema Estadual de Arquivos de 

Roraima – SIAR. Esta norma ainda não foi aprovada de acordo com pesquisas realizadas no 

site da Câmara dos Deputados Estadual de Roraima, portanto não podemos afirmar que existe 

um Arquivo Público Estadual em Roraima. 

Contudo, de acordo com o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de 

Acervos Arquivísticos (CODEARQ/CONARQ), o Arquivo Público Estadual de Roraima 

(APER) foi criado em 2014, cuja missão institucional é promover a gestão de documentos, 

tratamento, recolhimento, preservação e acesso à documentação produzida e acumulada pelo 

Estado.135 Não há informações mais detalhadas nos portais eletrônicos institucionais do Poder 

Executivo e Legislativo do Estado de Roraima.  

No Estado do Tocantins também não encontramos nenhuma informação referente à 

existência de um Arquivo Público Estadual, sendo, ao lado do Estado de Roraima, os dois 

estados que não possuem Arquivo Público Estadual no Brasil.  

Apesar do Tocantins não possuir Arquivo Público Estadual possui lei que 

regulamenta a gestão de documentos como uma responsabilidade da administração pública 

estadual, mas não indica um Arquivo Público Estadual.  

Com essa pesquisa conseguimos visualizar o panorama geral jurídico-administrativo 

e arquivístico dos Arquivos Públicos Estaduais do Poder Executivo no Brasil, histórico 

cronológico de sua criação e competências atuais que relacionaremos na próxima subseção 

com a criação dos sistemas de arquivo e programas/sistemas de gestão de documentos e suas 

estruturas operacionais no âmbito das políticas públicas arquivísticas desses estados.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Conselho Nacional de Arquivos (CODEARQ/CONARQ). Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/consulta-a-entidades/item/arquivo-estadual-de-roraima.html>.  
Acesso em: 15 out. 2018. 
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9.2 Os sistemas de arquivos e a gestão de documentos: um histórico da regulamentação e 
estruturas operacionais 

 

Nesta segunda subseção buscamos apresentar a sistematização e descrição dos dados 

coletados com base no Grupo 2 do modelo estabelecido:  

 Regulamentação do Sistema de Arquivos: termo, conceito e definição de 

sistemas de arquivos e órgão central/coordenador/reitor e estrutura 

organizacional do sistema.  

 Regulamentação da gestão de documentos: termo, conceito, definição e 

metodologias da gestão de documentos; ano de criação dos 

programas/sistemas de gestão de documentos, órgão 

central/coordenador/reitor e estrutura organizacional dos programas. 

Organizamos os dados por ordem cronológica da seguinte forma: Estado, 

Lei/Decreto Sistema de Arquivo Estadual – SIARQ (ano de criação e órgão central 

coordenador); Lei/Decreto de Gestão de Documentos – GD (Ano de criação, ano de criação e 

denominação do PGD/SGD, órgão central coordenador, órgão executor); e, órgão 

deliberativo/formulador/consultivo (SIARQ e PGD/SGD), conforme ilustrado no próximo 

quadro: 
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Quadro 13 – Síntese cronológica da regulamentação da criação dos SIARQ e dos 
PGD/SGD no Poder Executivo Estadual no Brasil 

ANO
CRIAÇÃO

ÓRGÃO CENTRAL
COORDENADOR

ANO 
CRIAÇÃO GD

ANO CRIAÇÃO
PGD/SGD***

ÓRGÃO CENTRAL
COORDENADOR

ÓRGÃO
EXECUTOR

ANO 
CRIAÇÃO

DENOMINAÇÃO

RN 1978 - SIARQ APERN ---------- ---------- ---------- ------------ ------------ ------------

SE 1978 - SIESAR APES ---------- ---------- ---------- ---------- 1978 Conselho Estadual de Arquivos

ES 1981 - SIAC/ES APEES 2005 2005 - PROGED

COMITÊ GESTOR:
SEGER
APEES

ITI

Comissões Setoriais de 
Avaliação de Documentos - 
CAD

1981
Comissão Estadual de Arquivos e 
Comunicações Administrativas

CE 1982 - SEDARQ APEC 2000 ----------- ----------- ----------- 2000 Comissão Estadual de Arquivos - CEA-CE

BA 1983 - SEA/BA APEBA 2006 2006 - PGD APEBA

– Secretaria da Administração 
– SAEB;
- Órgãos da APE, setorias e 
seccionais;
- Comissão de Avaliação de 
Documentos de Arquivos - 
CADA.

1983 Comissão Estadual de Arquivo - CEA-BA

SP 1984 - SAESP APESP 2004 2004 - SAESP APESP
Comissões de Avaliação de 
Documentos de Arquivo - 
CADA.

--------- ------------------

DF 1988 - SIARDF ArPDF 2009 2009 - SDCA SEPLAG 
Comissão Setorial de 
Avaliação de Documentos - 
CSAD.

1988
Conselho de Arquivos do Distrito Federal 
CONEARQ-DF

RS 1989 - SIARQ/RS APERS ---------- 2008 - SIARQ/RS APERS
Comissão de Avaliação de 
Documentos - CAD.

2015 Comitê Gestor

GO 1990 - SIESA AHEGO 2008 -----------

Agência Goiana de 
Administração e 
Negócios Públicos - 
AGANP.

Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos - 
COPAD.

1990 Conselho de Orientação e Apoio

MT 1997 - SIARQ-MT SAP-MT 2014 2002 - SGD SAP-MT
Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos - 
CPAD.

1997 Conselho Estadual de Arquivos

AL 2001 - SIARQ APA ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------------

AM 2007 - SEARQ APEAM 2017 2017 - SAGED APEAM
Comissão Setorial de 
Avaliação de Documentos - 
CSAD.

--------- -----------------

AP 2010 - SIESA APEAP 2010 ---------- APEAP

Comissões Permanentes de 
Avaliação de documentos -
CPAD.

--------- -----------------

RJ 2012 - SIARQ APERJ 2009 2009 - PGD-RJ APERJ
Comissão de Gestão de 
Documentos - CGD.

2001
Conselho Estadual de Arquivos do Rio de 
Janeiro - CONEARQ-RJ

PR ----------- DEAP 1998 1997 - PGD-PR DEAP
Comissões Setoriais de 
Avaliação de Documentos - 
CSAD

---------- ------------------

MG ----------- ----------- 1998 1998 - PGD-MG APM
Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos de 
Arquivo - CPAD

1997
Conselho Estadual de Arquivos de Minas 
Gerais - CONEARQ-MG

SC ----------- ----------- 2008 2008 - PGD-SC APESC
Comissões Permanentes de 
Avaliação de Documentos - 
CPAD

---------- ------------------

TO ----------- ----------- 2012 ----------- ----------- ----------- ----------- -------------------

MS ----------- ----------- 2013 ----------- APMS
Comissão de Avaliação de 
Documentos de Arquivo -  
CADA 

---------- -------------------

RR ----------- ----------- 2014 ----------- ---------- -------------- -------------- --------------------

PE ----------- ----------- 2015 ----------- APEJE -------------- ----------- --------------------

PA ----------- ----------- 2017 ----------- APEP
Órgãos da Adminisração 
pública estadual direta e 
indireta

-----------
Comissão Estadual de Arquivo Público 
CEArq-PA.

PI ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------

PB ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------

MA ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------

AC ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------

RO ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- --------------------

TOTAL 14 ----------- 18 11 ----------- ----------- ----------- --------------------

UF
LEI/DECRETO SIARQ* LEI/DECRETO GD**

ÓRGÃO DELIBERATIVO, FORMULADOR, 
CONSULTIVO - SIARQ/PGD/SGD

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
*Sistema de Arquivos 
** Gestão de Documentos 
*** Programa ou Sistema de Gestão de Documentos 
 



313 
 

O primeiro SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Rio Grande do 

Norte, na região nordeste do país, por meio do Decreto nº 7.394, de 18 de maio de 1978 - 

(não localizado) e o Decreto nº 8.620, de 11 de março de 1983 - Institui e regulamenta a 

Tabela de Temporalidade de Documentos a ser observada pelos Órgãos da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo, e dá outras providências (não localizado).  

Por outro lado, foi possível ter acesso apenas ao Decreto nº 14.775, de 18 de março 

de 2000, que revoga o Decreto nº 8.620, de 11 de março de 1983, que instituiu e 

regulamentou a Tabela de Temporalidade de Documentos para os Órgãos da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo. 

Este Decreto aponta apenas a responsabilidade do APERN, conforme redação dada 

pelo Art. 2, em guardar, catalogados, os documentos de valor administrativo ou histórico do 

Estado. Como não localizamos os instrumentos legais de sua regulamentação, impossibilitou 

a identificação de informações mais detalhadas sobre o SIARQ e o PGD no âmbito de suas 

competências.  

No Art. 2º do Decreto nº 14.775/2000, afirma que os documentos que se encontram 

em poder da Administração Pública competem à Secretaria de Estado da Administração e de 

Recursos Humanos - SEARH, através do Arquivo Público do Estado - APERN, e serão 

guardados, catalogados ou incinerados conforme a sua importância e o seu valor 

administrativo ou histórico.136 Aqui, parece que as funções de classificação e avaliação de 

documentos ocorrem no âmbito do arquivo permanente, e não no arquivo corrente. 

O segundo SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Sergipe, também na 

região nordeste do país, por meio do Decreto nº. 2.202, de 20 de dezembro de 1978, institui 

no Estado do Sergipe o Sistema Estadual de Arquivos - SIESAR. 

Art. 3º. A estrutura do Sistema compreende: 
I. Órgão Central: Arquivo Público Estadual 
II. Órgãos Setoriais: as unidades organizacionais imbuídas das atividades de 
arquivo na Administração Direta; 
III. Órgãos Seccionais: as unidades organizacionais imbuídas das atividades 
de arquivo na Administração Indireta; 
IV. Órgãos Agregados: as unidades organizacionais imbuídas das atividades 
de arquivo dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como dos Municípios. 
(DECRETO nº. 2.202, 1978). 

Mais adiante, no Art. 4º da Lei, define que ao APES compete: 

I - Estabelecer princípios, diretrizes, normas e métodos sobre organização e 
funcionamento das atividades de arquivo intermediário e permanente; 

                                                 
136 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE R. 



314 
 

II - Orientar o preparo e a organização dos documentos em face de 
transferência para arquivo intermediário e permanente; 
III - Supervisionar a conservação de documentos sob custódia; 
IV - Estimular a pesquisa documental; 
V - Propor a celebração de convênios de cooperação técnica e manter 
intercâmbio com entidades nacionais e internacionais; 
VI - Promover a realização de cursos e reuniões, com o objetivo de 
desenvolver novas técnicas para a constante atualização das atividades do 
Sistema. (DECRETO nº. 2.202, 1978). 

Também cria uma Comissão Estadual de Arquivos como Órgão Consultivo do 

SIESAR, nos seguintes termos: 

Art. 7º. Fica instituída, junto ao Órgão Central a Comissão Estadual de 
Arquivo, cabendo-lhe: 
I - Examinar e aprovar as Instituições Normativas do Órgão Central; 
II - Prestar ao órgão Central, assessoramento de ordem técnica, jurídica e 
histórico-cultural; 
III - Propor ao Órgão Central modificações aprimoradoras do Sistema; 
IV - Elaborar seu regimento interno, a ser aprovado pelo Secretário da 
Educação e Cultura. (DECRETO nº. 2.202, 1978). 

Essa Lei também cria os cargos de arquivista e técnicos de arquivo nos quadros de 

pessoal efetivo do Poder Executivo Estadual, estabelecendo a organização, estrutura e a 

coordenação do SIESAR, sem definir o conceito de gestão de documentos, documento de 

arquivo e o ciclo de vida documental.137  

Observamos aqui que, à semelhança do SIARQ do Rio Grande do Norte, as funções 

de classificação e avaliação de documentos ocorrem no âmbito do arquivo intermediário e 

permanente, e não no arquivo corrente, ou seja, no momento da produção dos documentos. 

O terceiro SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Espírito Santo, 

primeiro da região sudeste do país, por meio do Decreto nº 2.270, de 24 de novembro de 

1981, dispondo sobre a criação do Sistema Estadual de Arquivos e Comunicações 

Administrativas (SIAC) do Poder Executivo Estadual do Espírito Santo. 

Esse Decreto define o vínculo administrativo e as competências do SIAC: 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Estadual de Arquivos e Comunicações 
Administrativas (SIAC), vinculado à Secretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos, com a finalidade de assegurar a correta 
administração dos documentos pertencentes ao Poder Público, preservando 
os que tenham ou venham ter o valor permanente. (DECRETO nº 2.270, 
1981). 

No Art. 2º desse Decreto é definida a estrutura do SIAC, da seguinte forma: 

Art. 3º - A estrutura do Sistema compreende: 
 I – Órgão Central: Arquivo Público Estadual. 

                                                 
137 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE S. 
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 II – Órgãos Setoriais: as unidades organizacionais incumbidas das 
atividades de expediente, protocolo e arquivo na Administração Direta. 
 III – Órgãos Seccionais: as unidades organizacionais incumbidas das 
atividades de expediente, protocolo e arquivo na Administração Indireta. 
(DECRETO nº 2.270, 1981). 

Esse Decreto pode ser considerado o marco jurídico inicial do desenvolvimento da 

política arquivística do Estado do Espírito Santo, pois determina a responsabilidade legal da 

preservação dos documentos de valor permanente pela administração pública, e indica como 

órgão central do SIAC o APEES, conforme segue: 

Art. 4º - Compete ao Órgão Central do Sistema: 
 I – As atividades constantes do Regulamento da SEAR baixado com o 
Decreto 877-N de 25 de agosto de 1976 e alterado pelo Decreto nº 1283-N 
de 14 de março de 1979;  
II – Estabelecer princípios e diretrizes básicas para o funcionamento do 
SIAC; 
III – Pesquisar normas e métodos a serem utilizados pelos órgãos integrantes 
do Sistema sobre organização e funcionamento das atividades de expediente, 
protocolo e arquivos correntes, intermediários e permanentes; 
 IV – Elaborar normas técnicas e manuais de procedimento que deverão ser 
obrigatoriamente seguidos pelos órgãos integrantes do SIAC, dando-lhes o 
apoio necessário para o funcionamento; 
 V – Decidir sobre a localização e instalação de centros de arquivamento 
intermediário; 
VI – Estimular a pesquisa documental; 
VII - Promover estudos no sentido de modernizar a legislação estadual 
referente ao seu campo de atuação, especialmente o Decreto nº 011-N de 29 
de julho de 1969 e o Decreto 196-N de 14 de dezembro de 1971; 
VIII – Celebrar convênios de cooperação técnica através da SEAR e manter 
intercâmbio com entidades nacionais e internacionais; 
IX – Promover a realização de cursos de aperfeiçoamento, reciclagem e 
extensão, com o objetivo de introduzir novas técnicas para a constante 
atualização das atividades do Sistema. (DECRETO nº 2.270, 1981). 

Já aos Órgão Setoriais competem: 

Art. 5º - Compete aos órgãos setoriais e seccionais do Sistema: 
I – Implantar as atividades do SIAC na área de sua atuação, 
responsabilizando-se pelo seu funcionamento; 
II – Prestar ao órgão Central informações sobre suas atividades e apresentar 
sugestões para o aprimoramento do Sistema; 
III – Preservar os documentos sob sua guarda, responsabilizando-se pela sua 
segurança. (DECRETO nº 2.270, 1981). 

Mais adiante, no Art. 7º, o Decreto prevê a criação de uma Comissão Estadual de 

Arquivos e Comunicações Administrativas, como uma espécie de Órgão Fiscalizador: 

Art. 7º - Fica instituída, junto ao Órgão Central, a Comissão Estadual de 
Arquivos e Comunicações Administrativas, cabendo-lhe: 
I – Examinar as instruções normativas do órgão central; 
II – Prestar ao órgão central assessoramento de ordem técnica, jurídica e 
histórico cultural; 
III – Propor ao órgão central modificações aprimoradoras do Sistema; 
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IV – Promover a contribuição ao SIAC dos diversos setores da comunidade 
espírito-santense interessados em documentação. 
V – Elaborar seu regimento interno a ser aprovado pelo Secretário de Estado 
de Administração e dos Recursos Humanos. (DECRETO nº 2.270, 1981). 

 No que tange a eliminação e a microfilmagem de documentos, o Art. 10º, determina 

que “Os órgãos da Administração Estadual direta e indireta só poderão microfilmar ou 

eliminar documentos com a prévia autorização do Órgão Central do SIAC.” (DECRETO nº 

2.270, 1981). 

  Assim, observamos que a preocupação do Governo do Estado do Espírito Santo em 

formular um sistema de arquivos era a de aumentar a eficiência da administração pública e 

preservar os arquivos permanentes, com foco na recuperação das informações importantes. 

É no início dos anos de 1990, que podemos verificar alguns esforços voltados para a 

avaliação de documentos, como uma função arquivística da gestão de documentos, que 

segundo Silva (2013, p. 76),  

Foi editada a Portaria Nº 77 de 24 de maio de 1990, que divulga a tabela de 
temporalidade fim da Secretaria da Fazenda (SEFA) – antecede a lei dos 
arquivos, e publica também a formalização da Comissão de Avaliação de 
Documentos. É interessante ressaltar que antes do PROGED e da elaboração 
da tabela de atividades meio do Estado, a SEFA já tomava iniciativas 
isoladas para solucionar os problemas advindos do acúmulo documental 
referentes às atividades específicas da Fazenda. 

Contudo, nesse momento ainda não observamos a definição do termo e conceito de 

gestão de documentos, visto que passa a ser matéria de normatização no Brasil após a 

promulgação da Lei Nacional de Arquivos de 1991. É por meio do Decreto nº 1.552-R, de 10 

de outubro de 2005, que institui o Programa de Gestão Documental (PROGED) do Governo 

do Estado do Espírito Santo.  

Esse Decreto nº 1.552-R/2005, também desmembra o SIAC criado em 1981 em dois 

sistemas: Sistema Estadual de Comunicações Administrativas – SICAD, e Sistema Estadual 

de Arquivos – SIARQ, ambos integrantes do PROGED.  

Art. 5º Integram o PROGED: 
I - o Sistema Estadual de Comunicações Administrativas – SICAD 
II - o Sistema Estadual de Arquivos – SIARQ 
Art. 6º A estrutura do SICAD compreende: 
I - órgão central: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – 
SEGER; 
II - órgão de assessoramento: Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Espírito Santo – ITI; 
III - órgãos setoriais: Setores de Protocolo da Administração Direta e 
Indireta. 
Art. 7º A estrutura do SIARQ compreende: 
I - órgão central: Arquivo Público Estadual – APE; 
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II - órgão de assessoramento: Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Espírito Santo – ITI; 
III - órgãos setoriais: Setores de Arquivo da Administração Direta e Indireta. 
(DECRETO nº 1.552-R, 2005). 

O Art. 2º desse Decreto, determina que o PROGED está vinculado à Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, cujos objetivos principais são: 

I - padronizar os procedimentos de produção, tramitação, análise, seleção e 
arquivamento de documentos públicos; 
II - capacitar servidores para a aplicação da gestão documental; 
III - orientar os órgãos da administração direta e indireta, quanto à 
implantação, execução, aplicabilidade e avaliação do Programa. (DECRETO 
nº 1.552-R, 2005). 

Ainda no Art. 2º, também é previsto um Comitê Gestor para o PROGED, composto 

pela seguinte estrutura: “Parágrafo único. O PROGED será composto por um Comitê Gestor, 

no qual se integram a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, 

Arquivo Público Estadual – APE e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Espírito Santo – ITI.” 

No Art. 3º é definido as responsabilidades do Comitê Gestor do POGED, conforme 

segue: 

Art. 3º É responsabilidade do Comitê Gestor do PROGED: 
I - produzir e publicar procedimentos de produção, tramitação, análise, 
seleção e arquivamento de documentos públicos; 
II - coordenar ações de capacitação dos servidores, assim como executar 
avaliação das mesmas; 
III - proporcionar o diálogo entre os sistemas que integram o PROGED, a 
fim de garantir uma ação integrada de gestão documental; 
IV - avaliar a ação dos Sistemas que integram o Programa. (DECRETO nº 
1.552-R, 2005). 

É no Art. 4º do Decreto nº 1.552-R, 2005 onde encontramos a definição do conceito 

de gestão de documentos, da seguinte forma: “Art. 4º 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.” 

No Art. 14º desse Decreto, também observamos a determinação da criação, em 

caráter permanente, das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CAD), 

subordinadas diretamente ao Comitê Gestor do PROGED, e suas competências são definidas 

da seguinte forma: 

Art. 16. Compete às CADS: 
I - auxiliar os setores de arquivo e protocolo nos estudos e pesquisas 
relativos à implantação do PROGED em sua instituição; 



318 
 

II - realizar estudos e estabelecer critérios de análise, seleção e destinação de 
documentos de atividades-fim, em conjunto com o órgão central do SIARQ, 
que deverão ser aprovados pelo Comitê Gestor do Programa; 
III - aprovar as listagens de eliminação e recolhimento sugeridas pelos 
setores de arquivo; 
IV - gerenciar os procedimentos de eliminação de documentos. (DECRETO 
nº 1.552-R, 2005). 

Assim, observamos a importância da instituição das CAD nos diversos órgãos do 

Governo para a implementação do PROGED, mediante a capacitação e orientação técnica do 

Comitê Gestor formado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, 

Arquivo Público Estadual – APE e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação 

do Espírito Santo – ITI, institucionalizando a gestão de documentos como responsabilidade da 

administração pública do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. 

Dessa forma, observamos por meio do Decreto nº 1.552-R/2005 que o gerenciamento 

da documentação pública nas fases corrente e intermediária fica a cargo do Comitê Gestor, em 

parceria com o APEES, que também cabe com exclusividade a responsabilidade de gerenciar 

a fase permanente do ciclo de vida, bem como orientar a avaliação e a seleção de documentos 

e a produção das tabelas de temporalidade e destinação de documentos desenvolvidas pelas 

CAD, que deverão ser aprovadas pelo Comitê Gestor do PROGED.138 

O quarto SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Ceará, terceiro da 

região nordeste do país, por meio da Lei nº. 10.746, de 6 de dezembro de 1982 que cria o 

Sistema de Arquivos Estadual de Documentação e Arquivos do Ceará – SEDARQ (não 

localizado). Porém, foi possível localizar a Lei nº 13.087, de 29 de dezembro de 2000, que 

regulamenta a reestruturação do SEDARQ e cria a Comissão Estadual de Arquivos – 

CEARQ.  

Nessa Lei nº 13.087/2000, em seu Art. 1º, parágrafo único, define o conceito de 

gestão de documentos como “[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e 

intermediária visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

Também determina que o Órgão Central do SEDARQ é o Arquivo Público do Estado 

do Ceará (APEC), que compete: 

Art. 5º Compete ao Arquivo Público do Ceará: 
I - a gestão, o recolhimento e a preservação dos documentos produzidos e 
recebidos pelo Poder Executivo Estadual, bem como facilitar o acesso aos 
documentos sob sua guarda; 

                                                 
138 138 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE D. 
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II - elaborar princípios, diretrizes, normas e métodos de organização e 
funcionamento das atividades de arquivo; 
III - promover a integração e a modernização dos arquivos participantes do 
SEDARQ, através da realização de cursos de aperfeiçoamento, reciclagem e 
extensão; 
IV - compatibilizar as ações de SEDARQ com as normas e diretrizes 
emanadas do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos); 
V - estimular a pesquisa documental; 
VI - celebrar convênios de cooperação técnica e manter intercâmbio com 
entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas, visando atingir os 
objetivos do sistema; 
VII - propor ao Secretário de Cultura e Desporto do Estado dispositivos 
legais necessários ao aperfeiçoamento e à implantação da política estadual 
de arquivos públicos e privados; 
VIII - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que 
norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos; 
IX - identificar e indicar, para fins de declaração de interesse público e social 
os arquivos privados que contenham fontes relevantes para a história e 
desenvolvimento estadual e municipal, nos termos da Lei nº 8.159/91; 
X - promover a elaboração do Cadastro Estadual de Arquivos Públicos e 
Privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos. 

Mais adiante, determina a criação, junto ao APEC, do órgão central do SEDARQ, a 

Comissão Estadual de Arquivos (CEARQ): 

Art. 7º Fica instituída junto ao Órgão Central do Sistema Estadual a 
Comissão Estadual de Arquivos – CEARQ, cabendo-lhe como órgão 
consultivo: 
I - examinar as instruções normativas emanadas do Órgão Central do 
CEDARQ; 
II - prestar ao Órgão Central assessoramento de ordem técnica, jurídica e 
histórico-cultural; 
III - propor ao Órgão Central modificações aprimoradoras do Sistema; 
IV - estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário Estaduais; 
V - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam 
atividades de arquivo nas instituições integrantes do Sistema; 
VI - possibilitar a participação de especialistas em comissões especiais 
constituídos pelo Órgão Central; 
VII - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que 
norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos e privados; 
VIII - dar parecer prévio sobre os convênios a serem firmados entre o Órgão 
Central do Sistema e os arquivos de pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado, a que se refere o art. 4º deste Decreto; 
IX - elaborar seu regimento interno, a ser aprovado pelo Secretário da 
Cultura e Desporto.  

Só foi possível localizar este instrumento normativo que aponta a criação, a 

organização e as finalidades do SEDARQ, em matéria de gestão de documentos do Poder 

Executivo Estadual do Ceará, não sendo possível determinar a existência de um PGD no 

âmbito desse SIARQ.139 

                                                 
139 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE O. 
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O quinto SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado da Bahia, quarto da região 

nordeste do país, por meio da publicação da Lei-Delegada nº 52, de 31 de maio de 1983, que 

dispõe sobre a proteção dos arquivos públicos e privados do Estado. 

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins da presente lei, o conjunto de 
documentos, organicamente acumulados, produzidos ou recebidos por 
pessoa física e instituições públicas ou privadas, em decorrência do exercício 
de atividade específica, de valor histórico, artístico, literário e cientifico, 
qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. 
(LEI-DELEGADA Nº 52, 1983). 

Em seu Art. 3º, determina que cabe “à Secretaria da Educação e Cultura do Estado da 

Bahia, através do Arquivo Público do Estado da Bahia, cabe estabelecer a política estadual de 

arquivos”. Mais adiante, no Art. 5º, estabelece as fases do ciclo de vida dos documentos: 

Art. 5º - Os arquivos públicos são classificados como correntes, 
intermediários e permanentes.  
§ 1º - Consideram-se arquivos correntes os conjuntos de documentos em 
curso, ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
freqüentes, cabendo sua administração ao órgão que integram.  
§ 2º - Consideram-se arquivos intermediários os conjuntos de documentos 
procedentes de arquivos correntes e que aguardam destinação final em 
depósitos de armazenagem temporária.  
§ 3º - Consideram-se arquivos permanentes os conjuntos de documentos de 
valor probatório e informativo que devem ser preservados, respeitada a sua 
destinação final.  

Essa Lei também prevê que as atividades de gestão de documentos serão integradas 

ao Sistema Estadual de Arquivos (SEA): 

Art. 14 - As atividades de administração, recolhimento, seleção, conservação 
e acesso aos documentos de arquivo serão integradas no Sistema Estadual de 
Arquivo - SEA, constituído de:  
I - órgão deliberativo - Comissão Estadual de Arquivo; 
II - órgão central - Arquivo Público do Estado da Bahia;  
III - órgãos setoriais - órgãos da administração descentralizada;  
IV - órgãos seccionais - entidades da administração centralizada.  

Cabe ao APEBA, portanto, enquanto órgão central do SEA, de acordo com o Art. 15 

da referida Lei: 

I - exercer as funções de coordenação e integração dos arquivos;  
II - supervisionar a administração dos documentos de arquivos 
intermediários e permanentes dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário;  
III - compatibilizar a política estadual de arquivos com as normas e diretrizes 
emanadas do Arquivo Nacional, órgão Central do Sistema Nacional de 
Arquivos.  

Essa Lei demarca os primeiros esforços de organização e normatização das 

atividades do SEA, coordenado pelo APEBA como órgão central, buscando a integração dos 
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arquivos dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado da Bahia de acordo 

com o ciclo de vida dos documentos (corrente, intermediário e permanente). Porém, cabe 

destacar que nessa Lei ainda não é definido o conceito de gestão de documentos, classificação 

e avaliação, apesar de reforçar e indicar a necessidade de efetuar operações de classificação, 

avaliação e seleção dos documentos no arquivo corrente, visando sua transferência para o 

arquivo intermediário, eliminação ou recolhimento para guarda permanente no APEBA.  

É no Decreto nº 10.208, de 29 de dezembro de 2006, que disciplina a Gestão de 

Documentos nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual da Bahia, que localizamos a 

definição do conceito de gestão de documentos. 

Art. 8º - A gestão de documentos no Poder Executivo Estadual tem por 
finalidade sistematizar os procedimentos técnicos e operacionais relativos à 
produção, fluxo, ciclo de vida, classificação, organização, avaliação, acesso 
e arquivamento de documentos nas fases corrente e intermediária, visando 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

Este Decreto nº 10.208/2006 ratifica o dever do Estado com a proteção especial aos 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico, e como elemento de prova e informação, que deverão ser 

executadas em conformidade com a legislação em vigor, e aponta que em seu Art. 13 “a 

gestão de documentos observará o disposto na legislação federal, relativa à política nacional 

de arquivos, especialmente a Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.” Parece-nos que é 

com essa Lei que inicia o seu PGD no âmbito do SEA, coordenado por uma Comissão 

Gestora. 

O Decreto nº 12.908, de 20 de dezembro de 2011, altera o Art. 6º e 12º do Decreto nº 

10.208/2006, determinando que “a eliminação de documentos oficiais e públicos será 

realizada mediante aprovação e autorização da Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória 

e Arquivo Público da Bahia, devendo ser antecedida pela publicação, no Diário Oficial do 

Estado, do Edital de Ciência de Eliminação de Documentos”. Mais adiante, em seu Art. 12, 

define “os Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade das atividades-fim do dos 

órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual deverão ser 

aprovadas pela Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia, e 

publicadas mediante Portaria de seus dirigentes”. 

Buscando normatizar as atividades de classificação e avaliação, bem como de 

aplicação dos Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos, publica a 

Instrução Conjunta SAEB-SECULT nº 001, de 18 de fevereiro de 2014, com vistas a orientar 
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os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, quanto à gestão 

de documentos. 140 

No site institucional da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), 

aponta que o Programa de Gestão de Documentos tem como premissa orientar os órgãos e 

entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado da Bahia quanto aos 

procedimentos e as práticas para a gestão arquivística de documentos, durante todo o ciclo de 

vida até sua destinação final, independente do suporte onde se encontra registrada a 

informação. Cabe ao Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), unidade da Fundação 

Pedro Calmon (FPC) /Secretaria de Cultura (SECULT), formular e propor a política estadual 

de gestão de documentos, estabelecendo as diretrizes básicas e procedimentos.141 

O sexto SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado de São Paulo, segundo da 

região sudeste do país. Conforme destacado na subseção anterior 7.1 desta pesquisa, o APESP 

é o órgão responsável pela formulação e implementação da política estadual de arquivos, por 

meio do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), onde implementa e 

operacionaliza a gestão de documentos, com o objetivo de garantir o pleno acesso à 

informação.  

Essas competências, em termos normativos, foram moldadas e efetivadas desde 

1984, com a criação do SAESP, redação dada pelo Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 

1984. Em seu Manual sobre Política de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São 

Paulo (2014), o APESP aponta que: 

No Estado de São Paulo, três momentos merecem destaque no processo de 
formulação e implementação da política de arquivos. O primeiro foi no ano 
de 1984, com a instituição do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo-
SAESP, que lançou a base jurídica para a gestão sistêmica dos documentos 
públicos estaduais. O segundo momento de inflexão foi no ano de 2004, com 
a elaboração de instrumentos de gestão documental e a definição de 
metodologia e estratégias adequadas para a efetiva implementação dessa 
política estadual de arquivos. E o terceiro momento inicia-se no ano de 2007, 
com a transferência do Arquivo Público do Estado para a Casa Civil e sua 
reestruturação organizacional. (MANUAL, 2014, p. 16). 

O Decreto nº 22.789/1984 lançou as bases normativas para a criação do Sistema de 

Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, demonstrando os esforços dos arquivistas do 

APESP em busca de uma gestão sistêmica dos documentos de arquivo do Estado, cujas 

justificativas podem ser verificadas nos considerando desse Decreto, nas quais destacamos 

alguns:  
                                                 
140 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE N. 
141 SAEB. Disponível em: < http://www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br/gestao-de-documentos>. Acesso em: 20 
abr. 2019. 
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Considerando que o patrimônio arquivístico é um bem público cuja 
integridade cabe ao Estado assegurar; [..] que a destruição indiscriminada de 
documentos efetuada sem critérios pode acarretar prejuízos irrecuperáveis à 
Administração e à História; [...] que as atividades de administração dos 
documentos arquivísticos compõem-se de diversas fases que devem ser 
desenvolvidas de modo harmônico e integrado, respeitando-se as 
especialidades de cada órgão gerador de documentação; que as conclusões 
apresentadas pela Comissão Especial de Estudos instituída por Despacho de 
10, publicado no Diário Oficial do Estado de 11 de novembro de 1983, com 
a finalidade de realizar estudos relativos à organização de um Sistema 
Estadual de Arquivos. (DECRETO Nº 22.789, 1984).  

Em termos técnicos, os objetivos do SAESP estipulados no Art. 2º, notadamente 

estão voltados para promover a gestão de documentos e a proteção dos documentos do Poder 

Executivo Estadual, tendo em vista os seus valores administrativos e históricos e os interesses 

da comunidade, por meio da harmonização e gestão das fases dos documentos de arquivo, 

facilitando o acesso ao patrimônio arquivístico público. Prova disso está definido no Art. 3º, 

onde já encontramos as definições de arquivos correntes, intermediários e permanentes: 

I - arquivos correntes, constituídos pelos conjuntos de documentos em curso 
ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
freqüentes; 

II - arquivos intermediários, constituídos pelos conjuntos de documentos 
procedentes de arquivos correntes e que aguardam destinação final em 
depósitos de armazenagem temporária; 

III - arquivos permanente, constituídos pelos conjuntos de documentos que 
assumem valor cultural, de testemunho, extrapolando a finalidade específica 
de sua criação e aos que devem ser assegurados a preservação e o acesso 
público. (DECRETO Nº 22.789, 1984). 

A organização do SAESP é definida da seguinte forma: 

I - órgão central, a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil; 

II - órgãos setoriais, 1 (uma) unidade técnica responsável pela gestão de 
documentos dos arquivos públicos dos órgãos e entidades estaduais. 
(DECRETO Nº 22.789, 1984). 

O Art. 6º do Decreto nº 22.789/1984, também prevê a integração de outros órgãos ao 

SAESP, mediante celebração de convênios ou termos de cooperação técnica, para as 

autarquias estaduais, Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário estaduais, e as 

Administrações Municipais. Além disso, em matéria de gestão de documentos, cabe ao órgão 

central do SAESP estabelecer a articulação com os órgãos integrantes do sistema; elaborar 

diretrizes, normas e métodos sobre gestão de documentos e arquivos; prestar orientação 

técnica aos órgãos integrantes do sistema; orientar e controlar a elaboração de planos de 

classificação e tabelas de temporalidade de documentos. 
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Aos órgãos setoriais, de acordo com o Art. 8º do Decreto nº 22.789/1984, cabem 

algumas atividades dentro do sistema com a assistência do órgão central, nas quais 

destacamos algumas: assessorar os dirigentes dos órgãos integrantes do SAESP a qual 

pertencem, nos assuntos relacionados com o sistema; planejar e coordenar a execução, no 

âmbito dos órgãos a que pertencem, o conjunto de normas disciplinadoras da gestão de 

documentos; elaborar, em conformidade com as diretrizes emanadas do órgão central, o 

conjunto de normas disciplinadoras da recepção, produção, tramitação, arquivamento, 

preservação e transferência dos documentos gerados em seus respectivos âmbitos de atuação; 

prestar orientação técnica, controlar e, quando for o caso, executar as atividades arquivísticas, 

em seus respectivos âmbitos de atuação; e, prestar ao órgão central informações sobre suas 

atividades; 

Na implementação do SAESP, o Decreto nº 22.789/1984, também previu a criação 

de uma Comissão Estadual de Arquivo, junto ao APESP, com as atribuições de assessorar o 

órgão central do SAESP, em matérias de ordem técnica e histórico-cultural; propor melhorias 

dos sistemas; e, propor medidas para o inter-relacionamento das atividades de arquivos 

correntes e dos arquivos intermediários e permanentes. Não encontramos em nossa pesquisa a 

criação ou existência dessa comissão de assessoramento. 

Destaca-se que este Decreto é um marco do desenvolvimento da gestão de 

documentos do Poder Executivo do Estado de São Paulo, pois além de definir a organização 

do sistema e o seu inter-relacionamento com as partes, suas competências, atribuições e 

responsabilidades, também define o APESP, em matéria de gestão de documentos, como o 

órgão reitor ou coordenador do sistema de arquivos onde desenvolve a gestão de documentos, 

responsável por elaborar as diretrizes, normas e métodos sobre gestão de documentos e 

arquivos e dar orientação técnica aos órgãos integrantes do sistema, sendo reconhecido 

formalmente pelas autoridades e órgãos administrativos do Estado.  

Apesar deste Decreto ainda não definir o conceito de gestão de documentos, 

claramente observamos elementos teóricos do conceito de gestão de documentos proposto 

pelo Dicionário de Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de Arquivos (DAT, 

1984). Estes elementos estão presentes no texto legal do SAESP, ao definir o ciclo de vida 

dos documentos a parir de sua frequência de uso e valores primários (administrativos) e 

secundários (culturais, histórico ou de testemunho), criando as bases para a gestão sistêmica 

de documentos, a partir do tratamento dos documentos em três fases representativas do ciclo 

de vida dos documentos. 
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Além disso, o APESP inaugura no mesmo ano de criação do SAESP, o seu Arquivo 

Intermediário, onde são transferidos os arquivos de segunda idade, conforme apontado pelo 

APESP: 

Desde que foi criado, o Arquivo Público não tinha uma regulamentação 
expressa que o capacitasse a recolher os documentos produzidos pela 
Administração Pública Estadual. Isso muda com a criação do SAESP. Em 
dezembro do mesmo ano, são inauguradas as novas instalações do Arquivo 
Administrativo, localizado no bairro da Mooca. É para lá que são 
transferidos os documentos de segunda idade ─ os arquivos intermediários. 
142 

Após a definição das estruturas e atividades do sistema e das responsabilidades de 

suas partes, em 1989, por meio do Decreto n.º 29.838, de 18 de abril de 1989, considerando a 

responsabilidade dos órgãos da Administração do Estado na proteção e conservação dos 

documentos de valor probatório, informativo, cultural e histórico, bem como a necessidade de 

reduzir ao mínimo essencial a documentação arquivística acumulada nos arquivos correntes 

das Secretarias de Estado, o próximo passo foi a criação de Comissões de Avaliação de 

Documentos de Arquivo (CADA), conforme redação dada pelo Art. 1º do Decreto n.º 

29.838/1989. 

Artigo 1º - Em cada Secretaria de Estado deverá ser constituída, dentro de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar da publicação deste decreto, uma Comissão 
de Avaliação de Documentos de Arquivo visando à elaboração de tabela de 
temporalidade dos documentos mantidos nos arquivos da respectiva Pasta. 

Este Decreto indica, como veremos em quase todas as atividades de gestão de 

documentos desenvolvidas pelos Arquivos Públicos Estaduais no Brasil, que a avaliação de 

documentos passa a ser o foco das intervenções técnicas arquivísticas promovidas pelo 

APESP, no seio do SAESP, como uma estratégia de aproximar a instituição arquivística da 

administração produtora dos documentos. A preocupação com a preservação dos documentos 

essenciais e com valor permanente foi um ponto essencial levado em consideração desde a 

formulação do SAESP em 1984, quando regulamenta que a eliminação de documentos não 

deve ser realizada sem a prévia análise e autorização do APESP. 

Essa preocupação pode ser observada na própria indicação dos profissionais que 

deveriam formar essas CADA, conforme definido no Art. 2º do Decreto n.º 29.838/1989: “A 

Comissão de que trata o artigo anterior deverá ser integrada, necessariamente, por 

funcionários e/ou servidores representantes das áreas jurídica, de administração geral, de 

                                                 
142 APESP. Disponível em:  <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/institucional/historia>. Acesso em: 10 abr. 
2018. 
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administração financeira e de arquivo e por representantes das áreas específicas da 

documentação a ser avaliada”. 

Além disso, na introdução do Anexo I – Plano de classificação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos das Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de São 

Paulo, aprovado pelo Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 2004, é apontado que: 

Nota-se que, na década de 80, os Decretos nº 22.789/84 e nº 29.838/89 
lançaram as bases para a formulação de uma política de gestão de 
documentos no âmbito da administração paulista. Contudo, constata-se que, 
durante muitos anos, ignorou-se totalmente a natureza especial dessa 
complexa instituição que é o Arquivo do Estado de São Paulo o que 
contribuiu para obstaculizar o desenvolvimento das atividades de gestão 
documental e o adequado funcionamento do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo – SAESP. (ANEXO I, DECRETO nº 48.898, 2004). 

Porém, em termos normativos, foi somente no ano de 2004 que localizamos um 

avanço significativo na regulamentação da gestão de documentos no Estado de São Paulo, 

trinta anos depois da criação do SAESP, com a publicação do Decreto nº 48.897, de 27 de 

agosto de 2004. Este Decreto dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de arquivo e 

sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da 

Administração Pública do Estado de São Paulo, definindo a abordagem metodológica e 

normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo. 

A redação desse Decreto foi baseada nos dispositivos da Lei Nacional de Arquivos nº 

8.159/1991 e no Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984 (criação do SAESP), 

considerando: 

[...] a necessidade urgente de se definirem critérios para reduzir ao essencial 
os documentos acumulados nos arquivos da Administração Estadual, sem 
prejuízo da salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintivos 
de direitos, das informações indispensáveis ao processo decisório e à 
preservação da memória institucional; e Considerando, finalmente, a 
proposta apresentada pelo Arquivo do Estado, na condição de órgão central 
do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP elaborada em 
parceria com as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo. 
(DECRETO nº 48.897, 2004).  

Em Art. 1º, define o que são arquivos públicos: 

Entende-se por arquivos públicos os conjuntos de documentos produzidos, 
recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos e organizações sociais, definidas como tal pela Lei Complementar 
nº 846, de 4 de junho de 1998, no exercício de suas funções e atividades. 
(DECRETO nº 48.897, 2004). 
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No Art. 3º, define o que são documentos de arquivo: “São documentos de arquivo 

todos os registros de informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, 

produzidos, recebidos ou acumulados pelos órgãos e entidades referidos no artigo 1º deste 

decreto”. (DECRETO nº 48.897, 2004). 

No Art. 4º reforça a definição de arquivos correntes, intermediários e permanentes, a 

partir do ciclo de vida dos documentos em três fases. Observamos apenas uma 

modificação/ampliação da definição de arquivos intermediários comprado com a redação do 

Decreto nº 22.789/1984, que segue a seguinte redação: “consideram-se documentos 

intermediários aqueles com uso pouco frequente que aguardam prazos de prescrição e 

precaução nas unidades que tenham atribuições de arquivo nas Secretarias de Estado, ou na 

Seção Técnica de Arquivo Intermediário, do Arquivo do Estado”. (DECRETO Nº 48.897, 

2004). Nesse dispositivo, também podemos observar a adição da “Seção Técnica de Arquivo 

Intermediário” como uma estrutura operacional de guarda temporária de documentos do 

APESP.  

No Art. 7º, também reforça as competências técnicas do APESP como órgão central 

do SAESP, cujas finalidades são propor, orientar e implementar a política estadual de gestão 

de documentos. Assim, se reafirma a importância da autoridade arquivística do Estado de São 

Paulo, em matéria de gestão de documentos, como órgão reitor/coordenador técnico da gestão 

de documentos integrado ao SAESP. 

É no Art. 8º que se define o conceito de gestão de documentos como instrumento de 

apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico. “Considera-se gestão de 

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

classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos arquivos”. (DECRETO nº 48.897, 2004). 

Na definição do conceito de gestão de documentos do Decreto nº 48.8978/2004, há 

um acréscimo do termo “classificação”, assim como acontece com os Estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, como veremos mais adiante ao tratarmos desses dois Estados, 

indicando a preocupação com a produção de instrumentos arquivísticos, como os planos de 

classificação de documentos, visto que, no artigo seguinte são definidos os instrumentos 

básicos da gestão de documentos: “Artigo 9º - São instrumentos básicos da gestão de 

documentos os Planos de Classificação de Documentos e as Tabelas de Temporalidade de 

Documentos.” (DECRETO nº 48.897, 2004).  

Percebe-se, portanto, que o conceito de gestão de documentos definido em São 

Paulo, segue os princípios e dispositivos definidos na Lei Nacional de Arquivos nº 
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8.159/1991, cuja abordagem teórica se fundamenta no conceito de gestão de documentos 

estadunidense, ou seja, desenvolvida nas fases correntes e intermediária dos documentos, 

onde a classificação e a avaliação são realizadas. Por outro lado, ao apresentar os elementos 

dos instrumentos arquivísticos básicos da gestão de documentos, a abordagem metodológica é 

baseada na análise de tipologia documental, proposto pela perspectiva da Arquivística 

espanhola para a classificação de documentos, a partir de método funcional de 

classificação.143 

O sétimo SIARQ estadual criado no Brasil foi no Distrito Federal, primeiro da 

região centro-oeste do país, em 1988, já previsto no Decreto nº 8.530/1985 de Criação do 

ArPDF. O Decreto nº 11.133, de 13 de junho de 1988, institui o Sistema de Arquivos do 

Distrito Federal (SIARDF), e tem por objetivos: 

Art. 2° - O Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF) tem como 
objetivos principais: 
I - assegurar a proteção e preservação da documentação arquivística do 
Poder Público do Distrito Federal, como elemento de prova e instrumento de 
apoio à administração, e pelo seu valor histórico e cultural; 
II - harmonizar as atividades nas diversas fases de administração dos 
documentos de arquivo - corrente, intermediária, permanente - atendendo às 
peculiaridades dos órgãos geradores da documentação; 
III - facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público. 

As definições de arquivos correntes, intermediários e permanentes, presentes no 

Decreto nº 8.530/1985 de Criação do ArPDF, serviram de base para formulação do SIARDF 

em 1988, conforme redação dada pelos Art. 3º e 4º: 

Art. 3° São arquivos públicos os conjuntos de documentos produzidos ou 
recebidos por órgãos e entidades do Distrito Federal, em decorrência de suas 
funções. [...] 
Art. 4° Os arquivos públicos caracterizam-se como correntes, intermediários 
e permanentes. 
§ 1° São arquivos correntes os conjuntos de documentos em curso, ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes, 
cabendo sua administração aos órgãos ou entidades que os produziram ou 
acumularam. 
§ 2° São arquivos intermediários os conjuntos de documentos que, cessado 
ou reduzido o seu uso corrente, continuam a oferecer perspectiva de uso 
eventual, por prazos determinados, pelo órgão ou entidades de origem, para 
fins administrativos, legais, fiscais ou técnicos. 
§ 3° São arquivos permanentes os conjuntos de documentos selecionados e 
preservados, fonte de pesquisa para fins de prova e informação, segundo 
critérios de valor que definam sua destinação final.   

O Decreto nº 11.133/1988, ratifica a responsabilidade do Estado em assegurar a 

proteção especial dos documentos de arquivos como elemento de prova e instrumento de 

                                                 
143 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE A. 
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apoio à administração, e pelo seu valor histórico e cultural, em todas as fases do ciclo de vida 

dos documentos. 

No Art. 4º define a competência do ArqDF como órgão de orientação e assistência 

das atividades de classificação e avaliação de documentos do Distrito Federal: 

Art. 4° - Os documentos a serem mantidos, transferidos ou eliminados serão 
definidos de conformidade com o Plano de Destinação de Documentos de 
Arquivos e respectiva Tabela de Temporalidade a serem elaborados por cada 
órgão ou entidade integrante do Sistema, com orientação e assistência 
técnica do Arquivo Público do Distrito Federal. 

Mais adiante, define a estrutura do SIARDF: 

Art. 7° - Compõem a Estrutura Orgânica do Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal (SIARDF): 
I - Conselho de Arquivos do Distrito Federal - Órgão Deliberativo; 
II - Coordenação dos Sistemas de Arquivo, Documentação e Comunicação 
Administrativa da Secretaria de Administração-órgão Central do Sistema; 
III - Arquivo Público do Distrito Federal, responsável pelas atividades de 
guarda de documentos de valor permanente - Órgão de Apoio Técnico; 
IV - Unidades específicas dos órgãos da Administração Direta, Indireta e 
Fundações do Distrito Federal - órgãos Setoriais. 

Compete, ainda, ao Órgão Central do SIARDF, (Coordenação dos Sistemas de 

Arquivo, Documentação e Comunicação Administrativa, da Secretaria de Estado de 

Administração - SEA): 

Art. 8° - Compete ao órgão Central do SIARDF: 
I - elaborar, segundo princípios arquivístivos, as diretrizes e normas, e 
definir os métodos para a organização e funcionamento das atividades de 
arquivos corrente, intermediário e permanente; 
II - orientar quanto à localização e instalação de centros de arquivamento 
intermediário no âmbito da Administração, Indireta e Fundações do Distrito 
Federal; 
III - divulgar o Sistema e promover a consecução da política de arquivo; 
IV - prestar assistência técnica quanto aos assuntos relacionados com o 
Sistema; 
V - propor a política de acesso aos documentos públicos; 
VI - orientar a avaliação, seleção e preparo de documentos de arquivo a 
serem submetidos à microfilmagem; 
VII - prestar orientação técnica aos órgãos componentes do Sistema, sem 
prejuízo de sua subordinação administrativa ao órgão a que estiverem 
vinculados; 
VIII - participar do planejamento de elaboração de Sistemas de 
processamento eletrônico de dados, aplicados a documentos de arquivo; 
IX - solicitar o apoio técnico do Arquivo Público do Distrito Federal; 
X - manter cadastro geral atualizado das unidades responsáveis pela guarda 
de documentos arquivísticos; 
XI - compatibilizar a ação do SIARDF com as normas e diretrizes emanadas 
do Arquivo Nacional, órgão Central do Sistema Nacional de Arquivos; 
XII - celebrar convênios de cooperação técnica e manter intercâmbio com 
entidades nacionais e internacionais, públicas d, privadas; 
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XIII - propor a realização de programas de aperfeiçoamento, reciclagem e 
extensão; 

No ano de 2000, buscando regulamentar a necessidade da gestão de documentos e 

arquivos no Distrito Federal, é publicada a Lei nº 2.545, de 28 de abril de 2000, que dispõe 

sobre a proteção dos documentos de arquivos públicos, reforçando as diretrizes do Decreto nº 

11.133/1988, adequando-se às diretrizes dispostas na legislação federal. 

Art. 2° O Poder Público do Distrito Federal deverá estimular a gestão dos 
documentos de arquivos públicos visando: 
I - à organização dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, de 
forma a viabilizar a recuperação das informações contidas em seus 
documentos e o atendimento eficiente aos seus usuários; 
II - à avaliação e seleção dos documentos, conforme os valores que 
apresentam para a administração e para a sociedade; 
III - à preservação dos documentos que constituem o patrimônio arquivístico 
público do Distrito Federal, em todas as fases de arquivamento; 
IV - à garantia do acesso às informações contidas nos documentos de 
arquivos públicos, observado o disposto na legislação federal e nesta Lei; 
V - à adequada formação de recursos humanos que exerçam atividades 
arquivísticas. 

Nesta Lei modifica a estrutura do SIARDF e as competências do ArPDF, que passa a 

ser o Órgão Central do sistema: 

Art. 7° São instituições arquivísticas públicas para fins desta Lei: 
I - do Poder Executivo, o Arquivo Público do Distrito Federal, órgão central 
do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF 
II - do Poder Legislativo, os arquivos da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
Art. 8° Compete às instituições arquivísticas públicas a orientação e o 
acompanhamento das atividades de gestão documental desenvolvidas pelos 
órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal, a guarda e a 
preservação permanente dos documentos públicos e de caráter público e a 
implementação da política distrital de arquivos. 

Assim, o ArPDF passa a ter a função de coordenar o SIARDF como órgão central do 

sistema, bem como passa a coordenar, orientar e acompanhar as atividades de gestão de 

documentos desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Poder Público do Distrito 

Federal em sua esfera de competência. 

Contudo, a definição do conceito de gestão de documentos só foi localizada em 

2009, cujo Decreto nº 31.017, de 11 de janeiro de 2009, aprova o Manual de Gestão de 

Documentos do Distrito Federal, definindo a gestão de documentos como: 

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. Também chamado 
administração de documentos. (DECRETO Nº 31.017, 2009, p. 196). 
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Nesse Manual, a gestão de documentos é estrutura como Sistema de Documentação e 

Comunicação Administrativa (SDCA) do Distrito Federal, sendo sua estrutura composta por: 

 a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), como órgão 

central do SDCA (é o órgão de orientação normativa, controle técnico e 

fiscalização do SDCA); 

 a Gerência de Legislação e Documentação (GEDOC) da SEPLAG, como 

unidade de coordenação do SDCA; 

 os órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal; 

 a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no que couber. 

 

O ArPDF, mediante o Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003, passa a ter 

função apenas de assessoramento das atividades de classificação e principalmente de 

avaliação de documentos, no que tange ao recolhimento de documentos para guarda 

permanente, atuando no âmbito da Comissão Central de Avaliação de Documentos (CCAD), 

sendo o Diretor do ArPDF o presidente, formado também por um representante da Secretaria 

de Estado de Gestão Administrativa e um da Secretaria de Estado de Cultura, com 

conhecimentos na área de arquivo e, preferencialmente, por arquivista, historiador, 

administrador, contador e advogado.  

A execução da política de gestão de documentos emanada pela SEPLAG é de 

responsabilidade das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD), constituída 

em cada órgão da administração pública direta e indireta do Distrito Federal. 

Deste modo, é possível observar que a legislação arquivística do Distrito Federal 

segue as diretrizes emanadas pelo Conselho Estadual de Arquivos (CONARQ) e pelo Arquivo 

Nacional do Brasil, mas em matéria de gestão de documentos, é a SEPLAG quem normatiza e 

dita as diretrizes do SDCA, e o ArPDF se torna um órgão de assessoramento nas atividades de 

classificação e principalmente de avaliação de documentos, para guarda permanente.144 

O oitavo SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Rio Grande do Sul, é o 

único da região sul do país, criado pelo Decreto nº 33.200, de 05 de junho de 1989, e foi 

reestruturado em dois momentos desde sua criação, com vistas a se adequar aos novos 

regulamentos surgidos no período: em 2010, por meio do Decreto nº 47.022, de 25 de janeiro 

de 2010, onde foi adicionado novos dispositivos em consonância com o Decreto nº. 4.073, de 

3 de janeiro de 2002, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Arquivos - SINAR; e, 

                                                 
144 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE K. 



332 
 

em 2015, por meio do Decreto nº 52.808, de 18 de dezembro de 2015, adequando o 

SIARQ/RS e incluindo a gestão de documentos no sistema. 

Os objetivos do SIARQ/RS são definidos no Art. 1º do Decreto nº 52.808, de 18 de 

dezembro de 2015: 

I – zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que 
norteiam o funcionamento e o acesso aos documentos arquivísticos públicos; 
II – racionalizar e padronizar a produção de documentos arquivísticos 
públicos; 
III – assegurar a proteção e a preservação da documentação arquivística do 
Poder Executivo Estadual; 
IV – regular o acesso aos documentos arquivísticos públicos, de acordo com 
a legislação vigente; 
V – normatizar o uso de tecnologias no que tange a gestão de documentos 
arquivísticos; e 
VI – promover o inter-relacionamento entre os poderes, entes municipais e 
arquivos privados. (DECRETO Nº 52.808, 2015). 

Mais adiante, define o documento de arquivo e as fases do ciclo de vida dos 

documentos: 

Parágrafo único. Integram o patrimônio arquivístico público todos os 
documentos, de qualquer tipo e natureza, gerados e acumulados no decurso 
das atividades de cada órgão da Administração do Estado do Rio Grande do 
Sul e que se distribuem em: 

I - Arquivos Correntes: constituídos pelos conjuntos de documentos com 
efeitos administrativos e legais plenos e que aguardam o cumprimento das 
finalidades que determinaram sua produção; 

II - Arquivos Intermediários: os conjuntos de documentos procedentes de 
arquivos correntes que passaram dos efeitos em curso e não constituam 
objeto de consultas frequentes e devem aguardar a destinação para 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente; e 

III - Arquivos Permanentes, constituídos pelos conjuntos de documentos que 
assumem valor histórico, probatório e informativo, extrapolando a finalidade 
específica de sua criação e que devem ser definitivamente preservados e 
acessíveis ao público. (DECRETO Nº 52.808, 2015). 

No Art. 3º, define a composição do SIARQ/RS e sua vinculação administrativa: 

Art. 3º O SIARQ/RS fica vinculado à Secretaria da Modernização 
Administrativa e Recursos Humanos, com a seguinte composição: 

I – Presidência, que será exercida pelo Secretário de Estado da 
Modernização Administrativa e Recursos Humanos; 
II – Comitê Gestor: 
a) Diretor do Arquivo Público do Estado – APERS, que o presidirá; 
b) um representante da Secretaria da Casa Civil; 
c) um Procurador do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado – PGE; 
d) um historiador da Secretaria da Cultura; 
e) um representante dos Órgãos de Segurança do Estado; 
f) um Auditor Fiscal da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda – 
SEFAZ; 
g) dois Arquivistas e um Historiador do Arquivo Público do Estado; 
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h) um representante do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul; 
i) um Analista de Sistemas da Companhia de Processamento de Dados do 
Rio Grande do Sul – PROCERGS; e 
j) um Auditor Público Externo, do Tribunal de Contas do Estado – TCE, na 
qualidade de convidado. 
III – Órgão Gestor: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul – 
APERS; 
IV – Órgãos Executivos: 
a) Órgãos do Poder Executivo Estadual; e 
b) Municípios que aderirem ao Sistema de Arquivos do Estado do Rio 
Grande do Sul - SIARQ/RS. (DECRETO Nº 52.808, 2015). 

Especificamente ao Comitê Gestor, cujo presidente é o Diretor do APERS, compete: 

Art. 5º Compete ao Comitê Gestor: 
I – apreciar alterações legislativas ou normativas necessárias ao 
aperfeiçoamento e a implementação da Gestão Documental do Estado; 
II – avaliar e aprovar as diretrizes e os instrumentos de Gestão Documental e 
Preservação propostos pelo Órgão Gestor do SIARQ/RS; 
III – convocar especialistas de outras áreas para auxiliar na plena execução 
das atribuições do Comitê por meio de Grupos de Trabalho - GT's - para 
estudos técnicos, quando necessário; 
IV – propor medidas para a concretização das políticas de Gestão 
Documental encaminhadas pelos órgãos que compõem o SIARQ/RS; 
V – recomendar providências para a apuração de atos lesivos ao patrimônio 
documental do Estado; 
VI – estimular os órgãos a disponibilizarem recursos financeiros e humanos 
necessários à implantação das políticas de Gestão Documental; 
VII – emitir parecer sobre a declaração de interesse público aos arquivos 
privados que contenham fontes para a pesquisa, a história, a cultura e o 
desenvolvimento do Estado, nos termos do art. 12, da Lei Federal nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991; e 
VIII – zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais emanados pelo 
SIARQ/RS. (DECRETO Nº 52.808, 2015). 

No Art. 6º, também são indicadas outras competências do Comitê Gestor, 

especificamente no que tange às atividades de gestão de documentos: 

I – elaborar, segundo princípios arquivísticos, as diretrizes e os instrumentos 
para implantação da Gestão Documental e Preservação de documentos 
arquivísticos, independente do suporte dos mesmos; 
II – elaborar estudos e diagnósticos para subsidiar as ações do SIARQ/RS; 
III – orientar e capacitar os Órgãos Executivos para a implantação das 
diretrizes e dos instrumentos de Gestão Documental; 
IV – exercer a orientação técnica dos grupos de trabalho e comissões 
internas quanto à gestão documental e à preservação dos documentos de 
arquivo; 
V – aprovar as Listagens de Eliminação de Documentos, encaminhadas 
pelos Órgãos Executivos; 
VI – participar do planejamento, da elaboração e da implantação de sistemas 
digitais aplicados à documentação arquivística; 
VII – participar da elaboração de projetos que envolvam migração de 
suportes de documentos arquivísticos, como microfilmagem e digitalização; 
VIII – definir padrões de tipologias documentais; 
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IX – estimular e auxiliar os Municípios na implantação de políticas de gestão 
documental e preservação; 
X – difundir o patrimônio documental dos integrantes do SIARQ/RS por 
meio de seu portal institucional; 
XI – promover eventos culturais com objetivo de difundir as políticas 
públicas de arquivo no RS; e 
XII – promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados para 
intercâmbio das atividades arquivísticas. (DECRETO Nº 52.808, 2015). 

Aos Órgãos Executivos do SIARQ/RS, de acordo com o Art. 6º, compete: 

I – promover a gestão, a preservação e o acesso aos documentos 
arquivísticos na sua esfera de competência, em conformidade com as 
diretrizes e normas arquivísticas emanadas pelo SIARQ/RS; 
II – criar grupos de trabalho e/ou comissões internas para definir, implantar e 
atualizar os instrumentos de gestão documental, com orientação técnica do 
Órgão Gestor do SIARQ/RS; 
III – aplicar o Plano de Classificação de Documentos – PCD - na 
documentação, independente do seu suporte; 
IV – aplicar a Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD - e proceder 
aos registros necessários de acordo com Instrução Normativa definida pelo 
SIARQ/RS, 
V – encaminhar a Listagem de Eliminação de Documentos para a apreciação 
e a aprovação pelo Órgão Gestor, com exceção dos Municípios que 
possuírem instituição arquivística devidamente regulamentada; 
VI – proceder ao recolhimento de documentos ao Arquivo Público do Estado 
acondicionando e identificando os documentos de acordo com Instrução 
Normativa do Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul - 
SIARQ/RS em vigência, com exceção dos Municípios; 
VII – fornecer informações sobre a gestão da documentação de sua esfera de 
competência ao SIARQ/RS como subsídios para a elaboração de dispositivos 
legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política 
estadual de arquivos públicos; e 
VIII – proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem dos servidores atuantes na 
área de arquivo, garantindo constante atualização. (DECRETO Nº 52.808, 
2015). 

É a partir da criação do Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul 

(SIARQ/RS, 1989), que a gestão de documentos do Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Sul começa a ser desenvolvida, e o APERS passa a ter papel decisivo na 

implementação e difusão das políticas públicas arquivísticas no RS, como órgão central do 

sistema, desenvolvendo trabalhos no campo da gestão de documentos e orientando as 

atividades de classificação e de avaliação realizadas pelas Comissões de Avaliação de 

documentos (CAD), já previstas desde a criação do SIARQ (1989). 

Os trabalhos dessas CAD, sob orientação do APERS, parecem ter iniciado em 2008, 

com publicação da Instrução Normativa SARH 001/08, e em 2009, com a publicação da 

Instrução Normativa SARH 001/09, na publicação dos primeiros instrumentos arquivísticos 

básicos da gestão de documentos, o plano de classificação (PCD) e a tabela de temporalidade 

de documentos (TTD). 
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No que tange ao conceito de gestão de documentos, fato curioso é que no RS não foi 

possível localizar sua definição em nenhum dos instrumentos normativos consultados, mas 

possuem PCD e TTD. Localizamos apenas referência à Lei 8.159/1991, nos considerandos da 

legislação pesquisada no Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul.145 

O nono SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado de Goiás, segundo da região 

centro-oeste do país, por meio do Decreto nº 3.466, de 29 de junho de 1990, com as seguintes 

finalidades: 

I - formular a política estadual arquivística, em obediência às diretrizes do 
Sistema Nacional de Arquivo e compatibilizar planos estaduais com os 
planos nacionais e municipais, bem como fiscalizar a respectiva execução; 
II - estabelecer um padrão de trabalho arquivístico, assegurando a proteção e 
preservação dos documentos do Poder Executivo Estadual, tendo em vista as 
necessidades e peculiaridades regionais; 
III - promover a articulação entre os arquivos existentes no Estado, 
respeitada sua autonomia Jurídico administrativa e técnica; 
IV - promover a adoção de medidas que visem a integração dos arquivos 
municipais; 
V - desenvolver programas de assistência técnica aos arquivos integrantes do 
Sistema, de acordo com suas necessidades, especialmente no que concerne 
aos aspectos relacionados à adequação e revitalização de arquivos, 
propiciando treinamento, aperfeiçoamento e atualização de recursos 
humanos destinados à área arquivística; 
VI - manter intercâmbio com outros sistemas de arquivos, com entidades 
congêneres, nacionais e internacionais, capazes de contribuir para a 
viabilização de projetos específicos da área e para a realização dos seus 
objetivos; 
VII - acompanhar a execução de programas, avaliando, discutindo e 
divulgando os seus resultados. (LEI Nº 3.466, 1990). 

O SIESA é estruturado da seguinte forma: 

Art. 2º Integrarão o Sistema Estadual de arquivo de Goiás as seguintes 
unidades: 
I Arquivo histórico Estadual, da Secretaria da Cultura; 
II Departamento de Documentação e Arquivo, da Secretaria da 
Administração; 
III Coordenadoria do Sistema Estadual de Arquivo, da Fundação Museu 
Pedro Ludovico; 
IV Unidades Administrativas incumbidas das atividades de arquivo, na 
administração direta e indireta. (LEI Nº 3.466, 1990). 

Esta Lei também prevê a criação de um Grupo Técnico, para desenvolver suas 

atividades operacionais e de coordenação, e um Conselho de Orientação e Apoio. Ao 

Conselho de Orientação e Apoio, especificamente cabe definir as diretrizes gerais às 

atividades do sistema, bem como normas e procedimentos técnicos e métodos sobre 

organização e funcionamento das atividades de arquivo, ou seja, gestão de documentos.  

                                                 
145 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE G. 
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Tendo em vista a necessidade de regulamentação e implementação das atividades de 

gestão de documentos, bem como em definir os instrumentos e as fases da gestão de 

documentos no âmbito do Estado de Goiás, em 2008 é publicado a Lei nº 16.226, de 08 de 

abril de 2008, que dispõe sobre os arquivos públicos no âmbito estadual, também denominada 

de Lei Estadual de Arquivos do Estado de Goiás. 

A referida Lei, em seus considerandos, reforça o dever do Poder Público e a proteção 

especial dos documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e de informação, e define a gestão de 

documentos como: 

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas desenvolvidos na sua produção, tramitação, uso, 
avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando à sua 
eliminação ou ao recolhimento para a guarda e conservação permanente. 
(LEI nº 16.226, 2008). 

No Art. 2º, define o que considera como documento de arquivo “Arquivos públicos, para 

efeitos desta Lei, são o conjunto de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas 

atividades, por órgãos públicos estaduais em decorrência de suas funções administrativa, legislativa e 

judiciária.” (LEI Nº 16.226, 2008). 

Também define o ciclo de vida dos documentos, a partir das fases pela qual os documentos 

de arquivo passam: 

Art. 3º Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes.  
Parágrafo único. Consideram-se: 
I documentos correntes, aqueles em curso ou que, mesmo sem 
movimentação, sejam objeto de consultas freqüentes; 
II documentos intermediários, aqueles que, não sendo de uso corrente nos 
órgãos públicos, aguardam, por razões de interesse administrativo, a sua 
eliminação ou o recolhimento para a guarda e conservação permanente; 
III documentos permanentes, o conjunto de documentos de valor histórico, 
probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. (LEI 
Nº 16.226, 2008). 

No Art. 6º, determina que a guarda, preservação e eliminação dos documentos no 

âmbito do Poder Executivo, fica a cargo da AGANP, não mencionando ou reconhecendo o 

papel de apoio do AHEGO na orientação e coordenação das atividades técnicas no âmbito da 

gestão de documentos: 

Art. 6º Compete à Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos 
AGANP dispor sobre a guarda, conservação e eliminação de documentos 
dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta, autárquica e 
fundacional, no âmbito do Poder Executivo. 
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§ 1º A tabela de temporalidade de documentos deve ser elaborada, 
preferencialmente, em parceria com os órgãos ou entidades da administração 
pública estadual que tenham produzido ou recebido os documentos. 
§ 2º Os documentos relacionados às funções típicas da administração 
tributária devem ter tratamento especial, relativamente a sua guarda, 
conservação e eliminação, conforme dispuser ato da Secretaria da Fazenda, 
observado o disposto nesta Lei. (LEI Nº 16.226, 2008). 

No ano de 2011, tendo em vista aplicar essas diretrizes definidas na Lei nº 

16.226/2008, principalmente para a avaliação e elaboração de tabelas de temporalidade de 

documentos, é publicado por meio da Portaria nº 396, de 4 de agosto de 2011, a determinação 

da criação de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (COPAD), sua 

competência e atividades. 146 

O décimo SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado de Mato Groso, terceiro 

da região centro-oeste do país, por meio do Decreto nº 1.654, de 29 de agosto de 1997, que 

cria o Sistema de Arquivos do estado de Mato Grosso – SIARQ-MT, vinculado à Secretaria 

de Estado de Administração (SEA), por meio da Superintendência de Arquivo Público de 

Mato Grosso (SAP-MT). 

Os objetivos do SIARQ-MT são: 

Art. 3º O Sistema de Arquivos do Estado de Mato Grosso – SIRQ/MT, tem 
como principais objetivos:  
I – assegurar a proteção e preservação dos documentos arquivísticos do 
Poder Público Estadual, como elemento de prova e instrumento de apoio à 
administração e pelo seu valor histórico e cultural ;  
II – harmonizar as atividades nas diversas fases de administração dos 
documentos de arquivo atendendo às especificidades dos órgãos geradores 
da documentação;  
III – facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público de acordo com as 
necessidades da comunidade. (DECRETO nº 1.654, 1997). 

Também define o documento de arquivo e as fases do ciclo de vida documental: 

Art. 4º Para os fins deste Decreto consideram-se partes integrantes dos 
documentos do patrimônio arquivístico público, o conjunto de documentos 
produzidos ou recebidos por instituições públicas em decorrência de 
atividade específica de cada órgão da Administração Direta e Indireta do 
Estado de Mato Grosso, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza do documento.  
Parágrafo único. Os documentos de arquivo caracterizam–se conforme as 
fases de seu ciclo de vida e se distribuem em:  
I – arquivos correntes, constituídos pelo conjunto de documentos em curso, 
ou que, mesmo sem movimentação, constituam objetos de consultas 
frequentes;  
II – arquivos intermediários, constituídos pelo conjunto de documentos que, 
não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 

                                                 
146 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE H. 
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administrativo, aguardam a sua eliminação ou reconhecimento para guarda 
permanente;  
III – arquivos permanentes, constituídos pelo conjunto de documentos de 
valor probatório, histórico e cultural, aos quais devem ser assegurados a 
preservação e o acesso público. (DECRETO nº 1.654, 1997).  

Este Decreto também define o Órgão Central do SIARQ-MT e cria o Conselho 

Estadual de Arquivos, cujas competências são:  

Art 6º Compete ao Arquivo Público de Mato Grosso, como órgão central do 
Sistema, orientar na elaboração e aprovar o Plano de Destinação de 
Documentos e a Tabela de Temporalidade. 

Art. 7º Fica criado o Conselho Estadual de Arquivos – CEA, órgão 
vinculado ao Arquivo Público de Mato Grosso, que definirá a política de 
arquivo no Estado. 

§ 1º O Conselho Estadual de Arquivos será presidido pelo Coordenador do 
Arquivo Público de Mato Grosso e integrado por representantes de 
instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. (DECRETO nº 
1.654, 1997). 

De acordo com o Art. 11 do Decreto nº DECRETO nº 1.654/1997, compete ao Órgão 

Central do SIARQ/MT: 

I – elaborar, segundo princípios arquivísticos, as diretrizes e normas e definir 
os métodos para a organização e funcionamento das atividades de arquivo 
corrente, intermediário e permanente; 
II – compatibilizar a ação do Sistema de Arquivos de Mato Grosso- 
SIARQ/MT, com as normas e diretrizes emanadas do Arquivo Nacional, 
órgão central do Sistema Nacional de Arquivos; 
III – divulgar o sistema e promover a consecução da política de arquivos; 
IV – prestar orientação técnica aos órgãos do Sistema; 
V – participar do processo de avaliação de documentos de arquivo 
desenvolvido em cada órgão e da elaboração do Plano de Destinação de 
Documentos e da Tabela de Temporalidade; 
VI – participar do planejamento e elaboração de Sistemas de processamento 
eletrônico de dados, aplicados a documentos de arquivo; 
VII – orientar na avaliação, seleção e preparos de documentos de arquivo a 
serem submetidos à microfilmagem; 
VIII – propor a realização de programas de aperfeiçoamento e reciclagem; 
IX – celebrar convênios de cooperação técnica e manter intercâmbio com 
entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas. (DECRETO nº 
1.654, 1997). 

O Decreto nº 1.654/1997, também cria os Órgãos Setoriais, definido como Arquivo 

Setorial em cada órgão da Administração Estadual Direta e Indireta, que de acordo com o Art. 

12 compete: 

I – executar as atividades específicas do Sistema 
II – prestar ao Órgão Central informações sobre suas atividades e apresentar 
sugestões para o aprimoramento do Sistema; 
III – estabelecer, em conformidade com especificidades, dos respectivos 
órgãos, normas complementares às emanadas do Órgão Central; 
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IV – propor medidas para garantir o funcionamento e o aprimoramento do 
sistema de Arquivos do Estado de Mato Grosso – SIARQ/MT, nos 
respectivos órgãos; 
V – acompanhar e orientar a execução das atividades arquivísticas , de 
acordo com as rotinas estabelecidas; 
VI – manter cadastro dos acervos arquivísticos e das unidades responsáveis 
pela guarda de documento de arquivo. 

Porém, apesar deste Decreto ter lançado as bases da organização do sistema de 

arquivos e gestão de documentos, a definição do conceito de gestão de documentos foi 

localizada apenas no “Manual Técnico de Normas e Procedimentos - Volume II - Sistema de 

Gestão de Documentos”, publicado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em 2014, 

disponível no portal institucional eletrônico do SAP-MT. 

Gestão de documentos é o planejamento e controle das atividades de 
produção, classificação e recuperação, avaliação, descrição e difusão, 
proteção e preservação de documentos de arquivo. Visa à racionalização e 
eficiência dos documentos de arquivo desde a produção até o seu destino 
final, que pode ser a eliminação ou sua guarda permanente. (MANUAL, 
2014, p. 4). 

Essa versão de 2014 do Manual atualiza o PCD e a TTD de 2002 (DECRETO nº 

5.567, 2002), e no Capítulo terceiro do Manual Técnico de Normas e Procedimentos - 

Volume II - Sistema de Gestão de Documentos (2014), apresenta a metodologia utilizada para 

o desenvolvimento e implementação do “sistema de gestão de documentos”, baseado na 

gestão sistêmica dos documentos, desde do protocolo até a sua destinação final, na 

identificação e mapeamento de processos do Poder Executivo Estadual, que no âmbito da 

gestão de documentos, os produtos são os documentos processados, registrados, classificados, 

avaliados e arquivados.   

Este Decreto, portanto, cria as bases para a implementação da gestão de documentos 

no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que posteriormente se efetiva com a 

publicação do Decreto nº 5.567, de 26 de novembro de 2002, que aprova o Manual de Gestão 

de Documentos, o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.147 

O décimo primeiro SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado de Alagoas, 

quinto da região nordeste do país, criado por meio da Lei nº 6.236, de 6 de junho de 2001, e 

tem por objetivos principais: 

I  ―  implantar um programa de gestão integral de documentos na 
Administração Pública Estadual; 
II  ―  dotar  a  Administração  Pública  Estadual  de  um Plano  de  
Classificação  de Documentos de Arquivo e de Tabelas de Tempralidade; e 

                                                 
147 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE J. 
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III  ―  harmonizar as fases corrente, intermediária  e permanente dos 
documentos públicos estaduais. 

Mais adiante, no Art. 3º e 4º, define arquivo, e as fases do ciclo de vida pelas quais 

passam os documentos, a partir do sistema: 

Art. 3º ― Para os fins desta lei, consideram-se integrantes do patrimônio 
arquivístico público os conjuntos de documentos produzidos e recebidos 
pelos órgãos da administração do Estado de Alagoas, em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias, qualquer que seja o 
suporte da informação ou natureza dos documentos. 
Art. 4º ― Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes. 
§  1º ― Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes [sic]. 
§  2º ― Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo 
de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. 
§  3º ― Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. 

Esta Lei também define como órgão central do sistema o Arquivo Público de 

Alagoas (APA), bem como estabelece a criação das Comissões de Avaliação de Documentos 

(CADA), que deverão proceder a elaboração dos planos de classificação relativas às 

atividades específicas de cada órgão do Estado, sob a orientação do Arquivo Público de 

Alagoas. Nesta Lei também não encontramos a definição do conceito de gestão de 

documentos e seus instrumentos. Em nossas pesquisas nos sites do Governo de Alagoas não 

encontramos mais nenhuma informação sobre a existência de um programa ou sistema de 

gestão de documentos, portanto, não podemos afirmar se a gestão de documentos de fato foi 

implementada no Poder Executivo do Estado de Alagoas.148 

O décimo segundo SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Amazonas, 

primeiro da região norte do país, por meio do decreto nº 27.071, de 18 de outubro de 2007, 

onde em seu Art. 2º, indica que a Secretaria de Administração e Gestão - SEAD é o órgão 

coordenador, com o apoio dos órgãos setoriais.  

As finalidades do SEARQ são: 

[…] assegurar a proteção, a preservação e o acesso à documentação de 
arquivos, bem como estabelecer normas técnicas de organização dos 
arquivos da Administração Pública Estadual nas suas esferas de 
competência, tendo em vista os valores administrativo, legal, histórico, 
cultural, além do interesse e das necessidades da sociedade. (DECRETO Nº 
27.071, 2007). 

                                                 
148 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE M. 
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No parágrafo 2º do Art. 2º, define que os órgãos setoriais são responsáveis por todos 

os documentos que não sejam de uso corrente, e que por razões administrativas, aguardam 

destinação, para eliminação ou guarda permanente, bem como participar do processo de 

avaliação e na produção das Tabelas de Temporalidade de Documentos. 

Ao órgão central compete: 

I- estabelecer princípios, diretrizes, normas e métodos sobre a organização e 
o funcionamento das atividades de arquivos; 
II - orientar o preparo e a organização dos documentos em fase de 
transferência para o arquivo permanente; 
III - prestar orientação técnica aos órgãos integrantes do Sistema; 
IV - Celebrar convênio de cooperação técnica e manter intercâmbio com 
outros arquivos nacionais e internacionais; 
V - Supervisionar a conservação dos documentos sob custódia 
VI - Orientar na elaboração da gestão de documentos e tabela de 
temporalidade; 
VII - Proceder a gestão de documentos na administração pública estadual e 
estabelecer normas de organização e controle de funcionamento dos arquivos 
correntes e intermediários. (DECRETO Nº 27.071, 2007). 

Dez anos após a criação do SEARQ, em 2017 o Governo do Estadual do Amazonas 

publica o Decreto nº 37.899, de 23 de maio de 2017, instituindo o Sistema de Arquivos e 

Gestão de Documentos do Estado do Amazonas – SAGED-AM e aprova a primeira Tabela de 

Temporalidade de Documentos das Atividades-meio dos produzidos pela Administração 

Pública Estadual, com o intuito de organizar e destinar a massa documental existente nos 

diversos órgãos e entidades estaduais. 

Em 120 anos de existência do Arquivo Público, o Governo do Estado editou, 
pela primeira vez, o principal instrumento para a organização documental do 
Amazonas, pois a Tabela de Temporalidade é o instrumento normativo que 
determina os prazos de permanência de cada documento em cada fase de sua 
vida documental e que determina o tipo de arquivo a ser utilizado – corrente, 
intermediário ou permanente.149 

Com a publicação desse Decreto, determina a criação de comissões de avaliação de 

documentos que deverão orientar, acompanhar e controlar a utilização, em suas respectivas 

áreas de atuação, do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos das 

Atividades-Meio. 

Diante da necessidade de aplicar o Plano de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade aprovados Decreto nº 37.899/2017, alguns meses mais tarde, no mesmo, é 

publicado o Decreto nº 38.019, de 29 de junho de 2017, que regulamenta a Comissão Central 

de Avaliação de Documentos (órgão de assessoramento e deliberativo, que possui o Chefe do 
                                                 
149 Secretaria de Estado de Administração (SEAD), 2017. Disponível em: 
<http://servicos.sead.am.gov.br/arquivopublico/2017/09/05/sead-publica-manual-de-arquivo-e-gestao-de-
documentos-da-administracao-publica-estadual/>. Acesso em: 25 abr. 2018. 
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APEAM com presidente) e as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (servidores 

de cada órgãos da APE direta e indireta). 

Apesar de significarem marcos importantes do desenvolvimento do sistema de 

arquivos e gestão de documentos no Estado do Amazonas, nenhum desses três Decretos 

definem o conceito de gestão de documentos, as funções de classificação e avaliação, bem 

como os instrumentos arquivísticos básicos da gestão de documentos. 

É no Manual Técnico do Sistema de Arquivos e Gestão de Documentos do Estado do 

Amazonas, publicado em 2017, que encontramos os elementos definidores da gestão de 

documentos. 

Assim, conceitua arquivo como “o conjunto de documentos produzidos e recebidos 

por órgãos públicos e entidades privadas, em decorrência de suas atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos”. (MANUAL TÉCNICO, 2017, p. 11). 

Também conceitua o ciclo de vida dos documentos como as sucessivas fases que 

passam os documentos, desde o momento em que são criados até sua destinação final, 

definindo arquivo corrente, intermediário e permanente da seguinte forma: 

Arquivo corrente ou de 1ª idade: constituído de documentos em curso ou 
frequentemente consultados e de uso exclusivo da fonte geradora. Seu uso se 
caracteriza pelo valor primário dos documentos, isto é, atender às finalidades 
de sua criação. 
Arquivo intermediário ou de 2ª idade: constituído de documentos que 
deixaram de ser frequentemente consultados, mas que ainda podem ser 
solicitados para embasar assuntos idênticos. A permanência dos documentos 
em arquivos intermediários é temporária. 
Arquivo permanente ou de 3ª idade: constituído de documentos que já 
cumpriram as finalidades de sua criação, mas são preservados em razão de 
seu valor probatório, informativo, cultural e de pesquisa por parte da 
entidade que o produziu ou por terceiros (valor secundário). (MANUAL 
TÈCNICO, 2017, p. 11). 

Define a gestão de documentos como “o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e intermediária, visando à sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente”. (MANUAL TÈCNICO, 2017, p. 12). 

Mais adiante ressalta a importância do planejamento, da organização, do controle, da 

coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos necessários para sua 

implementação, destacando como o objetivo principal aperfeiçoar e simplificar o ciclo 

documental, dividindo as atividades de gestão de documentos em três fases operacionais, de 
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acordo com o records management proposto por James Rhoads (1989), a saber: a) Produção; 

b) Manutenção e uso; e, c) Destinação de documentos. 150 

O décimo terceiro SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado do Amapá, 

segundo e último SIARQ criado na região norte do país, por meio da Lei nº 1.492, de 27 de 

maio de 2010, que dispõe sobre a criação do APEAP, define as diretrizes da Política Estadual 

de Arquivos Públicos e Privados de interesse público e social do Amapá e cria o Sistema 

Estadual de Arquivos do Amapá (SIESA). Define o conceito de gestão de documentos em seu 

Art. 4º da seguinte forma: 

Art. 4°. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando à sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. (LEI Nº 1.492, 2010). 

Mais adiante, no Art. 5º, define os elementos da política estadual de arquivos: 

Art. 5°. Considera-se política estadual de arquivos o conjunto de princípios, 
diretrizes e programas elaborados e executados pela Administração Pública 
Estadual de forma a garantir a gestão, a preservação e o acesso aos 
documentos dos arquivos públicos, bem como a proteção especial a arquivos 
privados, considerados de interesse público para o Estado do Amapá. (LEI 
Nº 1.492, 2010). 

Ao criar o SIESA, a Lei nº 1.492/2010, define o APEAP como órgão central do 

sistema, e lhe dá outras competências, das quais destacamos algumas a seguir: 

I - Gerir o Sistema; 
II - Elaborar, implantar, implementar e acompanhar as Políticas Estadual e 
Municipais de Arquivos Públicos e Privados no âmbito do Poder Executivo 
Estadual; 
III - Coordenar e orientar os trabalhos de avaliação de documentos públicos 
do Estado e dos municípios, rever as propostas de Planos ou Códigos de 
Classificação e Tabelas de Temporalidade e Destinação de 
Documentos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e/ou 
Municipal e aprovar as atualizações periódicas que ocorrerem nos 
respectivos instrumentos; 
IV - Acompanhar e orientar, junto aos órgãos setoriais do SIESA, a 
aplicação das normas relacionadas à gestão de documentos de arquivos 
aprovadas pelo Governador; 
V - Orientar a implementação, coordenação e controle das atividades e 
rotinas de trabalho relacionadas à gestão de documentos nos órgãos setoriais 
e seccionais [...]. (LEI Nº 1.492, 2010). 

Tendo em vista essas competências e a necessidade de implementar a gestão de 

documentos nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Esta Lei 

também determina a criação das Comissões Permanentes de Avaliação de documentos, que 

será responsável em orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos 

                                                 
150 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE U. 
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documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de atuação, tendo em vista a 

identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 

Essa é a única Lei de Arquivos do Poder Executivo do Estado do Amapá, não sendo 

possível localizar as definições de classificação, avaliação e o ciclo de vida dos documentos, 

bem como os instrumentos básicos da gestão de documentos, impossibilitando a análise de 

sua perspectiva teórica e abordagem metodológicas de desenvolvimento. 151 

O décimo quarto e último SIARQ estadual criado no Brasil foi no Estado Rio de 

Janeiro, em 2012. Ao contrário do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que formula e 

implementa a política estadual de gestão de documentos e arquivos, o APERJ é responsável 

pela implementação da política estadual de arquivos e do Programa de Gestão de Documentos 

do Poder Executivo Estadual (PGD-RJ), enquanto o Conselho Estadual de Arquivos do Rio 

de Janeiro (CONEARQ/RJ), é responsável pela formulação da política estadual de arquivos.  

O CONEARQ/RJ é criado pelo Decreto Estadual nº 29.387, de 15 de outubro de 

2001, um marco importante para o desenvolvimento da política estadual de arquivos, e possui 

os seguintes objetivos: 

[...] estabelecer diretrizes para a gestão, preservação e acesso aos 
documentos produzidos pelo Estado; estudar e propor à Secretaria de Estado 
da Casa Civil dispositivos legais para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e 
implementação da política pública estadual de arquivos; estimular programas 
de gestão de documentos, de capacitação técnica de recursos humanos, entre 
outras ações importantes no âmbito institucional do APERJ. A criação do 
CONEARQ foi um marco legal essencial para o início da construção de uma 
política estadual de arquivos e a consolidação do APERJ como instituição 
arquivística, superando o quadro de falta de respaldo legal e político-
administrativo para a sua efetiva atuação frente aos problemas de gestão, 
organização e acesso aos documentos de arquivos produzidos pelo governo, 
mudando substancialmente a importância dada aos arquivos e ao APERJ até 
esse momento. (KNAUSS et al, 2013, p. 193). 

Cronologicamente, podemos dizer que a preocupação com a gestão de documentos 

no Estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista legal e regulatório, teve início com a 

reorganização do Estado, com a fusão do Estado da Guanabara e o então Estado do Rio de 

Janeiro, conforme apresentamos na subseção 7.1 desta pesquisa.  

Em 1978, temos conhecimento que o Decreto n. 2.030, de 11 de agosto de 1978, 

dispõe sobre os Atos da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, pode ser 

considerado a primeira norma de padronização de documentos do Estado após sua fusão em 

1975. Esta norma regula a produção de documentos indicando as espécies documentais e sua 

definição para cada ato do Governo, sua tramitação e publicação de modo a criar 

                                                 
151 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE V. 
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procedimentos administrativos de protocolo, autuação de processos, do registro, expedição, 

arquivamento, classificação e distribuição, padronizando as atividades técnicas de arquivo.  

Além disso, o Decreto determina que em todas as unidades da Administração 

Estadual fosse criada um Arquivo setorial, no qual seria incumbido da avaliação periódica de 

documentos, visando a determinar o valor do acervo documental, em relação à guarda 

permanente, transitória ou eventual. Nos parágrafos subsequentes do Art. 100 desse Decreto, 

determina, em linhas gerais, o que considera documentos permanentes, transitórios e 

eventuais:  

§ 1º - Documentos permanentes ou de guarda permanente são aqueles cuja 
retenção deva ser definitiva, em razão de comprovarem direitos do Estado ou 
de terceiros, estabelecerem precedentes ou possuírem valor informativo 
relevante para a Administração ou por sua natureza histórica. 
§2º - Documentos transitórios são aqueles cuja guarda é de interesse 
temporário para a Administração. 
§ 3º - Documentos eventuais são os de interesse passageiro, sem valor de 
guarda temporária ou definitiva. 

Nas alíneas do Art. 101, define a equipe encarregada da avaliação de documentos: 

I - representante da unidade responsável pelo arquivamento dos documentos 
a serem avaliados; 
II - representantes de órgão especifico de administração da Secretaria de 
Estado ou outro órgão 
diretamente subordinado ao Governador do Estado, em cuja estrutura esteja 
contida a unidade 
citada no inciso anterior; 
III - servidor ocupante de cargo cujas atribuições exijam saber jurídico para 
o seu desempenho; 
IV - representante do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 

No Art. 103, define que após a avaliação os documentos devem ser recolhidos ao 

APERJ. Essa norma, pode-se dizer, foi balizadora durante muito tempo da avaliação de 

documentos no Estado do Rio de Janeiro. 

Porém, historicamente, a regulamentação da gestão de documentos e o sistema de 

arquivo, começam a ser delineados pelo Decreto nº 25.828, de 14 de dezembro de 1999, que 

institui o Sistema de Comunicações Administrativas e Documentação (SICAD) do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, cujas competências eram: 

Art. 1º - Fica instituído, sob a coordenação da Secretaria de Estado de 
Administração e Reestruturação, o Sistema de Comunicação Administrativas 
e Documentação do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - SICAD 
com a finalidade de: 
I - assegurar o controle da produção dos documentos, autuação, tramitação, 
arquivamento e disponibilização das informações neles contidas, nos órgãos 
da administração direta, autarquias e fundações do governo estadual;  
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II - assegurar a modernização e confiabilidade das comunicações 
administrativas no âmbito do governo estadual;  
III - promover a racionalização e normalização dos atos administrativos 
normativos e ordinatórios do Poder Executivo;  
IV - promover a uniformização de procedimentos e a integração entre os 
órgãos e unidades componentes do Sistema;  
V - estimular e promover a formação e o treinamento dos servidores que 
atuam na área a que se refere este Decreto. 

Mais adiante, no Art. 2º do mesmo Decreto, são definidos os órgãos que formam o 

SICAD: 

Art. 2º - O sistema de Comunicação Administrativa e Documentação - 
SICAD compreende:  
I - a Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação, como Órgão 
Central do Sistema;  
II - os Protocolos Gerais, Arquivos Centrais, Departamentos Gerais de 
Documentação das Secretarias de Estado ou unidades equivalentes nos 
órgãos da administração indireta estadual, como Órgãos Setoriais;  
III - as unidades organizacionais de qualquer nível incumbidas 
especificamente das atividades de comunicações administrativas e gestão de 
documentos na administração direta e indireta, como Órgãos Seccionais.  

No Art. 3º deste Decreto, é definido que a Secretaria de Estado de Administração e 

Reestruturação é o órgão central do SICAD, com as seguintes atribuições: 

Art. 3º - Incumbe à Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação:  
I - na qualidade de Órgão Central do Sistema: 
a) orientar, coordenar e supervisionar os órgãos integrantes do Sistema;  
b) estabelecer diretrizes em matéria de comunicações administrativas e 
gestão de documentos;  
c) aprovar planos, projetos e programas de comunicação administrativa e 
gestão de documentos;  
d) acompanhar a execução da política estadual de comunicação 
administrativa e gestão de documentos;  
e) manter atualizado o Código de Classificação de Documentos do Poder 
Executivo e a respectiva Tabela de Temporalidade aprovada pela Resolução 
SARE nº 2.794, de 13 de agosto de 1999;  
f) promover cursos, palestras e seminários para os servidores que atuam nas 
áreas a que se refere este Decreto;  
II - como Órgão de Assessoramento da Governadoria do Estado:  
a) implantar a padronização da comunicação administrativa no âmbito do 
Poder Executivo;  
b) implantar a padronização da gestão de documentos no âmbito do Poder 
Executivo;  
c) implantar sistemas informatizados para padronização das atividades;  
d) promover a articulação operacional com os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta;  
e) oferecer informações tendentes à atualização do Sistema de 
Comunicações Administrativas e Documentação.  

No Art. 4º são definidas as responsabilidades dos órgãos setoriais e seccionais, 

competindo aos mesmos executar as diretrizes e aplicar as normas emanadas pelo órgão 

central. Verifica-se, assim, que o APERJ, enquanto instituição arquivística do Estado, não foi 
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incluído nesse regulamento, apesar de na época estar subordinada a esta Secretaria. Portanto, 

é possível observar a dificuldade de implementação dessa diretriz, notadamente na parte 

técnica, pois verificamos que a mesma aponta somente a estrutura e as atribuições de cada 

parte do sistema, sem definir seus fundamentos teóricos e metodológicos, no plano prático. 

Por outro lado, esse decreto foi importante para a padronização das atividades de protocolo, 

preocupação vigente desde a década de 1970, quando o Estado teve que reorganizar-se.  

Esse sistema (SICAD) permaneceu vigente até o ano de 2012, quando é 

integralmente revogado pelo Decreto nº 43.871, de 8 de outubro de 2012, que cria o Sistema 

de Arquivos do Estado do Rio de Janeiro (SIARQ-RJ), elevando o APERJ como seu órgão 

central e coordenador do sistema. 

Antes de ingressarmos na análise do SIARQ-RJ, é importante ressaltar que foram os 

trabalhos realizados pelo CONEARQ-RJ, criado em 2001 como órgão colegiado vinculado ao 

APERJ, que foram possíveis algumas conquistas e avanços na construção de uma política 

pública de arquivos para o Estado do Rio de Janeiro. Prova disso é a publicação da Lei 

Estadual nº 5.562, de 20 de outubro de 2009, que possui notadamente elementos conceituais, 

onde encontramos a definição de termos e conceitos da gestão de documentos, a metodologia 

que deverá ser aplicada, e as diretrizes gerais da implementação da política estadual de gestão 

de documentos e arquivos. 

Esta Lei, em seu Art. 1º, reforça as responsabilidades dos órgãos públicos com a 

gestão de documentos e a proteção dos documentos de arquivo, como instrumentos de apoio à 

administração, à cultura, ao desenvolvimento social, educacional e científico, bem como são 

elementos de e informação do Estado e do cidadão, na garantia dos seus direitos. 

O conceito de arquivo é definido no Art. 2º: 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, 
bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 
natureza dos documentos. (LEI Nº 5.562, 2009). 

O conceito de gestão de documentos, apesar dos inúmeros esforços, é regulamentada 

na redação do Art. 3º, como: 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, 
tramitação, uso e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. (LEI Nº 5.562, 
2009). 
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Percebe-se que nessa definição, assim como na definição de São Paulo e da Bahia, há 

um acréscimo do termo “classificação” no conceito de gestão de documentos, representando a 

preocupação com organização e classificação de documentos, que antecede a avaliação e a 

descrição de documentos, indicando a preocupação com a produção de instrumentos 

arquivísticos, como os planos de classificação de documentos e tabelas de temporalidade. 

Esse conceito, com o acréscimo da classificação, é o mesmo da Lei Nacional de Arquivos nº. 

8159/91. 

Mais adiante define que são instrumentos básicos de gestão de documentos o plano 

de classificação de documentos e a tabela de temporalidade. Vale ressaltar a competência 

dada ao APERJ pelo Art. 6º, “em proceder à desclassificação dos documentos sigilosos, 

recolhidos à sua custódia permanente, de modo a garantir o livre acesso e o pleno exercício da 

cidadania”. (LEI Nº 5.562, 2009), elemento que é registrado em suas tabelas de temporalidade 

documental, como poderemos observar mais adiante, uma inovação criada no âmbito do 

PGD-RJ. A Lei também define o interesse do Estado pelos arquivos privados de valor 

permanente e histórico para a sociedade, que deverão ser definidos pelo CONEARQ-RJ.  

No Art. 10, são definidos os arquivos correntes, intermediários e permanentes, a 

partir de sua frequência de uso e por seus valores primários e secundários: 

Art. 10 - Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes. 
§1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo 
sem movimentação, são mantidos junto às unidades produtoras por serem 
objeto de consultas frequentes. 
§2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de 
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, 
aguardam, nas unidades que tenham atribuições de arquivo nas Secretarias 
de Estado ou no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, a sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
§3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. 

Essa Lei também é considerada o marco inicial da formulação e implementação do 

Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ), pois segundo o 

Art. 17: 

Art. 17 - Compete ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
implementar a política estadual de arquivos, definida pelo Conselho Estadual 
de Arquivos - CONEARQ, criado pelo Decreto Estadual nº 29.387, de 15 de 
outubro de 2001, além da gestão, transferência, recolhimento, processamento 
técnico, preservação e divulgação dos documentos produzidos e recebidos 
pelo Poder Executivo Estadual, garantindo pleno acesso à informação, 
visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-
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administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção 
de conhecimento científico e cultural. 
§1º É também competência do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 
a implementação do programa de gestão de documento do Poder Executivo 
Estadual. 

A Lei Estadual de Arquivos lança as bases da política estadual de arquivos do Estado 

do Rio de Janeiro, culminando em 2009 na criação do programa de gestão de documentos 

(PGD-RJ), e em 2012 com a criação do SIARQ-RJ.  Assim, percebemos que os esforços do 

APERJ e do CONARQ-RJ foram fundamentais para aproximar as instituições arquivísticas 

das administrações púbicas estaduais para o alcance de seus objetivos. Esse fato pode ser 

verificado na própria estrutura estabelecida para o CONEARQ-RJ, dada pela redação do Art. 

3º, que define os seus integrantes: 

Art. 3º - O Conselho Estadual de Arquivos (CONEARQ) terá como 
Presidente o Secretário de Estado de Direitos Humanos e Sistema 
Penitenciário e como Vice-Presidente o Diretor Geral do Arquivo Público do 
Estado do Rio de Janeiro, sendo composto por oito membros Conselheiros, 
representantes da sociedade civil e do Poder Público, sendo:  
I - três representantes do Poder Executivo Estadual, sendo um da Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia, um da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos e Sistema Penitenciário e um da Secretaria de Estado de 
Administração e Reestruturação;  
II - um representante do Arquivo Público do Estado;  
III - um representante de Arquivos Públicos Municipais, indicado pelo 
Presidente do Conselho;  
IV - dois representantes dos Cursos Universitários de Arquivologia do 
Estado do Rio de Janeiro;  
V - um representante de instituições não-governamentais que atuem nas 
áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais, 
indicado pelo Presidente do Conselho.   

O APERJ, o CONEARQ-RJ e o SIARQ-RJ foram fortalecidos e reconhecidos como 

instituições estratégicas para Governo, e deram visibilidade aos problemas arquivísticos do 

Estado do Rio de Janeiro, bem como desenvolveram propostas de soluções, conforme 

apontado por Knauss et al (2013, p. 195): 

Concretamente, essas ações apresentadas foram decisivas e estratégicas para 
a reestruturação administrativa, política e financeira que legitimaram a 
atuação do APERJ, sendo um dos maiores desafios manter, em longo prazo e 
com respaldo legal, uma estrutura com corpo técnico próprio, estável e 
especializado para a criação de um programa de gestão de documentos, 
garantindo o cumprimento de sua missão e exercer o seu papel de instituição 
contemporânea com vistas ao atendimento das demandas de acesso à 
informação governamental por parte do cidadão e da própria administração 
pública de forma organizada, além de contribuir para a promoção da 
transparência de Estado. 

Cabe ressaltar, ainda que é recente a inscrição do programa de gestão de documentos 

na agenda do Governo do Estado, configurando-se como mais um passo no processo de 
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construção de sua política arquivística estadual. Assim, estabelecido suas competências como 

órgão central do SIARQ-RJ e como Órgão reitor ou coordenador do PGD-RJ, o próximo 

passo era definir a metodologia de execução que integrasse todos os órgãos da APE e a 

criação das Comissões de Gestão de Documentos (CGD) nos órgãos da APE, diferentemente 

das comissões criadas pelos demais estados, sem o adjetivo “avaliação”, pois a avaliação é 

apenas um dos objetivos do PGD-RJ.  

Vale ressaltar que o sistema de protocolo também é integrado ao PGD, com a 

padronização de procedimentos e rotinas de tratamento dos documentos desde a sua produção 

até a sua destinação final. As fases da gestão de documentos, de acordo com o Manual de 

Gestão de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (2013), define as fases da 

gestão de documentos de acordo com o proposto por Rhoads (1989), sendo elas: 

[..] produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos, referindo-
se como um “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. Trata-se um processo de intervenção no ciclo de vida dos 
documentos de arquivo para garantir agilidade no controle, utilização e 
recuperação de documentos e informações, imprescindível para o processo 
de tomada de decisões e para a preservação da memória institucional. 
(MANUAL PGD-RJ, 2013, p. 11). 

Com isso, o APERJ reafirma suas responsabilidades com a gestão dos documentos 

públicos, o estabelecimento dos elementos para o desenvolvimento e implementação de uma 

política arquivística estadual de gestão de documentos e arquivos, consolidando-se nos anos 

seguintes por meio do PGD-RJ de forma permanente, tornando-se, ao lado do APESP, 

referência nacional em matéria de gestão de documentos.152  

Até aqui percebemos que o processo de gestão de documentos nos Poderes 

Executivos Estaduais no Brasil se desenvolve notadamente a partir das atividades em cada 

uma das fases ou idades do ciclo de vida dos documentos (corrente e intermediária), integrada 

ao SIARQ, de forma sistêmica.  

Os Estados do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Tocantins, Mato Grosso 

do Sul, Roraima, Pernambuco e Pará (8 estados) não possuem SIARQ, mas 

regulamentaram a gestão de documentos a partir de legislação específica.  

No Estado do Paraná, foi localizado o Decreto nº 4391, de 14 de dezembro de 

1994, que institui o Sistema Integrado de Documentos - AAX, cuja finalidade é unificar e dar 

maior agilidade e segurança às atividades de protocolo e organização de arquivos do Estado. 

                                                 
152 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE B. 
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Neste Decreto, podemos observar alguns esforços de organização de um sistema de gestão de 

documentos: 

Art. 1º. Fica instituído o SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS-
AAX, que visa unificar e dar maior agilidade e segurança às atividades de 
Protocolo e Organização de Arquivos do Estado, bem como controlar os 
documentos protocolados e não protocolados, emitidos e recebidos nos 
órgãos estaduais, controlando os documentos desde a emissão, tramitação, 
arquivamento e descarte. 
Art. 2º. O sistema abrange os órgãos do Poder Executivo, não sendo 
permitida a implantação de sistemas paralelos de protocolo e arquivo. 
Art. 3º. À Secretaria de Estado da Administração - SEAD, através do 
Departamento Estadual de Arquivo Público - DEAP e da Coordenadoria de 
Administração de Serviços - CAS, compete a implantação, administração e 
controle do mesmo, devendo baixar os atos complementares necessários à 
fiel execução deste Decreto. (DECRETO nº 4.391, 1994). 

Este Decreto demonstra a preocupação do Governo do Estado do Paraná em 

controlar a documentação desde a sua produção até a sua destinação final, indicando que sua 

implementação será coordenada pela SEAD, por meio do DEAP, reconhecendo-o como 

instituição arquivística responsável por implantar o sistema de gestão de documentos.  

Esse Decreto foi integralmente revogado em 2014, com a publicação do Decreto nº 

9.928, de 23 de maio de 2014, que institui o Sistema Integrado de Documentos, denominado 

de E-Protocolo, da Secretaria Estadual de Administração e da Previdência – SEAP, órgão ao 

qual o DEAP está subordinado.  

O uso do sistema E-Protocolo é obrigatório e abrange todos os Órgãos do Poder 

Executivo Estadual, cabendo a SEAP sua implantação, conforme redação dada pelo Art. 3º do 

Decreto nº 9.928/2014: 

Art. 3º À Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, por meio 
da Coordenadoria de Administração de Serviços, compete a implantação, 
administração e controle do sistema referente às atividades de protocolo, 
bem como baixar os atos complementares necessários à execução deste 
Decreto. 

Mais adiante, no Art. 4º do Decreto, define que: 

Art. 4º Ao Departamento Estadual de Arquivo Público compete a gestão 
documental, compreendendo a implantação, administração e controle 
referente às atividades de arquivamento e descarte de documentos e 
protocolados. 
Parágrafo único. É atribuição do Departamento Estadual de Arquivo Público 
aprovar a Tabela de Temporalidade das atividades-meio e atividades-fim dos 
órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Estadual, bem como a 
guarda, conservação e destinação final da documentação de caráter 
permanente. 

No Art. 5º do mesmo Decreto, define que: 
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Art. 5º À Secretaria de Estado da Administração e da Previdência fica a 
responsabilidade de coordenar os estudos e projeto para tramitação de 
documentos eletrônicos, estabelecendo atos complementares, em conjunto 
com o Departamento Estadual de Arquivo Público, necessários à sua 
implementação. 

Em matéria de gestão de documentos, esses dispositivos aproximam o DEAP da 

administração pública do Estado, onde verificamos no âmbito de formulação de sua política 

pública arquivística, que o seu início se dá com a publicação da Resolução nº. 3.107, de 25 de 

setembro de 1995, que define a Organização de Arquivos no Estado do Paraná.  

Esta Resolução ressalta a responsabilidade do Estado em preservar o patrimônio 

documental como um bem público e da necessidade de exercer funções normativas de 

coordenação das atividades pertinentes ao processamento técnico dos documentos públicos 

(produção, descrição, arranjo, avaliação, custódia, conservação e destinação) na esfera do 

Poder Executivo, e considera como integrantes do patrimônio documental do Poder 

Executivo, o conjunto de documentos produzidos e recebidos em decorrência das atividades 

específicas de cada órgão. (RESOLUÇÂO nº 3.107, 1995). 

Também define o que considera arquivos correntes, intermediários e permanentes, 

com base no ciclo de vida dos documentos: 

I. corrente - conjunto de documentos em curso, ou que mesmo sem 
tramitação, constituem objeto de consultas frequentes, cabendo sua 
administração e guarda ao órgão de origem; 
II. intermediária - conjunto de documentos de uso eventual pela 
administração, que aguardam avaliação e destinação final no Departamento 
Estadual de Arquivo Público, mas cujo direito de propriedade pertence ainda 
ao órgão que o originou; 
III. permanente - conjunto de documentos que por seu valor legal, probatório 
ou histórico deve ser perpetuado e custodiado pelo Departamento Estadual 
de Arquivo Público, que os disponibilizará ao público em geral. 
(RESOLUÇÂO nº 3.107, 1995). 

No Art. 3º, define os integrantes da Organização dos Arquivos do Poder Executivo: 

I. Órgão Central: Departamento Estadual de Arquivo Público – DEAP; 
II. Órgãos Secundários: arquivos setoriais e gerais da Secretaria de Estado e 
demais órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo. 
(RESOLUÇÂO nº 3.107, 1995). 

Como Órgão Central da Organização dos Arquivos do Poder Executivo do Estado do 

Paraná, ao DEAP cabe, conforme Art. 4: 

I. elaborar diretrizes e normas básicas, visando funcionamento harmônico e 
integrado das atividades de arquivo; 
II. prestar orientação técnica aos órgãos integrantes da Organização de 
Arquivos; 
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III. participar do planejamento e desenvolvimento do sistema de 
processamento de dados, aplicado à documentação de arquivo, bem como de 
processos de microfilmagem ou similares; 
IV. promover em conjunto com a Coordenadoria de Administração de 
Serviços - CAS e a Divisão de Treinamento de Recursos Humanos - DTRH, 
ambas da SEAD, a realização de cursos específicos ao aperfeiçoamento e 
desenvolvimento dos Recursos Humanos. (RESOLUÇÂO nº 3.107, 1995). 

Aos Órgãos Secundários cabem, conforme Art. 5: 

I. elaborar conjunto de normas disciplinares internas de recepção, produção, 
tramitação e arquivamento de documentos gerados e recebidos em seus 
respectivos âmbitos de atuação; 
II. participar do processo de avaliação de documentos e elaborar Plano de 
Destinação e Tabela de Temporalidade de Documentos, no âmbito dos 
Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, por meio das 
Comissões Setoriais de Avaliação; 
III. acompanhar e orientar a execução das atividades arquivísticas de acordo 
com as rotinas estabelecidas; 
IV. prestar as Órgão Central informações sobre as suas atividades e 
apresentar sugestões para o aprimoramento da Organização de Arquivos. 
(RESOLUÇÂO nº 3.107, 1995). 

Além dessas competências dada aos Órgãos Secundários, a Resolução também prevê 

a criação de Comissões Setoriais de Avaliação (CSA): 

Art. 6. Instituir junto aos Órgãos Secundários, com supervisão do 
Departamento Estadual de Arquivo Público - DEAP, Comissões Setoriais de 
Avaliação para promover e acompanhar o processo de avaliação dos 
documentos, bem como normatizar a produção, trâmite e arquivamento nos 
arquivos setoriais e gerais, com o objetivo de racionalizar e controlar a 
produção de documentos normalizando o fluxo documental. (RESOLUÇÂO 
nº 3.107, 1995). 

Nesta Resolução, em seu Art. 9 e parágrafo único, define que a transferência dos 

arquivos correntes ao intermediário ou recolhimento ao arquivo permanente serão objeto de 

aplicação da tabela de temporalidade de documentos a serem definidas pelas CSA de cada 

órgão que compõem a Organização de Arquivos, definindo-a como: “instrumento que define 

o tempo de permanência dos documentos nos arquivos correntes e intermediários e o 

recolhimento para arquivos de guarda permanente ou eliminação”. (RESOLUÇÂO nº 3.107, 

1995). Também define que nenhum documento será eliminado sem a prévia consulta ao 

Órgão Central, o DEAP. 

Esta Resolução, portanto, estabeleceu a Organização dos Arquivos do Poder 

Executivo do Estado do Paraná, de modo a definir as diretrizes a serem seguidas pelos órgãos 

integrantes do sistema, bem como a competência de cada um, considerado um marco inicial 

da gestão de documentos do Poder Executivo do Paraná. 
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Quatro anos mais tarde, os resultados alcançados com essa organização de arquivos 

do Poder Executivo do Estado do Paraná, culminou na publicação da Resolução nº 12.220, de 

11 de dezembro de 1998, que aprova o Manual de Gestão de Documentos do Estado do 

Paraná e o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos. Este Manual não foi localizado. Apenas foi localizado a 2ª edição revista e 

ampliada do mesmo ano da 1ª edição.  

É nesse Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná (2ª edição, 1998) 

onde localizamos a definição de gestão de documentos, conforme segue: 

Gestão de Documentos é um conjunto de procedimentos técnicos e 
operacionais referentes às atividades de produção, tramitação, classificação, 
avaliação e arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, 
visando a sua eliminação ou recolhimento ao Arquivo Permanente. 
(MANUAL, 1998, p. 2). 

 No glossário deste mesmo Manual também encontramos outra definição de gestão 

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

tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.” 

Em 2007, este Manual foi revisado, dando origem a sua 3ª edição, também definindo 

a gestão de documentos com a mesma redação da 2ª edição, retirando a definição do 

glossário. Assim, é possível verificar duas definições para o conceito de gestão de 

documentos nesses manuais, que podem ocasionar dificuldade no entendimento das atividades 

inerentes a gestão de documentos, visto que em uma definição consta a classificação, 

enquanto na outra não.  

O Programa de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado do Paraná, 

data de 1997, conforme o Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná (3ª edição, 

2007): 

O Arquivo Público do Paraná, consoante a Constituição Federal e a Lei 
nº8.159, de 1991 (Lei de Arquivos Públicos e Privados do Brasil), 
desenvolveu o Programa de Gestão de Documentos no Estado – PGD, que já 
alcança seus 10 anos de existência e tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento das ações do governo, mediante a racionalização e o 
tratamento adequado da massa documental produzida, recebida e acumulada 
pelo Poder Executivo do Estado do Paraná. (MANUAL, 2007, p.8). 

 Na trajetória do PGD-PR, podemos observar a preocupação e os esforços do DEAP 

em definir a estrutura da Organização de Arquivos, o sistema de arquivo, as transferências, os 

recolhimentos, as Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSA), e os princípios 
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teóricos e metodológicos no desenvolvimento da gestão de documentos e seus instrumentos 

técnicos (plano de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos).153 

No Estado de Minas Gerais, verifica-se que o primeiro esforço de regulamentação 

da gestão de documentos tem como marco regulatório a publicação da Lei Estadual nº 11.726, 

de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, 

dedicando toda a Seção III, do artigo 26 ao 40, às questões relativas aos arquivos. Cabe 

destacar os Art. 26, 31, 32 e 33 desta Lei foram determinantes para a promoção e 

reconhecimento da gestão de documentos como um dever do estado, bem como eleva a 

importância do APM como uma instituição estratégica na implementação da política estadual 

de arquivos. 

Art. 26 - Incumbem ao poder público a gestão e a proteção dos documentos            
de arquivos públicos, os quais constituem instrumento de apoio à 
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico, bem como 
elemento de informação e prova. 
§ 1º - Considera-se arquivo público o conjunto de documentos produzidos e 
recebidos por órgão ou entidade da administração direta ou indireta do 
Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência de funções 
administrativas, legislativas ou judiciárias. 
§ 2º - Para os efeitos desta lei, estende-se o conceito de arquivo público ao 
conjunto de documentos produzidos e recebidos por entidade privada 
prestadora de serviço público. 
 
Art. 31 - A eliminação de documentos produzidos por órgão ou entidade 
previstos nos § 1º e 2º do art. 26 será feita mediante autorização da 
instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência. 
 
Art. 32 - Competem às instituições arquivísticas estaduais a gestão e a 
guarda permanente dos documentos públicos e de caráter público, bem como 
a implementação da política estadual de arquivos. 
 
Art. 33 - Cabem ao arquivo do Poder Executivo, ao arquivo do Poder 
Legislativo e ao arquivo do Poder Judiciário: 
I - a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos no 
âmbito de cada Poder; 
II - a preservação dos documentos sob sua guarda. (LEI ESTADUAL nº 
11.726, 1994). 

Posteriormente, essa Seção inteira foi revogada e regulamentada pela Lei Estadual nº 

19.420, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece a política estadual de arquivos. Porém, antes 

dessa Lei 19.420/2011, outros esforços também foram realizados mediante a publicação do 

Decreto 39.456, de 2 de março de 1998 e do Decreto nº 40.186, de 22 de dezembro de 1998, 

ambos dispondo sobre a gestão de documentos públicos e revogados pela Lei 19.420/2011. 

                                                 
153 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE E.  
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Nesse sentido, cabe destacar que o Decreto 39.456/1998, estabelece a criação de uma 

Comissão Especial incumbida de promover, divulgar e incentivar a organização dos arquivos 

setoriais dos órgãos e entidades do Governo Estadual, com vistas aos futuros recolhimentos 

ao APM. Verificamos, pois, que esta comissão foi encarregada de coordenar a elaboração de 

um plano de classificação e uma tabela de temporalidade e destinação de documentos para as 

Secretarias do Governo de Minas Gerais. 

Art. 7º – Para cumprimento do estabelecido neste decreto, fica criada 
Comissão Especial, que se encarregará de promover, divulgar e incentivar a 
organização dos arquivos setoriais dos órgãos e entidade, com vistas aos 
futuros recolhimentos ao Arquivo Público Mineiro. 

Art. 8º – A Comissão Especial iniciará suas atividades promovendo o projeto 
piloto de organização dos arquivos das Secretarias de Estado de Recursos 
Humanos e Administração, do Planejamento e Coordenação Geral, e da 
Fazenda. 

Parágrafo único – Para cumprimento do estabelecido neste artigo, a 
Comissão Especial elaborará código de classificação de documentos de 
arquivos, bem como de seus respectivos prazos de guarda para as atividades 
comuns à Administração Pública Estadual, no prazo de trinta (30) dias da 
publicação deste decreto. (DECRETO ESTADUAL nº 39.456, 1998).  

Na configuração desta Comissão Especial, o Superintendente do APM foi nomeado 

presidente, e os seus integrantes indicados pelas Secretarias de Estado de Recursos Humanos 

e Administração, do Planejamento e Coordenação Geral, e da Fazenda. Neste Decreto ainda 

não encontramos as definições e os elementos da gestão de documentos. 

É no parágrafo único do Art. 1º do Decreto nº 40.186, de 22 de dezembro de 1998, 

onde são definidos os arquivos, a avaliação e o conceito de gestão de documentos: 

1 - 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 
recolhimento para guarda permanente; 

2 - Documento de Arquivo, registro original de uma informação, 
independentemente da natureza ou do suporte que o contenha, o qual pode 
ser utilizado para consulta ou prova. Além dos documentos textuais, também 
são documentos de arquivo os mapas, as plantas, as microformas, as 
fotografias, as gravuras, os “slides” e semelhantes; 

3 - Avaliação, o processo de análise e identificação dos valores dos 
documentos de arquivo, com vistas à sua seleção e destinação final; 

4 - Transferência, a passagem de documento de um arquivo corrente para o 
arquivo intermediário, onde aguardará sua destinação final, que consiste na 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente; 

5 - Recolhimento, a entrada de documento para guarda permanente em 
instituição arquivística pública, após processo de avaliação. 
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Além dessas definições, o Decreto Estadual nº 40.186/1988, também determina a 

criação de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo (CPAD), em todos 

os órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal: 

Art. 5º - Os dirigentes de órgão ou entidade do Poder Executivo deverão 
constituir, no prazo de sessenta (60) dias, contados da publicação deste 
Decreto, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo, 
que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, 
avaliação e seleção dos documentos produzidos e acumulados no seu âmbito 
de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 
permanente e a eliminação daqueles destituídos de valor probatório e 
informativo. (DECRETO ESTADUAL nº 40.186, 1998). 

Paralelamente ao Decreto Estadual nº 40.186/1998, é publicado outro Decreto 

Estadual nº 40.187, de 22 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a aprovação do Plano de 

Classificação de Documentos das Atividades Mantenedoras da Administração Pública do 

Estado de Minas Gerais, os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na 

Tabela de Temporalidade a ser adotada para os arquivos correntes dos órgãos e entidades 

integrantes da Rede Estadual de Arquivos Públicos, que serão tratados no próximo item, por 

se tratar dos instrumentos básicos da gestão de documentos.  

Voltando à Lei Estadual nº 19.420, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece a 

política estadual de arquivos, define em seu Art. 1º que “a política estadual de arquivos, que 

compreende as ações do Estado relacionadas com a produção, a classificação, o uso, a 

destinação, o acesso e a preservação de arquivos públicos e privados, atenderá ao disposto 

nesta Lei.” (LEI ESTADUAL nº 19.420, 2011).  

Mais adiante, em seu Art. 3º estabelece que:  

Art. 3º A política estadual de arquivos será coordenada pelo Conselho 
Estadual de Arquivos – CEA –, órgão colegiado de natureza deliberativa, 
normativa, propositiva e consultiva, ao qual compete estabelecer normas 
técnicas de organização dos arquivos públicos e dos arquivos privados de 
interesse público e social. (LEI ESTADUAL nº 19.420, 2011). 

Os arquivos correntes, intermediários e permanentes também são definidos da 

seguinte forma: 

Art. 4° Para os fins desta Lei, são documentos: 
I – correntes os que se conservam nas instituições de origem em razão de sua 
vigência e de seu uso para fins administrativos, legais e fiscais; 
II – intermediários os que, originários dos documentos correntes, mantêm 
valores prescricionais e precaucionais e, por essa razão, aguardam 
destinação, até que possam ser eliminados ou recolhidos para guarda 
permanente; 
III – permanentes os que, originários dos documentos intermediários, são 
definitivamente preservados devido a seu valor informativo ou probatório. 
(LEI ESTADUAL Nº 19.420, 2011). 
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É no Art. 5º que verificamos a definição atual de gestão de documentos: 

Art. 5° Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas relativas à produção, à classificação, à tramitação, ao uso, 
à avaliação e ao arquivamento de documentos, em fase corrente e 
intermediária, visando a sua eliminação ou a seu recolhimento para guarda 
permanente. (LEI ESTADUAL Nº 19.420, 2011). 

Aqui notamos a inserção do termo “classificação”, comparado com a primeira 

definição dada pelo Decreto nº 40.186, de 22 de dezembro de 1998, demonstrando a 

preocupação com a função da classificação de documentos que precede à avaliação.  

Esta Lei também reforça a competência do APM como o órgão reitor/coordenador da 

implementação da política estadual de arquivos: 

Art. 10. A gestão, o recolhimento, a guarda permanente, a preservação e a 
garantia de acesso aos documentos públicos, bem como a implementação da 
política estadual de arquivos, competem às instituições arquivísticas públicas 
estaduais, no âmbito de sua esfera de atuação. 

Parágrafo único. A gestão de documentos públicos será coordenada pelas 
instituições arquivísticas públicas em conjunto com os órgãos e as entidades 
que lhes deram origem, no âmbito de sua esfera de atuação. (LEI 
ESTADUAL Nº 19.420, 2011). 

Também reforça a necessidade e determinação da criação de Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivos (CPAD) nos órgãos e entidades do Governo, já 

previstas desde 1998, bem como define o APM como a autoridade arquivística do Estado para 

aprovação dos instrumentos de gestão de documentos. 

Art. 12. Serão constituídas comissões de avaliação de documentos de 
arquivo em cada unidade administrativa dos órgãos e dos Poderes do Estado, 
nas entidades por ele constituídas, bem como nas entidades privadas 
prestadoras de serviço público, sob a coordenação da instituição arquivística 
pública responsável, com o objetivo de selecionar os documentos de guarda 
permanente e os que, destituídos de valores probatório e informativo, 
deverão ser eliminados. 

Parágrafo único. As comissões a que se refere o caput deste artigo elaborarão 
os instrumentos técnicos de gestão de documentos, os quais serão 
submetidos à aprovação das instituições arquivísticas competentes. 

Art. 13. A eliminação de documentos públicos depende da aprovação das 
instituições arquivísticas públicas em sua esfera de atuação. 

Com a publicação desta Lei, a administração pública estadual reconhece sua 

responsabilidade em gerir, conservar e dar acesso à documentação pública, bem como 

fortalece as instituições arquivísticas encarregadas de implementar a gestão de documentos no 

âmbito de sua política pública arquivística estadual, promovendo a transparência e a proteção 
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do patrimônio documental público como recursos fundamentais para o desenvolvimento do 

Estado e da Sociedade na garantia de seus direitos e deveres.154 

No Estado de Santa Catarina, verificamos com a análise da legislação do Poder 

Executivo do Estado, que a regulamentação da gestão de documentos teve início no ano de 

1994, quando foi publicada a Lei nº 9.747, de 2 de novembro de 1994, dispondo sobre os 

procedimentos de avaliação e destinação dos documentos da Administração Pública Estadual.  

Esta Lei pode ser considerada um marco e início do desenvolvimento da gestão de 

documentos no Poder Executivo Estadual de Santa Catarina, definindo o dever do poder 

público com a proteção dos documentos arquivísticos como instrumentos de prova, de 

pesquisa, de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e tecnológico do 

Estado de Santa Catarina.  

Determina, também, a criação de comissões de avaliação de documentos (CAD) em 

todos os órgãos da administração pública estadual, para a produção de instrumentos 

arquivísticos de gestão de documentos (Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade 

de documentos), cabendo ao APESC a orientação e assessoramento técnico, elevando sua 

importância como órgão central normativo, em matéria de gestão de documentos.  

Apesar desta Lei indicar os primeiros elementos definidores da gestão de 

documentos, é por meio do Decreto nº 1.975, de 9 de setembro de 2008, que cria e dispõe 

sobre o Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação Oficial (SGDPO), no 

âmbito da administração pública estadual direta e indireta, onde encontramos a definição do 

conceito de gestão de documentos, de documento de arquivo: 

Art. 3° Para efeitos deste Decreto considera-se: 

I - gestão documental: conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 
documentos, em fase corrente e intermediária, independentemente do 
suporte, visando ao seu controle, eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente; 

II - documento de arquivo: aquele produzido e recebido por órgão ou 
entidade da administração pública estadual direta e indireta em decorrência 
do exercício de funções e atividades específicas, qualquer que seja o suporte 
da informação ou a natureza do documento; [...]. (DECRETO Nº 1.975, 
2008). 

O SGDPO está organizado da seguinte forma: 

Art. 4º O Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação 
Oficial - SGDPO compreende hierarquicamente: 

I - a Secretaria de Estado da Administração - SEA, como órgão central; 
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II - a Diretoria de Gestão Documental - DGED, como núcleo técnico; 

III - as Secretarias de Estado Centrais e as Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regional - SDRs, por meio de suas unidades 
administrativas e pelas estruturas descentralizadas dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta estadual que detêm a competência do 
Sistema, como órgãos setoriais e setoriais regionais, respectivamente; e  

IV - os órgãos e entidades da administração indireta por meio de suas 
diretorias, como órgãos seccionais.  

Parágrafo único. Os órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais 
subordinam-se tecnicamente à Secretaria de Estado da Administração - SEA, 
no que diz respeito ao ordenamento das atividades sistêmicas de gestão 
documental e publicação oficial. (DECRETO Nº 1.975, 2008). 

Neste Decreto podemos verificar que o órgão central do SGDPO é o SEA, e não o 

APESC, cujas competências são: 

I - planejar, normatizar, padronizar, implantar, coordenar, racionalizar, 
supervisionar, apoiar, fiscalizar e auditar a gestão documental, os impressos 
oficiais e a destinação de documentos arquivísticos do Governo do Estado; 

II - aprovar a adoção de técnicas de trabalho de modernização e 
aperfeiçoamento, objetivando o aprimoramento contínuo, permanente e 
articulado das atividades do Sistema; 

III - convocar os órgãos setoriais, setoriais regionais e seccionais para 
reuniões técnicas, sempre que necessário para aperfeiçoar e disciplinar o 
Sistema; 

IV - participar da concepção de projetos e do gerenciamento de sistemas 
eletrônicos de gestão de documentos,  analisando e emitindo parecer prévio 
quanto à sua implantação;  

V - gerenciar o Arquivo Público do Estado, visando ao resgate, preservação, 
manutenção, disponibilização e divulgação do patrimônio documental 
estadual; 

VI - acompanhar a legislação federal e as normas emanadas do Conselho 
Nacional de Arquivos - CONARQ, propondo sua adaptação ao âmbito 
estadual; [...]. (DECRETO Nº 1.975, 2008). 

Observa-se, assim, no item V do Decreto que o APESC é gerenciado pelo SEA, 

assim como todas as atividades de gestão de documentos, por meio de uma Diretoria de 

Gestão Documental – DGED, criada na estrutura do APESC, cujas instruções normativas são 

fixadas pelo SEA, órgão central do SGDPO. 

Além disso, aponta que o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade de 

Documentos são partes de um sistema informatizado, conforme redação dada pelo Art. 6º 

deste Decreto: 

Art. 6º Os Sistemas Informatizados de Código de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos - SCTT, de Protocolo Padrão - SPP, de 
Informação da Requisição e Autorização de Impressão Eletrônica - SIRE, 
Sistema de Atos Legais - ALG, Sistema de Automação Gráfica e Diário 
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Oficial Eletrônico - IOESC-NET, ou quaisquer outros que venham a 
substituí-los, são ferramentas tecnológicas do Sistema Administrativo de 
Gestão Documental e Publicação Oficial - SGPDO utilizadas para estruturar, 
organizar e operacionalizar processos administrativos de gestão documental 
e publicação oficial, tendo como função facilitar o acesso a informações, 
tornando-as transparentes e garantindo maior agilidade e qualidade na 
prestação dos serviços públicos. (DECRETO Nº 1.975, 2008). 

Esses sistemas, portanto, são ferramentas informatizadas da gestão de documentos do 

Estado de Santa Catarina, visando assegurar a racionalização, padronização, identificação, 

preservação, acesso e divulgação do patrimônio documental e arquivístico no âmbito da 

administração pública estadual direta e indireta, resguardados os aspectos de sigilo e as 

restrições administrativas e legais. 155 

No Estado do Tocantins em 2012 é publicada a Lei nº 2.571, de 21 de março de 

2012, que dispõe sobre a gestão dos documentos de arquivos públicos no âmbito do Estado. O 

Art. 1º dessa Lei define o conceito de gestão de documentos: 

I - gestão de documentos de arquivos públicos o conjunto de procedimentos 
desenvolvidos para produção, proteção, tramitação, uso, avaliação, guarda, 
conservação permanente, arquivamento em fase corrente ou intermediária e 
eliminação; 

Ainda no Art. 2º, define também o documento de arquivo e as fases do ciclo de vida 

dos documentos, da seguinte forma: 

II - documento de arquivo público o que serve de prova, de informação ou de 
instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento 
científico, produzido e recebido: 
a) por instituições de caráter público e por entidades privadas encarregadas 
da gestão de serviços públicos, no exercício de suas atividades; 
b) no exercício de atividade, pelos órgãos públicos estaduais, em decorrência 
das funções administrativas, legislativas e judiciárias, que se distribuem em: 
1. arquivos correntes, constituídos pelo conjunto de documentos em curso ou 
que, mesmo sem movimentação, sirvam a frequentes consultas; 
2. arquivos intermediários, os quais, não sendo de uso corrente nos órgãos 
públicos, aguardam, por razões de interesse administrativo, a eliminação ou 
recolhimento para guarda e conservação permanente; 
3. arquivos permanentes, o conjunto de documentos de valor histórico-
cultural, probatório e informativo os quais têm assegurados a preservação e o 
acesso público; 

Apesar de definir o conceito de gestão de documentos, o documento de arquivo e as 

fases do ciclo de vida dos documentos, essa Lei não define a classificação, a avaliação e os 

instrumentos básicos de gestão de documentos, impossibilitando a análise da existência de um 

programa ou sistema de gestão de documentos no âmbito de sua política arquivística estadual. 
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Nos sites institucionais do Governo do Estado do Tocantins também não localizamos 

informações sobre a gestão de documentos.156 

No Estado do Mato Grosso do Sul, é por meio do Decreto nº 13.664, de 25 de 

junho de 2013, que dispõe sobre a Política de Arquivos Públicos do Estado do Mato Grosso 

do Sul, que define em seu Art. 1º que é dever do Estado a gestão documental e a proteção 

especial dos documentos como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento educacional e científico e como elementos de prova e informação das 

atividades efetuadas, para a efetividade dos direitos e garantias dos cidadãos.  

Este decreto também define os documentos de arquivos, a gestão de documentos, 

bem como os documentos correntes, intermediários e permanentes, da seguinte forma:  

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 
I - arquivos - os conjuntos de documentos produzidos, recebidos e 
acumulados pelos órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e entidades privadas encarregadas da gestão 
de serviços públicos; 
II - 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 sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente; 
III - documentos correntes - aqueles em curso ou que se conservam junto às 
unidades produtoras, em razão de sua vigência e da frequência com que são 
consultados; 
IV - documentos intermediários - aqueles com uso pouco frequente que 
aguardam prazos de prescrição e precaução nas unidades que tenham 
atribuições de arquivo nos órgãos e entidades do Estado;  
V - documentos permanentes - aqueles com valor histórico, probatório e 
informativo e que devem ser definitivamente preservados. (DECRETO Nº 
13.664, 2013). 

No Art. 3º, define a responsabilidade da gestão de documentos: 

Art. 3º A gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública 
Estadual fica sob a responsabilidade da Superintendência de Documentação 
e Informação Técnico-Administrativa/SAD em conjunto com o Arquivo 
Público Estadual/FCMS, com a finalidade de propor, acompanhar e 
coordenar a execução da política estadual de gestão de documentos. 
(DECRETO Nº 13.664, 2013). 

Em 2012, por meio do Decreto nº 13.358, de 31 de janeiro de 2012, cria a Comissão 

Central de Avaliação de Documentos, decorrente da necessidade de avaliar, organizar e 

racionalizar a documentação produzida e acumulada pelos diversos setores dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul. 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Central de Avaliação de Documentos 
vinculada à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, 
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constituída por representantes da Secretaria de Estado de Administração e 
Desburocratização/Superintendência de Gestão Documental, da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul/Arquivo Público Estadual, da Secretaria de 
Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. (DECERTO Nº 
13.358, 2012). 

As competências da Comissão Central de Avaliação de Documentos são definir 

normas e procedimentos para avaliação da massa documental, para identificação dos valores 

dos documentos produzidos pelos órgãos e entidades estaduais, bem como avaliar, adequar e 

aprovar as propostas das Tabelas de Temporalidade das atividades-fim e das atividades-meio, 

elaboradas pelos órgãos e entidades públicas estaduais, visando à eliminação ou ao 

recolhimento para guarda permanente dos documentos produzidos, e elaborar o plano de 

classificação dos documentos das atividades-meio do Estado. 

Em 2014, é publicado o Decreto nº 13.857, de 6 de maio de 2014, com o intuito de 

regulamentar as atividades de classificação e principalmente de avaliação de documentos, 

determinando a Criação de Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA):  

Art. 13. As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, instituídas 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, deverão 
elaborar e atualizar o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos relativa às suas atividades-fim, e 
encaminhar, antes de sua oficialização, à Comissão Central de Avaliação de 
Documentos e concomitantemente ao Arquivo Público do Estado, para 
aprovação. (DECRETO Nº 13.857, 2014). 

Estes três Decretos, portanto, definem a Comissão Central de Avaliação de 

Documentos (CCAD) e suas competências; as Comissões de Avaliação de Documentos de 

Arquivos (CADA), e suas competências; e, define que cabe à CCAD e ao APEMS a 

coordenação dos trabalhos de avaliação e aprovação de toda e qualquer eliminação de 

documentos de arquivo, como resultado da aplicação da TTD. 

Não foi localizado regulamentação que indicasse a criação ou existência formal de 

um sistema de arquivos estadual, conselho de arquivos e nem de um programa ou sistema de 

gestão de documentos do Mato Grosso do Sul.157 

O Estado de Roraima, como observamos na subseção 7.1 desta pesquisa, não possui 

Arquivo Público Estadual e localizamos apenas um Projeto de Lei nº 061, de 16 de dezembro 

de 2014, que define o conceito de documento de arquivo da seguinte forma: 

Art. 3°. Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional, por instituições estaduais ou municipais 
de caráter público, por entidades privadas, em decorrência do exercício de 
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sus atividades específicas, bem como por pessoas físicas, qualquer que seja o 
suporte da informação ou a natureza do documento. 

Mais adiante, no Art. 4º, são definidos o conceito de gestão de documentos e os seus 

instrumentos básicos, como segue: 

Art. 4°. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando à sua 
eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
§1º São instrumentos básicos de gestão de documentos o plano de 
classificação de documentos e a tabela de temporalidade. 
§2º Os documentos de valor histórico-cultural terão sua preservação 
assegurada, inclusive mediante recolhimento ao Arquivo Público Estadual. 
§3º Os documentos de valor histórico-cultural são inalienáveis e 
imprescritíveis. 

No Art. 5º, também são definidos os elementos da política estadual de arquivos do 

Poder Executivo do Estado de Roraima, da seguinte forma: 

Art. 5°. Considera-se política estadual de arquivos o conjunto de princípios, 
diretrizes e programas elaborados e executados pela Administração Pública 
Estadual de forma a garantir a gestão, a preservação e o acesso aos 
documentos dos arquivos públicos, bem como a proteção especial a arquivos 
privados, considerados de interesse público para o Estado do Amapá. 

Este Projeto de Lei também prevê a criação do Sistema Estadual de Arquivos 

(SIAR), composto pelo Arquivo Público Estadual (órgão central do sistema); órgãos setoriais; 

os Arquivos Públicos Municipais; e, órgãos seccionais (unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos de arquivo nos órgãos ou entidades subordinadas ou 

vinculadas às secretarias estaduais). 

 O SIAR, de acordo com este Projeto de Lei, possui as seguintes finalidades: 

I - Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública 
estadual e/ou municipais, de forma ágil e segura, o acesso aos documentos 
de arquivo e às informações neles contidas, resguardados os aspectos de 
sigilo e as restrições administrativas ou legais; 
II - Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo 
desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o compõem; 
III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 
IV - Racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 
V - Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da 
documentação arquivística; 
VI - Preservar o patrimônio documental arquivísticos da Administração 
Pública Estadual e/ou municipal; 
VII - articular-se com os demais Sistemas que atuam direta ou indiretamente 
na gestão da informação pública.  

Tendo em vista essas competências e a necessidade de implementar a gestão de 

documentos nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, este Projeto 

de Lei também prevê a criação das Comissões Permanentes de Avaliação de documentos, que 
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serão responsáveis por orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção dos 

documentos produzidos e acumulados no seu âmbito de sua atuação, tendo em vista a 

identificação dos documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor 

histórico. 

Este Projeto de Lei de Arquivos do Poder Executivo do Estado de Roraima, segundo 

pesquisa que realizamos, não está aprovado e nem aparece enquanto registro no site da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Também não foi possível localizar as 

definições de classificação, avaliação e o ciclo de vida dos documentos, bem como os 

instrumentos básicos da gestão de documentos, impossibilitando a análise de suas abordagens 

teóricas e metodológicas de desenvolvimento nesse Projeto de Lei.158 

No Estado de Pernambuco,  é por meio da Lei nº 15.529, de 23 de junho de 2015, 

que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão Documental, define o dever do Poder Público 

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

de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova 

e de informação, definindo a gestão de documentos como: 

Parágrafo único. Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas desenvolvidos na sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento, físico e digital, em fase corrente e 
intermediária, visando à sua eliminação ou ao recolhimento para a guarda e 
conservação permanente. (LEI Nº 15.529, 2015). 

Também define os arquivos públicos e o ciclo de vida dos documentos, da seguinte 

forma: 

Art. 2º Arquivos públicos, para efeitos desta Lei, são o conjunto de 
documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por 
órgãos públicos estaduais em decorrência de suas funções administrativa, 
legislativa e judiciária. 
Art. 3º Os documentos públicos são identificados como correntes, 
intermediários e permanentes.  
§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo 
sem movimentação, sejam objeto de consultas frequentes. 
 § 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de 
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, 
aguardam a sua eliminação ou o seu recolhimento para a guarda permanente. 
 § 3º Consideram-se documentos permanentes o conjunto de documentos de 
valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. (LEI Nº 15.529, 2015). 

No Art. 6, aponta que compete ao APEJE “implementar, acompanhar e supervisionar 

a gestão dos documentos públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual, 
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cabendo-lhe com exclusividade a guarda, a conservação, o processamento técnico, e o 

arquivamento físico dos documentos permanentes”. (LEI Nº 15.529, 2015). 

Com relação a classificação e a avaliação de documentos, não são indicadas as 

comissões de avaliação de documentos no âmbito normativo, e apenas aponta a elaboração de 

Tabelas de Temporalidade de Documentos. 

Art. 7º O tempo de permanência dos documentos nos arquivos, nas suas 
fases corrente e intermediária, e o recolhimento para a guarda permanente ou 
eliminação serão definidos de acordo com Tabelas de Temporalidade de 
Documentos a serem aplicadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual. 

 Parágrafo único. A elaboração das Tabelas de Temporalidade de 
Documentos será coordenada pelo Arquivo Público Estadual Jordão 
Emerenciano - APEJE, em conjunto com os órgãos ou entidades da 
administração pública estadual que tenham produzido ou recebido os 
documentos, obedecendo aos critérios definidos em decreto. (LEI Nº 15.529, 
2015). 

Portanto, tendo em vista a existência de apenas um ato normativo de regulamentação 

da gestão de documentos no Estado de Pernambuco, não foi possível verificar a existência de 

um sistema de estadual de arquivos, programa ou sistema de gestão de documentos no âmbito 

de sua política pública arquivística estadual, pela inexistência de normas jurídicas disponíveis. 

Além disso, as pesquisas realizadas nos sites institucionais do Governos Estadual também não 

apresentam nenhuma informação sobre esses elementos.159  

O Estado do Pará, por sua vez, por meio da Lei Ordinária nº 8.543, de 29 de 

setembro  de 2017, que dispõe sobre a temporalidade dos documentos públicos do Estado, 

define em seu Art. 1º o que considera arquivos públicos: 

Art. 1° Entende-se por arquivos públicos as documentações produzidas, 
recebidas e acumuladas por órgãos públicos da administração direta, 
autarquias, fundações, empresas públicas pelo Poder Público, bem como 
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. 

Já no Art. 5º define “gestão de documentos como o conjunto de procedimentos e 

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

arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos”. 

Mais adiante, nos Art. 6º e 7º define o que entende por classificação e avaliação de 

documentos: 

Art. 6° Entende-se por classificação de documentos a operação técnica que 
agrupa os documentos de arquivo, mediante o emprego de um código 
numérico. 

                                                 
159 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE Q. 
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Art. 7° Entende-se por temporalidade os prazos de guarda e a destinação 
final de cada série documental. 

Institui também a Comissão Estadual de Arquivo Público – CEArq-PA, com a 

competência de formular a política pública arquivística estadual: 

Art. 37. A Comissão Estadual de Arquivo Público - CEArq, será composta, 
preferencialmente: 
I - pelo Diretor-Geral do Arquivo Público do Estado do Pará, como membro 
nato e seu presidente; 
II - um representante da Secretaria de Estado de Educação; 
III - um representante da Secretaria de Estado de Cultura; 
IV - um representante do Museu do Estado; 
V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; [...] 
VIII - dois representantes da sociedade civil. 

Art. 38º Compete à Comissão Estadual de Arquivo Público: 
I - elaborar propostas de política arquivística; 
II - estabelecer normas gerais e regimentais; 
III - analisar e aprovar o Plano Estadual de Arquivo Público, elaborado pelo 
Poder Executivo; 
IV - aplicar os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de 
Documentos da Administração Pública do Estado do Pará. 

Apesar da existência dessa única lei, não encontramos referências da existência de 

um sistema de arquivo, programa ou sistema de gestão de documentos, em nenhum dos sites 

institucionais do Governo do Pará.160 

Os Estados do Piauí, Paraíba, Maranhão, Acre e Rondônia não possuem 

regulamentação de SIARQ ou de gestão de documentos, conforme demonstramos nos 

apêndices, respectivamente de cada estado (L, T, P, Y, Z). 

Os PGD ou SGD dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil tem uma 

particularidade política comum em sua estruturação e implementação: todos iniciam suas 

atividades de gestão de documentos por meio da formação de comissões de avaliação de 

documentos (com algumas variações em suas denominações), no âmbito dos Sistemas de 

Arquivos (SIARQ), incialmente com foco na avaliação, seleção e destinação de documentos 

como forma de recuperar a fluidez dos sistemas de arquivos com base no ciclo de vida dos 

documentos (corrente, intermediário e permanente), com eliminações, transferências e 

recolhimentos de documentos de arquivo como estratégia de aproximação das administrações 

públicas.  

Com exceção do estado de Goiás, cujo órgão coordenador do sistema estadual de 

arquivos (SIESA) é a Agência Goiana de Administração e Negócios Púbicos (AGANP) e do 

Distrito Federal, cujo órgão coordenador do Sistema de Documentos e Comunicações 

                                                 
160 Para maiores informações sobre a história de sua regulamentação, ver APÊNDICE W. 
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Administrativas (SDCA) é a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), todos os 

demais PGD/SGD identificados são coordenados pelos Arquivos Públicos Estaduais. 
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9.3 Os instrumentos de gestão de documentos: um histórico de sua regulamentação e 
construção 

 
Nesta terceira subseção buscamos apresentar a sistematização e descrição dos dados 

coletados com base no Grupo 3 do modelo estabelecido, com vistas a verificar na 

regulamentação a abordagem teórica e metodológica desenvolvida na construção dos 

seguintes instrumentos arquivísticos básicos de gestão de documentos: Plano de Classificação 

de Documentos (PCD), Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) e Manuais de Gestão 

de Documentos (MGD). 

Organizamos os dados cronologicamente de acordo com a identificação da existência 

de um Programa de Gestão de Documentos (PGD) ou Sistema de Gestão de Documentos 

(SGD) identificado na etapa anterior, conforme ilustrado no próximo quadro: 

 
Quadro 14 – Síntese cronológica da regulamentação e construção dos instrumentos de 

gestão de documentos no Poder Executivo Estadual no Brasil 

ANO CRIAÇÃO
PGD/SGD

ÓRGÃO CENTRAL
COORDENADOR

ÓRGÃO
EXECUTOR

PCD TTD MGD

PR 1997 - PGD-PR DEAP
Comissões Setoriais de Avaliação de 
Documentos - CSAD

1998-2007 1998-2007 1998-2007

MG 1998 - PGD-MG APM
Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos de Arquivo - CPAD

1998-2013 1998-2013 2013

MT 2002 - SGD SAP-MT
Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos - CPAD.

2012-2014 2012-2014 2012-2014

SP 2004 - SAESP APESP
Comissões de Avaliação de Documentos 
de Arquivo - CADA.

2004 2004 2008

ES 2005 - PROGED

COMITÊ GESTOR:
SEGER
APEES

ITI

Comissões Setoriais de Avaliação de 
Documentos - CAD

2007 2007 2011

BA 2006 - PGD APEBA

– Secretaria da Administração – SAEB;
- Órgãos da APE, setorias e seccionais;
- Comissão de Avaliação de Documentos 
de Arquivos - CADA.

2014 2014 --------------

RS 2008 - SIARQ/RS APERS
Comissão de Avaliação de Documentos - 
CAD.

2014-2017 2014-2019 -------------

SC 2008 - PGD-SC APESC
Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos - CPAD

2008 2008 2009

RJ 2009 - PGD-RJ APERJ
Comissão de Gestão de Documentos - 
CGD.

1999-2012 2001-2012 2013

DF 2009 - SDCA SEPLAG 
Comissão Setorial de Avaliação de 
Documentos - CSAD.

1998-2016 1998-2016 2009-2014

AM 2017 - SAGED APEAM
Comissão Setorial de Avaliação de 
Documentos - CSAD.

2017 2017 2017

GO -----------
Agência Goiana de 

Administração e Negócios 
Públicos - AGANP.

Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos - COPAD.

-------------- 2014 --------------

RN ---------- ---------- ------------ ------------ 2000 ------------

MS ----------- APMS
Comissão de Avaliação de Documentos de 
Arquivo -  CADA 

2017 2017 -------------

UFF

PROGRAMA OU SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS 

BÁSICOS  GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Historicamente, a classificação de documentos no Brasil, pelo menos em seu início, 

começa a se desenvolver a partir das atividades técnicas comandadas pelo Serviço de 

Documentação do Dasp em 1942, seguindo os princípios teóricos e metodológicos próprios 

dos sistemas de classificação de bibliotecas por assuntos. Essa mesma abordagem teórica e 

metodológica também foi desenvolvida e aplicada pelo AN, tronando-se referência nacional 

no Brasil, influenciando a classificação de documentos como uma prática consolidada no país. 

A partir da década de 2000, com o aumento de pesquisas e experiências 

metodológicas inovadoras no campo da gestão de documentos no Brasil é que podemos 

apontar o desenvolvimento e aplicação de princípios teóricos e metodológicos mais 

adequados para a classificação de documentos de arquivo, tornando-se referência no Brasil. 

Essas inovações foram influenciadas principalmente pelos estudos de tipologia documental na 

Espanha na década de 1980, e introduzidos no Brasil por meio dos estudos de tipologia 

documental realizados pela professora Heloísa Liberalli Bellotto na década de 1980 e 

ampliados na década de 1990, marcando o início de uma nova tradição arquivística no Brasil, 

como poderemos verificar ao longo desta subseção.  

Contudo, vale ressaltar que não é objetivo desta pesquisa detalhar os princípios 

teóricos e metodológicos aplicados no seu desenvolvimento, mas, sobretudo, apontar essas 

influências teóricas e metodológicas utilizadas e materializadas nos instrumentos arquivísticos 

de gestão de documentos identificados, que deram origem a tradições e adaptações teóricas e 

metodológicas nos estados do Brasil.  

Começando pelo Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná (DEAP), que 

se configura como o órgão coordenador do Programa de Gestão de Documentos do Estado 

(PGD-PR), nossa pesquisa identificou que o PGD teve início em 1997, quando institui as 

Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos (CSAD), sob o qual começa a desenvolver 

atividades de avaliação de documentos. 

Com relação ao plano de classificação de documentos, instrumento preliminar que 

antecede a tabela de temporalidade de documentos, é definido no glossário do Manual de 

Gestão de Documentos do Estado do Paraná (2º edição, 1998), como um “[..] esquema 

elaborado a partir de estudos da estrutura, funcionamento e finalidades dos órgãos e 

instituições onde são distribuídos os documentos de acordo com método específico de 

arquivamento”. 

Também define Código de Classificação de Documentos como: 

[...] um instrumento de trabalho utilizado nos arquivos correntes setoriais 
para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por 
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determinado órgão no exercício de suas atividades e funções. Este código de 
classificação segue o método duplex onde a relação de hierarquia entre as 
classes de assuntos é indicada pelos traços-de-união. Assim, quanto maior o 
número de dígitos separados, cada um, por um traço-de-união, maior sua 
subordinação ao dígito único (sem traço-de-união) correspondente. Em 
outras palavras, classificam-se os documentos em classes e subclasses de 
assuntos, sempre do geral para o particular, distribuídas hierarquicamente de 
acordo com as atividades e funções do órgão. Cada classe ou subclasse de 
assunto possui um código numérico correspondente. (MANUAL, 1998, p. 3, 
grifo nosso). 

Esta definição foi seguida pelo DEAP para a classificação e elaboração do primeiro 

instrumento produzido pelo PGD-PR, em 1998, cuja abordagem metodológica da 

classificação de documentos é por assuntos, conforme ilustrado na figura a seguir, seguindo o 

modelo do nosso referente nacional, o Arquivo Nacional. 

 

Figura 6 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Paraná (1998) 

 

Fonte: Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, 2ª ed., 1998. 
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Já no que tange a Tabela de Temporalidade de Documentos, o Manual define como o 

“[...] registro esquemático do ciclo de vida dos documentos produzidos e recebidos por um 

órgão, determinando os prazos de guarda desses no Arquivo Corrente, transferência para o 

Arquivo Intermediário, eliminação ou recolhimento para o Arquivo Permanente.” 

(MANUAL, 1998, p. 6). 

A função de avaliação dos documentos e a definição de temporalidade são 

desenvolvidas por equipe técnica do DEAP em colaboração com as CSAD (executora) dos 

diversos órgãos e secretarias do Poder Executivo Estadual do Paraná, determinando os prazos 

de guarda, transferência, eliminação ou recolhimento da documentação. A configuração da 

Tabela de Temporalidade de Documentos obedeceu ao Código de Classificação de 

documentos por assunto, conforme ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 7 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Paraná (1998) 

 

Fonte: Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, 2ª ed., 1998. 
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No ano de 2004, por meio do Decreto nº 2.866, de 22 de abril de 2004 e da Instrução 

Normativa do DEAP nº 2, de 19 de maio de 2004, são regulamentados os procedimentos para 

entrada de documentos arquivísticos no DEAP, dada a necessidade de regulamentação da 

transferência, eliminação ou recolhimento de documentos decorrentes da aplicação desses 

instrumentos arquivísticos de gestão de documentos nos diversos arquivos dos órgãos do 

Poder Executivo do Estado do Paraná.  

Nesse sentido, buscando incorporar esses novos dispositivos e procedimentos no 

PGD-PR, em 2007 é lançada a 3ª edição do Manual de Gestão de Documentos do Estado do 

Paraná, onde é possível identificar a substituição dos instrumentos de gestão de documentos 

relativos às atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Paraná. 

Esta 3ª edição do Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, 
integrada pelo Código de Classificação e pela Tabela de Temporalidade de 
Documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Estadual, se 
baseou no trabalho desenvolvido pelo Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo – SAESP e em outros instrumentos instituídos e em vigor no Brasil. 
[...] também, procedeu a revisão dos indicativos legais e incorporou as 
sugestões apresentadas por técnicos da área pública que contribuíram com 
suas observações e sugestões para o aprimoramento e a concretização da 
nova edição [...]. (MANUAL, 2007, p. 1). 

Apesar do Manual apontar que o princípio teórico utilizado pelo PGD-PR para a 

construção desse instrumento se baseia na abordagem metodológica de classificação por 

funcional por tipologia documental do SAESP, ao definir a classificação de documentos, 

observamos certa confusão ao abordar a metodologia e os princípios teóricos utilizado em São 

Paulo para a classificação de documentos. No âmbito do SAESP, o princípio teórico da 

classificação é funcional, cuja abordagem metodológica utilizada para classificação é baseada 

nos estudos de tipologia documental, de origem espanhola, que geram planos de classificação 

funcionais que chegam à denominação dos tipos documentais e não dos assuntos, com base 

nos estudos da gênese documental, ou seja, nos estudos das funções e atividades da entidade 

produtora relacionando e das ações materializadas nos documentos de arquivo, gerando os 

tipos documentais. Este manual explica que: 

Adotando o método duplex, classificam-se os documentos em classes e 
subclasses de assuntos, sempre do geral para o particular, distribuídas 
hierarquicamente de acordo com as atividades e funções do órgão. A classe 
ou subclasse de assunto possui um código numérico correspondente, que se 
refere ao assunto ou tipo documental produzido nas atividades-meio, 
comuns a todos os órgãos e/ou entidades, como: Estrutura, Organização e 
Funcionamento, Recursos Humanos, Material, Patrimônio, Orçamento e 
Finanças, Documentação e Informação, Meios de Comunicação. 
(MANUAL, 2007, p. 9, grifos nosso). 
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Mais adiante, aponta que “o conteúdo do documento, ou seja, o assunto, deve ser o 

critério classificador, possibilitando agrupar espécies documentais (ofício, memorando, 

recibo, etc.) que tratam do mesmo assunto em um dossiê, processo ou pasta.” Assim, observa-

se certa confusão ao se definir a classificação dos documentos de arquivo, cujo princípio 

teórico utilizado para a classificação de documentos é predominantemente o assunto. Essa 

confusão pode ser verificada na figura a seguir: 

 

Figura 8 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Paraná (2007) 

 
Fonte: Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, 3ª ed., 2007. 

 

Por sua vez, a tabela de temporalidade de documentos apresenta os seguintes 

elementos baseados no princípio da classificação por assuntos, não espelhando a abordagem 

metodológica de classificação funcional por tipos documentais do SAESP: 
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Figura 9 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Paraná (2007) 

 
Fonte: Manual de Gestão de Documentos do Estado do Paraná, 3ª ed., 2007. 

 

Verificamos, portanto, que os instrumentos arquivísticos básicos da gestão de 

documentos do Poder Executivo do Estadual do Paraná, tanto o de 1998 quanto o de 2007, 

mudaram apenas a sua configuração, pois os princípios teóricos adotados para a classificação 

de documentos continuou sendo o assunto dos documentos, apesar de verificarmos a adição 

do termo “Tipo documental” nesses últimos instrumentos de 2007, os documentos 

continuaram a ser classificados pelo seu assunto ou espécie documental, variando as vezes 

entre eles, demonstrando o mesmo princípio para a classificação de documentos de arquivo do 

PGD-PR nos dois períodos consolidados. 

Além disso, não encontramos os instrumentos normativos de regulamentação 

(publicação) do manual de 1998 quanto o de 2007. O primeiro foi localizado em site de busca 

comum, enquanto o segundo está disponível no portal do DEAP. 161 

                                                 
161 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE E. 
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O segundo programa de gestão de documentos instituído no Poder Executivo 

Estadual no Brasil é o do Estado de Minas Gerais (PGD-MG), cujo órgão coordenador é o 

Arquivo Público Mineiro (APM), que à semelhança do PGD-PR, é desenvolvida a partir da 

formação das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos de Arquivo (CPAD), em 

1998.  

Como resultados do reconhecimento e importância da implementação do processo de 

gestão de documentos na administração pública do Estado de Minas Gerais, é por meio da 

publicação do Decreto Estadual nº 40.187, de 22 de dezembro de 1998, que encontramos os 

primeiros instrumentos básicos da gestão de documentos do Poder Executivo Estadual de 

Minas Gerais. 

Este Decreto Estadual nº 40.187/1998, portanto, aprova o plano de classificação e a 

tabela de temporalidade e destinação de documentos a ser adotada para os arquivos correntes 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual de Minas Gerais e dá outras 

providências, bem como define os instrumentos e os princípios teóricos e metodológicos de 

classificação a serem adotados. 

Neste Decreto Estadual nº 40.187/1998, na introdução do Anexo I (Plano de 

Classificação de Documentos de Arquivo para as Atividades Mantenedoras da Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais) define o que se considera como plano de classificação de 

documentos:   

O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo é um instrumento de 
trabalho utilizado no protocolo e nos arquivos correntes para classificar os 
documentos produzidos e recebidos por um órgão no exercício de suas 
atividades. Com a aplicação do Plano de Classificação o arquivamento se 
faz por assunto, sob a forma de dossiês, onde a recuperação da informação 
se torna mais ágil e mais racional. Esta forma de arquivamento facilita, 
também, as atividades arquivísticas relacionadas à avaliação, seleção, 
transferência, recolhimento e eliminação desses documentos, onde o fator 
decisivo é o conteúdo e não a tipologia ou o suporte. A classificação define a 
organização física dos documentos arquivados, racionalizando a recuperação 
da informação neles contida. (DECRETO ESTADUAL nº 40.187/1998, 
grifo nosso). 

Assim, verifica-se que para a classificação de documentos o princípio teórico 

utilizado é baseado na classificação por assuntos, especificamente apoiado no modelo do 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo proposto pela Resolução nº 4 do 

CONARQ, de 28 de março de 1996, para a Administração Pública Federal, adotando-se o 

sistema decimal como a estrutura do código numérico divididos em dez classes, que por sua 

vez foi dividido em dez subclasses e assim sucessivamente, conforme demonstrado na figura 

a seguir. 
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 Figura 10 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (1998) 

 
Fonte: Decreto nº 40.187/1998. 

 

A definição de avaliação foi localizada no Decreto Estadual nº 40.186/1998, que a 

define como “o processo de análise e identificação dos valores dos documentos de arquivo, 

com vistas à sua seleção e destinação final”, sem definir a tabela de temporalidade e 

destinação de documentos. 

Mais adiante, no Anexo II do Decreto Estadual nº 40.187/1998, é apresentada a 

tabela de temporalidade e destinação de documentos, configurado conforme a figura a seguir: 
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Figura 11 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (1998) 

 

Fonte: Decreto nº 40.187/1998. 

 

Estes instrumentos básicos da gestão de documentos permaneceram vigentes até o 

ano de 2013, quando foram revogados pelo Decreto Estadual nº 46.398, de 27 de dezembro de 

2013, instituindo novos instrumentos de gestão de documentos no âmbito da Administração 

Pública do Poder Executivo Estadual. 

Esta mudança parece estar ligada à dificuldade de aplicação destes instrumentos 

arquivísticos, o que reforçou a necessidade do APM em reestruturar o PGD-MG sob a 

coordenação da Diretoria de Gestão de Documentos do APM, em busca de uma nova 

metodologia para o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão de documentos em 

2007. 
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Projeto iniciado em 2007, a partir de uma parceria da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Superintendência Central de Governança Eletrônica) 
e da Secretaria de Estado de Cultura (Arquivo Público Mineiro), quando 
dezenove órgãos do Poder Executivo mineiro, sob a coordenação da 
Diretoria de Gestão de Documentos do APM, elaboraram os instrumentos 
essenciais de gestão de documentos, ou seja, o Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos para as suas 
atividades finalísticas. (MANUAL PGD-MG, 2013, p. 7, grifo do autor). 

A criação desse projeto de gestão de documentos está relacionada com a necessidade 

de se desenvolver uma metodologia que subsidiasse o desenvolvimento dos planos de 

classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos, com auxílio das CPAD 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, sob a orientação do 

APM. 

Assim, nesse Manual de Gestão de Documentos (MANUAL PGD-MG, 2013), para a 

classificação de documentos, foi utilizada o princípio teórico da classificação funcional, em 

substituição a classificação por assunto desenvolvida em 1998: 

A classificação adotada pelo Arquivo Público Mineiro para os órgãos e 
entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, agrupa os 
documentos de acordo com a função/atividade/transação que lhes deu 
origem. Criam-se, portanto, unidades de arquivamento - processos/dossiês - 
para cada ato ou transação. (MANUAL, 2013, p. 32, grifos nosso). 

Mais adiante, como metodologia para a elaboração dos instrumentos de gestão de 

documentos (plano de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos), o 

APM orientou a aplicação da metodologia DIRKS (Designing and Implementing 

Recordkeeping Systems), de origem australiana, explicando essa inovação: 

Utilizou-se a metodologia adotada pelo Arquivo Nacional da Austrália, 
DIRKS, (ou ISO 15.489/2001), que prevê oito passos, abrangendo todo 
processo de gestão de documentos, que vai da pesquisa sobre a instituição, 
suas funções e procedimentos, até a avaliação da implementação e a revisão 
dos instrumentos e do sistema de arquivamento. (MANUAL PGD-MG, 
2013, p. 34, grifo do autor). 

Segundo o Manual de Gestão de Documentos do Estado de Minas Gerais, esta 

metodologia chega na classificação dos documentos de arquivo pelo agrupamento em 

dossiês/processos decorrentes das funções, atividades, transações e das ações que representa.  

Na introdução do Plano de Classificação de Documentos (2013), indica que: 

O método adotado para a atribuição de códigos é o decimal, método que tem 
por eixo um plano prévio de distribuição dos documentos em dez grandes 
classes, cada uma podendo ser subdividida em dez subclasses e assim por 
diante. As dez classes principais são representadas por um número inteiro, 
composto de três algarismos. Para a sistematização do Plano de 
Classificação foram utilizados o método decimal e a classificação funcional, 
que agrupa os documentos de acordo com as funções/atividades/transações 
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que lhes deram origem, criando, unidades de arquivamento - 
processos/dossiês - para cada ato ou transação. O método decimal foi 
escolhido por duas razões: primeiro porque, o Plano de Classificação para as 
atividades mantenedoras do Estado de Minas Gerais, publicado em 1997, 
utilizou esse método (foram anos de aplicação do Plano e consequentemente 
a familiarização com este tipo de método nos órgãos que classificavam, 
organizavam e avaliavam seus documentos); segundo porque o sistema de 
numeração decimal é o mais comum e mais conhecido pelos usuários. 
(DECRETO ESTADUAL nº 46.398/2013). 

Já a configuração do Plano de Classificação de Documentos está representada da 

seguinte forma: 

 

Figura 12 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos do Poder Executivo do 
Estado de Minas Gerais (2013) 

 

Fonte: Decreto nº 46.398/2013. 
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No exemplo acima, podemos depreender que o princípio teórico da classificação é 

apontada como funcional no Decreto Estadual nº 46.398/2013, bem como no Manual de 

Gestão de Documentos do Poder Executivo Estadual (2013), onde a Classe 000 representa a 

Competência (Gestão Institucional); a Subclasse 001 representa a Função (Modernização 

Institucional); o Grupo 001.1 representa as Atividades (Acordo de Resultados e Avaliação de 

Desempenho Institucional); e, o Subgrupo 001.11 representa as Transações (Acordo de 

Resultados), cujos documentos produzidos ou recebidos são incluídos e denominados de 

unidades de arquivamento - processos/dossiês. 

Já na Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, observamos a mesma 

regra do Plano de Classificação de Documentos em sua representação, indicando, por 

exemplo, todos os documentos que são produzidos ou recebidos na transação, e que deverão 

formar os processos/dossiês, conforme ilustrado na figura a seguir.  

 

Figura 13 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos do Poder 
Executivo do Estado de Minas Gerais (2013) 

 

Fonte: Decreto nº 46.398/2013. 
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Os instrumentos arquivísticos apresentados não deixam claro se todos os documentos 

pertencentes a transação irão compor apenas um processo/dossiê ou se irão compor um 

processo/dossiê para cada o documento indicado na transação, consistindo na formação de 

séries documentais por tipologia, pois o agrupamento de todos os documentos referentes à 

“transação” podem conter prazos de guarda e destinação diferentes, mas o instrumento aponta 

para o mesmo prazo e destinação para todos os documentos da transação, organizados por 

dossiê.  

Essa metodologia DIRKS aplicada no PGD-MG é inovadora no Brasil, de origem 

australiana, registrada na ISO 15.489-2001, cuja menor unidade de arquivamento é o 

processo/dossiê, e não o assunto ou a tipologia documental. Apesar de indicar a classificação 

por função/atividade/transação agrupados por dossiês/processos, parece-nos muito mais 

próxima da classificação por assunto do nosso referente nacional, o Arquivo Nacional, de 

complexa compreensão e aplicação, pois a avaliação não avalia dossiês, muito mais próximo 

de assuntos, que são agrupamentos artificiais, sem considerar sua ação ou atividade geradora. 

Além disso, esses instrumentos apresentados não indicam quais documentos de arquivos 

poderão ser agrupados por dossiê, correndo o risco de eliminar documentos de forma 

incorreta apenas por pertencer à um dossiê de transação. 

Além disso, as fases da gestão de documentos proposta no Manual de Gestão de 

Documentos registra as três fases propostas por Rhoads (1989), a saber: 1ª fase – produção de 

documentos; 2ª fase – manutenção e utilização dos documentos; e, 3º fase – destinação de 

documentos, no qual se desenvolve o Programa de Gestão de Documentos do Poder 

Executivo Estadual de Minas Gerais (PGD-MG).162 

Assim como os PGD-PR e PGD-MG, o Sistema de Gestão de Documentos do 

Mato Grosso (SGD-MT), também tem início com a formação das Comissões Permanentes 

de Avaliação de Documentos de Arquivo (CPAD), em 2002, cujo órgão coordenador é a 

Superintendência de Arquivo Público (SAP-MT). 

Com o objetivo de orientar as atividades de classificação e avaliação de documentos 

do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, é aprovado em 2002 o Manual de Gestão de 

Documentos e o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos do 

Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 5.567, de 26 de novembro 

de 2002. Este Manual foi atualizado em 2014, passando a denominar-se de “Manual Técnico 

de Normas e Procedimentos - Volume II - Sistema de Gestão de Documentos”. 

                                                 
162 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE C. 
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No Decreto nº 5.567/2002, assim como no Manual Técnico do Sistema de Gestão de 

Documentos (2014), são determinadas a criação das Comissões de Permanentes de Avaliação 

de Documentos de Arquivo (CPAD) em todos os órgãos e entidades da administração 

estadual, tendo em vista a execução das atividades e procedimentos previstos no Manual.  

Assim, no Manual Técnico do Sistema de Gestão de Documentos (2014, p. 30), é 

definido que: 

O Código de Classificação de Documentos de Arquivo é o início de todo o 
processo de gerenciamento da informação, possibilitando mais eficácia e 
agilidade nos procedimentos e rotinas administrativas. O Código de 
Classificação de Documentos de Arquivo é, ainda, um instrumento de 
trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido ou 
recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. A 
classificação por assuntos é a atividade inicial da gestão documental, 
sendo utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo 
tema, como forma de agilizar sua recuperação e facilitar as tarefas 
arquivísticas relacionadas com avaliação, seleção, eliminação, transferência, 
recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o trabalho 
arquivístico é realizado com base no conteúdo do documento, o qual reflete a 
atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida. A 
classificação define, portanto, a organização física dos documentos 
arquivados, constituindo-se em referencial básico para sua recuperação. 
(MANUAL, 2014, p. 30, grifo nosso). 

O Código de Classificação de Documentos das Atividades-Meio do Poder Executivo 

do Estado de Mato Grosso está configurado conforme ilustrado na figura a seguir: 
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Figura 14 – Recorte do Código de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Mato Grosso (2014) 

 
Fonte: Manual Técnico do Sistema de Gestão de Documentos, 2014. 

 

Para Código de Classificação de Documentos, segundo o Manual Técnico do 

Sistema de Gestão de Documentos, é adotado o modelo do Código de Classificação Decimal: 

No Código de Classificação, as funções, atividades, espécies e tipos 
documentais, genericamente denominados assuntos, encontram-se 
hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e atividades 
desempenhadas pelo órgão. Em outras palavras, os assuntos recebem 
códigos numéricos, os quais refletem a hierarquia funcional do órgão, 
definida através de classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-se 
sempre do geral para o particular. (MANUAL, 2014, p. 30, grifo nosso). 

Portanto, o princípio teórico adotado para a classificação é o assunto, que tem por 

finalidade agrupar os documentos de acordo com uma hierarquia funcional preestabelecida 



385 
 

em classes, subclasses, grupos e subgrupos, chegando até a espécie documental, não 

chegando a denominação do tipo documental, conforme demonstrado na configuração do 

código de classificação de documentos apresentado. 

Já a avaliação de documentos é definida nesse Manual Técnico do Sistema de Gestão 

de Documentos (2014, p. 3), como “Processo de análise de documentos de arquivo, que 

estabelece sua destinação de acordo com os valores que lhes são atribuídos.”  Por sua vez, a 

Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) é definida como “[...] o registro esquemático 

do ciclo de vida dos documentos produzidos e recebidos por um órgão, determinando os seus 

prazos de guarda no Arquivo Corrente, transferência para o Arquivo Intermediário, 

eliminação ou recolhimento para o Arquivo Permanente.” (MANUAL TÉCNICO, 2014, p. 

35). A TTD está configurada conforme a figura a seguir: 

Figura 15 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso (2014) 

 
Fonte: Decreto nº 5.567/2002 - Manual Técnico do Sistema de Gestão de Documentos, 2014. 

 

Podemos verificar novamente na TTD apresentada acima que a avaliação se baseia 

pelo assunto dos documentos, assim como a classificação, cuja menor unidade de 

agrupamento são as espécies documentais, representando os instrumentos de gestão similares 
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ao proposto pela Resolução 14 do CONARQ (2001), seguindo o modelo do nosso referente 

nacional, o Arquivo Nacional.163 

 Já o Programa de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado de São 

Paulo é desenvolvido no seio do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), à 

semelhança dos exemplos estaduais anteriores, por meio das Comissões de Avaliação de 

Documentos de Arquivo (CADA), desde 2004, sob a coordenação do Arquivo Público do 

Estado de São Paulo (APESP), reconhecido como um modelo de referência  em gestão de 

documentos no Brasil. 

É por meio do Decreto nº 48.897/2004 que são definidos os instrumentos 

arquivísticos básicos da gestão de documentos: os planos de classificação de documentos e as 

tabelas de temporalidade de documentos, bem como podemos verificar os fundamentos 

teóricos e metodológicos em que se apoiam para o seu desenvolvimento. 

Artigo 10 - O Plano de Classificação de Documentos é o instrumento 
utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo. 

Parágrafo único - Entende-se por classificação de documentos a sequência 
das operações técnicas que visam a agrupar os documentos de arquivo 
relacionando-os ao órgão produtor, à função, subfunção e atividade 
responsável por sua produção ou acumulação. 

Artigo 11 - Os Planos de Classificação de Documentos das atividades-meio e 
das atividades-fim dos órgãos da Administração Pública Estadual deverão 
apresentar os códigos de classificação das séries documentais com a 
indicação dos órgãos produtores, das funções, subfunções e atividades 
responsáveis por sua produção ou acumulação. 

Artigo 12 - Série documental é o conjunto de documentos do mesmo tipo 
documental produzido por um mesmo órgão, em decorrência do exercício da 
mesma função, subfunção e atividade e que resultam de idêntica forma de 
produção e tramitação e obedecem à mesma temporalidade e destinação. 

Aqui podemos verificar que o princípio teórico utilizado para a classificação de 

documentos é funcional, baseado na metodologia da tipologia documental, cujos 

procedimentos metodológicos de análise se fundamentam na identificação do contexto de 

produção dos documentos e o tipo documental produzido para se definir a série documental. 

A Tipologia Documental é definida como a ampliação da diplomática na direção da gênese 

documental, ou seja, é a identificação e contextualização da competência, funções e atividades 

da instituição geradora/acumuladora em um determinado contexto organizacional, chegando 

na definição do tipo documental. (BELLOTTO, 2002). 

                                                 
163 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE J. 
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A metodologia de análise tipológica proposta e aplicada no âmbito da gestão de 

documentos do SAESP exige o conhecimento prévio dos seguintes elementos: 

1) da estrutura orgânico-funcional da entidade acumuladora; 
2) das sucessivas reorganizações que tenham causado supressões ou 
acréscimos de novas atividades e, portanto, de tipologias/séries;  
3) das funções definidas por leis/regulamentos; 
4) das funções atípicas circunstanciais; 
5) das transformações decorrentes de intervenções; 
6) dos processos, pois eles têm uma tramitação regulamentada” 
(BELLOTTO, 2002, p.95-96). 

A finalidade da análise tipológica para a Arquivologia é verificar se: 

1) o conjunto homogêneo de atos está expresso em um conjunto homogêneo 
de documentos;  
2) os procedimentos de gestão são sempre os mesmos quando se dá a 
tramitação isolada dos documentos isolados;  
3) os conjuntos (séries) formados pelas mesmas espécies recebem na 
avaliação uniformidade de vigência e de prazos de guarda ou eliminação;  
4) na constituição do fundo e de suas subdivisões, os conjuntos não estão 
sendo dispersos; 
5) os documentos da série possuem a devida frequência de eliminação 
(BELLOTTO, 2002, p. 95, grifo da autora). 

Segundo Rodrigues (2008), o desenvolvimento dessa nova metodologia da 

Diplomática, denominada de Tipologia Documental, ganha relevância e inúmeros estudos na 

Década de 1980, em que se verifica experiências metodológicas desenvolvidas na Espanha no 

campo da Tipologia Documental, como o de Vicenta Cortés Alonso e o Grupo de Arquivistas 

Municipais de Madri para classificar e descrever documentos públicos de arquivo, o que se 

tornou referência para os estudos arquivísticos em países ibero-americanos, a partir da 

formação do Grupo Iberi-americano de Tratamento de Documentos Administrativos (1989-

1996), desenvolvendo uma tradição arquivística nos países desse bloco, influenciando as 

práticas de classificação e avaliação no Brasil. 

No Brasil, estes estudos de tipologia documental são introduzidos por Heloísa 

Liberalli Bellotto entre os anos de 1980 e 1990. Bellotto amplia e discute o método 

desenvolvido pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, apresentando os fundamentos 

da metodologia da Tipologia Documental, aspecto que não havia sido tratado anteriormente 

por Vicenta Cortés Alonso ao divulgar essa metodologia, ou seja, definindo o que é espécie 

documental e tipo documental, formando uma tradição arquivística no Brasil. (RODRIGUES, 

2008). 

A metodologia de análise tipológica, tem como parâmetro conceitual à identificação 

do tipo documental, cuja determinação depende primeiramente do reconhecimento da espécie 

documental. Segundo Rodrigues (2008, p.166), “O método de análise proposto pela Tipologia 
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Documental, invertendo a perspectiva metodológica [da Diplomática], se fundamenta no 

princípio de que é no procedimento administrativo que reside à contextualização e a chave 

para compreender o tipo documental e logo, a série documental”. 

Portanto, o APESP, no âmbito do SAESP, trabalha com os fundamentos teóricos e 

metodológicos da tipologia documental, cujo produto final são os tipos documentais 

classificados, analisados e agrupados em séries documentais. Esta influência teórica e 

metodológica pode ser verificada pelo contato dos arquivistas do APESP com as professoras 

especialistas em Diplomática e Tipologia Documental da USP, indicas na introdução do Plano 

de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio do Poder 

Executivo Estadual de São Paulo. 

Além da participação das Comissões de Avaliação de Documentos de 
Arquivo, o trabalho contou com a inestimável colaboração das profissionais 
especializadas em arquivística Prof.ª Dr.ª Ana Maria de Almeida Camargo, 
Prof.ª Dr.ª Heloísa Liberalli Bellotto e Prof.ª Dr.ª Johanna Wilhelmina Smit, 
[...]. (ANEXO I, DECRETO nº 48.898, 2004, p. 22). 

Mais adiante, nos Art. 13º ao 17º do Decreto 48.897/2004, são definidas as unidades 

de informação que irão compor os códigos de classificação das séries documentais e as 

definições de atividades-meio e atividades-fim: 

Artigo 13 - O código de classificação da série documental é a referência 
numérica que a associa ao 

seu contexto de produção, e é composto das seguintes unidades de 
informação: 

I - órgão produtor; 

II - função; 

III - subfunção; 

IV - atividade; 

Artigo 14 - O órgão produtor é a instituição ou entidade juridicamente 
constituída e organizada responsável pela execução de funções do Estado. 

Artigo 15 - Considera-se função o conjunto de atividades que o Estado 
exerce para a consecução de seus objetivos, que pode ser identificada como: 

Artigo 16 - Considera-se subfunção o agrupamento de atividades afins, 
correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva função. 

Artigo 17 - Considera-se como atividade a ação, o encargo ou o serviço 
decorrente do exercício de uma função.  

I - atividade-meio, quando se refere a ação, encargo ou serviço que um órgão 
leva a efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições 
específicas e que resulta na produção e acumulação de documentos de 
caráter instrumental e acessório; 

II - atividade-fim, quando se refere a ação, encargo ou serviço que um órgão 
leva a efeito para o efetivo desempenho de suas atribuições específicas e que 
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resulta na produção e acumulação de documentos de caráter substantivo e 
essencial para o seu funcionamento. (DECRETO nº 48.897, 2004). 

As unidades de informação do Plano de Classificação de Documentos da 

Administração Pública do Estado de São Paulo - Atividades-meio, estão configuradas e 

representadas da seguinte forma em seu instrumento: 

 

Figura 16 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos da Administração Pública 
do Estado de São Paulo – Atividades-meio (2004) 

 

Fonte: Decreto nº 48.898 - 27/08/2004. 

 

Apesar de seu caráter inovador, vale ressaltar, que a classificação nesse instrumento 

exemplificado na figura acima às vezes não chega nos tipos documentais, apenas nas espécies, 

conforme podemos visualizar nos códigos de classificação 01.01.01.01 e 01.01.03.01. 

Já a tabela de temporalidade de documentos é definida da seguinte forma por esse 

Decreto:  

Art. 19 - A Tabela de Temporalidade de Documentos é o instrumento 
resultante da avaliação documental, aprovado por autoridade competente, 
que define prazos de guarda e a destinação de cada série documental. 
Artigo 20 - As Tabelas de Temporalidade de Documentos das atividades-
meio e das atividades-fim dos órgãos da Administração Pública Estadual 
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deverão indicar os órgãos produtores, as séries documentais, os prazos de 
guarda e a destinação dos documentos, bem como sua fundamentação 
jurídica ou administrativa, quando houver. 
Artigo 22 - Os prazos considerados para a definição do tempo de guarda na 
unidade produtora ou na unidade com atribuições de arquivo de cada 
Secretaria são os seguintes: 
I - prazo de vigência: intervalo de tempo durante o qual o documento produz 
efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que 
determinaram sua produção. 
II - prazo de prescrição: intervalo de tempo durante o qual pode-se invocar a 
tutela do Poder Judiciário para fazer valer direitos eventualmente violados. O 
tempo de guarda dos documentos será dilatado sempre que ocorrer a 
interrupção ou suspensão da prescrição, em conformidade com a legislação 
vigente. 
III - prazo de precaução: intervalo de tempo durante o qual guarda-se o 
documento por precaução, antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para guarda 
permanente. (DECRETO nº 48.897, 2004). 

 

Figura 17 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública do Estado de São Paulo – Atividades-meio (2004) 

 

Fonte: DECRETO nº 48.898 - 27/08/2004. 
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No que tange a função de avaliação de documentos, o Decreto também define os 

procedimentos de eliminação, decorrentes da aplicação das tabelas de temporalidade: 

Artigo 24 - A eliminação de documentos nos órgãos da Administração 
Pública Estadual é decorrente do trabalho de avaliação documental 
conduzido pelas respectivas Comissões de Avaliação de Documentos de 
Arquivo e deverá ser executada de acordo com os procedimentos 
estabelecidos neste decreto. 

Artigo 25 - Toda e qualquer eliminação de documentos públicos que não 
constem da Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades-meio, 
ou das Tabelas de Temporalidade de Documentos das atividades-fim dos 
órgãos da Administração Pública Estadual, será realizada mediante 
autorização do Arquivo do Estado. 

Artigo 26 - O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser 
efetuado por meio de "Relação de Eliminação de Documentos", conforme 
modelo constante do Anexo I, que faz parte integrante deste decreto. 

Artigo 27 - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo, em 
decorrência da aplicação das Tabelas de Temporalidade de Documentos, 
farão publicar no Diário Oficial do Estado os "Editais de Ciência de 
Eliminação de Documentos", conforme modelo constante do ANEXO II, 
que faz parte integrante deste decreto. 

Artigo 28 - O registro das informações relativas à execução da eliminação 
deverá ser efetuado por meio do "Termo de Eliminação de Documentos", 
preenchido conforme modelo constante do ANEXO III, que faz parte 
integrante deste decreto. 

Artigos 29 - Dos documentos destinados à eliminação serão selecionadas 
amostragens para guarda permanente. (DECRETO nº 48.897, 2004). 

Por último, o Decreto nº 48.897/2004, trata dos documentos de guarda permanente e 

das Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA), indicando como deverá 

ocorrer seu recolhimento ao APESP, já avaliados, organizados, higienizados e 

acondicionados, bem como acompanhado de instrumento descritivo que permita sua 

identificação, acesso e controle, a partir do momento da aplicação da tabela de temporalidade 

para o APESP, revelando a perspectiva integrada do ciclo de vida dos documentos do SAESP. 

Além disso, o Decreto também determina a inclusão dos planos de classificação e as tabelas 

de temporalidade de documentos nos sistemas informatizados utilizados nos protocolos e 

arquivos dos respectivos órgãos da Administração Pública do Estado. 

Paralelamente a publicação do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, que 

organiza a estrutura da operacionalização da gestão de documentos, os princípios teóricos e 

metodológicos aplicados, seus instrumentos e elementos, definindo normas para a avaliação, 

guarda e eliminação de documentos de arquivo, são aprovados e publicados o Plano de 

Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-
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meio do Poder Executivo Estadual de São Paulo, por meio do Decreto nº 48.898, de 27 de 

agosto de 2004 (ANEXOS I e III).  

Na introdução do Anexo I desse Decreto, podemos observar a indicação de que um 

dos resultados obtidos, a partir da elaboração desses instrumentos: 

[...] foi possível a padronização da denominação dos documentos, bem como 
a recuperação de seu contexto de produção. O Plano de Classificação de 
Documentos das Atividades-Meio identificou 800 tipos documentais, dos 
quais 160, ou seja, 21% da produção documental da administração do Estado 
de São Paulo, são de guarda permanente. (ANEXO I DECRETO nº 48.898, 
2004, p. 21). 

Ainda na introdução do Plano de Classificação aprovado, é esclarecido que este 

trabalho teve início efetivamente 1997, pela via do SAESP. 

Esclareça-se, a propósito, que o SAESP vem sendo efetivamente 
implementado desde 1997, quando o Arquivo do Estado formulou um 
programa de gestão de documentos para a administração estadual e 
desenvolveu ações concretas para instituir e orientar as Comissões de 
Avaliação de Documentos de Arquivo. Esse trabalho pioneiro visa o 
mapeamento de toda a extensa produção documental do Estado e o 
desenvolvimento de estudos para avaliar e definir critérios para a produção, 
a guarda, o trâmite, o uso e o arquivamento de documentos. (ANEXO I 
DECRETO nº 48.898, 2004, p. 21). 

Portanto, na década de 1980 são lançadas as bases do SAESP, sendo o início de sua 

efetivação apenas em 1997. Esta constatação, talvez se deve ao fato de que no Brasil, na 

década de 1980, a Arquivologia ainda não tinha se firmado suficientemente, teórica e 

metodologicamente, para levar adiante um projeto bastante ambicioso como o proposto pelo 

APESP, cujos avanços efetivos de implementação podem ser verificados a partir da 

publicação da Lei Nacional de Arquivos, em 1991. 

Todas as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito do SAESP do Poder Executivo 

do Estado de São Paulo, bem como as teorias e metodologias que sustentam o seu 

desenvolvimento estão registrados no Manual de Gestão de Documental Aplicada, organizado 

por Ieda Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre, publicado pelo APESP em 2008. 

Este manual define que o objetivo de um programa de gestão documental consiste 

em: 

[...] definir normas e procedimentos técnicos referentes à produção, 
tramitação, classificação, avaliação, uso e arquivamento dos documentos 
durante todo o seu ciclo de vida (idade corrente, idade intermediária e idade 
permanente), com a definição de seus prazos de guarda e de sua destinação 
final, requisitos necessários inclusive, para o desenvolvimento de sistemas 
informatizados de gestão de informações. [...] A gestão documental 
pressupõe uma ampla pesquisa e estudo da produção documental de um 
organismo produtor. A fim de identificar os tipos documentais produzidos, 
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recebidos e acumulados, definir quais e quando poderão ser eliminados e 
quais deverão ser preservados permanentemente. (BERNARDES; 
DELATORRE, 2008, p. 7). 

Além disso, as autoras apontam que as atividades de gestão de documentos se 

desenvolvem mediante as fases propostas por Rhoads (1989): produção (elaboração 

padronizada de tipos/séries documentais, implantação de sistemas informatizados aos 

procedimentos administrativos; utilização (inclui todas as atividades de protocolo, 

tramitação, reprodução, acesso, classificação, gestão de sistemas de protocolo e arquivo); e, 

destinação (avaliação que se desenvolve a partir da classificação dos documentos produzidos, 

recebidos e acumulados pelos órgãos, garantindo a preservação criteriosa de documentos de 

guarda permanente e a eliminação dos documentos desprovidos de valor probatório e 

informativo. (BERNARDES; DELATORRE, 20058, p. 9). 

Assim, para as autoras, o desenvolvimento de um programa de gestão documental 

garante aos órgãos públicos e empresas privadas o controle sobre as informações que 

produzem ou recebem, uma significativa economia de recursos com a redução da massa 

documental ao mínimo essencial, a otimização e racionalização dos espaços físicos de guarda 

de documentos e agilidade na recuperação das informações. Os planos de classificação e 

tabelas de temporalidade associados “[...] garantem a simplificação e a racionalização dos 

procedimentos de gestão documental, imprimindo maior agilidade e precisão na recuperação 

dos documentos e informações.” (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 8). 

Para a obtenção dos resultados esperados na aplicação de um manual de gestão de 

documentos, é necessário como requisitos prévios: a existência de um programa estruturado, 

onde possam ser descritas e avaliados os objetivos, os fundamentos teóricos e metodológicos 

para o seu desenvolvimento, conferindo seriedade ao programa; autorização oficial e estrutura 

legislativa suficiente, que abarque todos os aspectos da gestão de documentos; inserção do 

programa na agenda política da administração para que seja aprovado e apoiado pelas 

autoridades competentes e, consequentemente, legitimado o compromisso com o seu 

desenvolvimento e continuidade.  

O modelo institucional de gestão de documentos do Poder Executivo do Estado de 

São Paulo, se estrutura de maneira sólida a partir desses requisitos exigidos para um programa 

integral (normas de tratamento dos documentos em fase corrente, intermediária e 

permanentes), com uma sólida base legislativa; procedimentos metodológicos e teóricos bem 

definidos; autoridade arquivística reconhecida e legitimada na estrutura do estado; sistema de 

arquivos estruturado e bem definido; e, instrumentos básicos da gestão de documentos (planos 

de classificação, tabelas de temporalidade e manuais de gestão de documentos), 
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materializando a gestão de documentos no campo prático. O SAESP é reconhecido como 

referência nacional em matéria de gestão de documentos.164 

Por sua vez, o quinto PGD criado nos Estados no Brasil é o Programa de Gestão de 

Documentos do Estado do Espírito Santo (PROGED), em 2005, coordenado por um 

comitê gestor composto pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), Arquivo 

Público Estadual do Espírito Santo (APEES) e o Instituto de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Espírito Santo (ITI), por meio das Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos (CAD). 

Tendo em vista a execução das atividades de avaliação previstas no Decreto nº 1.552, 

de 10 de outubro de 2005, que institui o PROGED, em 2007, por meio da Portaria nº 17-R, de 

15 de março de 2007, institui as diretrizes para a avaliação dos documentos produzidos no 

âmbito do Poder Executivo Estadual. 

Esta Portaria define em seu Art. 1º a avaliação de documentos, conforme texto a 

seguir: “[..] um trabalho multidisciplinar, que consiste em identificar valores para os 

documentos, analisando o ciclo de vida e estabelecendo prazos para a guarda ou eliminação 

de cada um, abrangendo as atividades-meio e as atividades-fim.” 

Ainda no Art. 1º, parágrafo 3º, define que a avaliação de documentos tem por 

objetivos: 

I – redução da massa documental e do custo operacional para a sua 
manutenção; 
II – descarte do material inútil, para liberação de espaço físico; 
III – agilidade na recuperação dos documentos e das informações; 
IV – mais eficiência administrativa; 
V – melhor conservação dos documentos de guarda permanente; 
VI – racionalização da produção e do fluxo de documentos; 
VII – incremento à pesquisa; 
VIII – preservação do patrimônio documental e da memória institucional; 
IX – elaboração da Tabela de Temporalidade. 

O Art. 8º dessa Portaria chama bastante atenção para a competência dada as CAD em 

estabelecer os métodos e os instrumentos de trabalhos arquivísticos que melhor atendam aos 

objetivos traçados pelo PROGED, em conflito com o que preconiza o Art. 3º, que reesalta: 

Art. 3º É responsabilidade do Comitê Gestor do PROGED: 
I -  produzir e publicar procedimentos de produção, tramitação, análise, 
seleção e arquivamento de documentos públicos; 
II - coordenar ações de capacitação dos servidores, assim como executar 
avaliação das mesmas; 

                                                 
164 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE A. 
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III - proporcionar o diálogo entre os sistemas que integram o PROGED, a 
fim de garantir uma ação integrada de gestão documental; 
IV - avaliar a ação dos Sistemas que integram o Programa. (DECRETO nº 
1.552-R, 2005). 

A par dessa discussão, na Portaria nº 17-R, de 15 de março de 2007 são publicados o 

Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos, estruturado conforme apresentado na figura a seguir:  

 

Figura 18 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo (2007) 

 
Fonte: Decreto nº 1.552-R/2005. 
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Claramente é possível observar que o princípio teórico para a classificação de 

documentos inscrita no Plano de Classificação de Documentos está fundamentado na 

classificação por assuntos.  

No Manual de Gestão Documental do Estado do Espírito Santo (6ª edição, 2014), 

desenvolvido pelo Comitê Gestor do PROGED e publicado pela Portaria nº 39-R, de 06 de 

julho de 2011, aponta que: “A classificação é condição para a execução, com sucesso, de um 

programa de gestão de documentos, pois se trata de um procedimento técnico que permite 

identificar e articular os tipos documentais entre si, considerando sobretudo a forma e as 

razões que determinam a sua existência. ” (MANUAL, 2014, p. 34). 

Neste Manual do PROGED, mais adiante, aponta que na classificação de 

documentos as funções, atividades, espécies e tipos documentais são denominados 

genericamente assuntos, e complementa que: 

As classes principais correspondem às grandes funções desempenhadas pelo 
órgão. Elas são divididas em subclasses e estas, por sua vez, em grupos e 
subgrupos, os quais recebem códigos numéricos. O Espírito Santo fez uso do 
método duplex para estabelecer a codificação no Plano de Classificação de 
Documentos Atividade-Meio, o que permite uma ampliação neste plano, 
possibilitando a sua utilização em sistemas de informação vinculados à 
tramitação de documentos. (MANUAL, 2014, p. 35).  

Assim, temos que sua proposta de Plano de Classificação de Documentos é 

semelhante à proposta do nosso referente nacional, o Arquivo Nacional, com base no Plano de 

Classificação de Documentos das Atividades-meio do Poder Executivo Federal. 

(RESOLUÇÂO 14, 2001). 

Já no que tange à sua Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, segue 

as mesmas classes e subclasses de assuntos estabelecidas no Plano de Classificação de 

Documentos, conforme a apresentado na figura abaixo, não por tipologias, e sim por assuntos: 
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Figura 19 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo (2007) 

 
Fonte: Decreto nº 1.552-R/2005. 

 

Nesse sentido, podemos inferir que a classificação é realizada tendo como base 

teórica e metodológica os assuntos dos documentos, instrumentos desenvolvidos no âmbito do 

Programa de Gestão Documental (PROGED) do Poder Executivo do Estado do Espírito 

Santo.165 

O sexto PGD criado no Poder Executivo Estadual no Brasil é o Programa de 

Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado da Bahia (PGD), por meio do 

Decreto nº 10.208, de 29 de dezembro de 2006, que disciplina a Gestão de Documentos nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual da Bahia, que à semelhança de todos os PGD 

apresentados anteriormente, determina a criação das Comissões de Avaliação de Documentos 

e Arquivo (CAD), responsável pelas atividades em cada órgão da APE, com a coordenação do 

Arquivo Público Estadual da Bahia (APEBA). 

É na Instrução Conjunta SAEB-SECULT nº 001, de 18 de fevereiro de 2014, em seu 

Item 3.9 que localizamos a definição da classificação de documentos: 

3.9. Classificação de Documentos - organização dos documentos de um 
arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código de 
classificação ou quadro de arranjo, que identifica o conteúdo dos 
documentos relacionando-os ao órgão produtor, à função, à subfunção e à 
atividade responsável pela produção ou acumulação. 

Também define o Código de Classificação e o Plano de Classificação de 

documentos, respectivamente, da seguinte forma: 

                                                 
165 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE D. 
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3.10. Código de Classificação - instrumento de trabalho, derivado de um 
Plano de Classificação, elaborado de forma a sistematizar de maneira 
hierárquica os assuntos tratados nos documentos produzidos e recebidos 
por determinado órgão ou entidade, no desempenho de suas atividades. 

3.18. Plano de Classificação de Documentos - instrumento utilizado para 
classificar todo e qualquer documento de arquivos. 

No Item 6.1.1.2 da Instrução Conjunta SAEB-SECULT nº 001/2014, reforça a 

criação das CAD em cada Pasta dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 

Executivo Estadual, responsáveis, entre outras atividades, por registrar, classificar e arquivar 

os documentos nos arquivos correntes tendo como referência o Plano de Classificação de 

Documentos da Administração Pública do Poder Executivo Estadual; aplicar as TTD, 

relativas às atividades-meio e fim; propor e encaminhar as PCD e TTD de suas atividades-

fim, para aprovação da SECULT/FPC/APEBA; encaminhar a SECULT/FPC/APEBA Termo 

de Eliminação de Documentos, para a devida aprovação e autorização da eliminação. 

O Código de Classificação de Documentos do Poder Executivo Estadual da Bahia 

está representado da seguinte forma: 

 
Figura 20 – Recorte do Código de Classificação de Documentos das Atividades-meio do  

Poder Executivo Estadual da Bahia (2014) 

 
Fonte: Instrução Conjunta SAEB-SECULT nº 001, 2014. 
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No que se refere a Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder Executivo 

Estadual da Bahia, está configurado conforme a figura a seguir:  

 
Figura 21 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio 

do Poder Executivo Estadual da Bahia (2014) 

 

Fonte: Instrução Conjunta SAEB-SECULT nº 001, 2014. 
 
Infere-se que, no código de classificação os documentos são classificados com base 

no princípio teórico funcional baseado com base na análise da tipologia documental, muito 

semelhante ao proposto pelo APESP. Contudo, ora chega as espécies ora chega aos tipos 

documentais, à semelhança do APESP, mesmo indicando que a classificação é realizada nos 

parâmetros teóricos e metodológicos da tipologia documental. 

O PGD da Bahia é integrado ao seu Sistema Estadual de Arquivos (SEA), ou seja, 

abrange o tratamento dos documentos de arquivo correntes, intermediários e permanentes. Já 

a abordagem metodológica de desenvolvimento da classificação é com base nos princípios de 

classificação propostos pelos estudos de tipologia documental, chegando ao agrupamento dos 

documentos por tipos documentais, com uma estrutura funcional.166 

Nesse PGD não foi localizado nenhum Manual de Gestão de Documentos, tanto nos 

portais eletrônicos institucionais do Poder Executivo e Legislativo do Estado, quanto do 

Arquivo Público Estadual. 

O sétimo PGD criado no Poder Executivo Estadual no Brasil é desenvolvido no seio 

do Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul (SIARQ/RS), implementado por 
                                                 
166 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE N. 
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meio das Comissões de Avaliação de Documentos (CAD), desde 2008, com a coordenação do 

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS). 

As atividades de gestão de documentos desenvolvidas no âmbito do SIARQ/RS, por 

meio das CAD, são desenvolvidas sob orientação do APERS, iniciadas em 2008, com a 

publicação da Instrução Normativa SARH 001/08. Em 2009, com a publicação da Instrução 

Normativa SARH 001/09, são aprovados os primeiros instrumentos arquivísticos básicos da 

gestão de documentos, o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos, 

mesmo não tendo definido o conceito de gestão de documentos em nenhum instrumento 

regulatório no Estado, conforme apresentamos anteriormente na subseção 7.2 desta pesquisa. 

As atividades de classificação e gestão de documentos tem início com a criação do 

Sistema de Arquivos do Estado do Rio Grande do Sul (SIAR/RS, 1989), regulamentado pelo 

Decreto nº 33.200, de 05 de junho de 1989, que define: 

Art. 5º Os documentos a serem mantidos, transferidos ou eliminados serão 
definidos de conformidade com o PLANO DE DESTINAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE ARQUIVOS e respectiva TABELA DE 
TEMPORALIDADE a serem elaborados, por cada órgão integrante do 
Sistema, com orientação e assistência técnica do ARQUIVO PÚBLICO do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

§ 1º Plano de Destinação de Documentos de Arquivo é o instrumento que 
descreve as características dos documentos, análise e perspectiva de uso e 
estabelece critérios para microfilmagem, eliminação ou recolhimento 
definitivo. 

§ 2º Tabela de Temporalidade é o instrumento que define o tempo de 
permanência dos documentos nos arquivos correntes e intermediários e seu 
recolhimento para o arquivo de guarda permanente, ou sua eliminação. 
(DECRETO Nº 33.200, 1989, grifos da norma). 

Estes dispositivos foram ratificados pelos Decreto nº 47.022, de 25 de janeiro de 

2010 e pelo Decreto nº 52.808, de 18 de dezembro de 2015, que tratam das atividades do 

SIARQ/RS. Porém, só localizamos os instrumentos arquivísticos de gestão de documentos na 

Instrução Normativa nº 02/2014, de 22 de maio de 2014, que dispõe sobre o Plano de 

Classificação de Documentos – PCD e na Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD, 

para os Órgãos da Administração Pública Direta do Estado.  

Esta Instrução Normativa 02/2014 foi revogada em 2017 pela Instrução Normativa nº 

01/2017, de 18 de maio de 2017, que atualiza e aprova o Plano de Classificação de 

Documentos – PCD e na Tabela de Temporalidade de Documentos – TTD, para os Órgãos da 

Administração Pública Direta do Estado.  
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A Instrução Normativa nº 01/2017 apresenta as mesmas definições sobre a 

classificação e a avaliação de documentos, bem como a estrutura dos instrumentos, que a 

Instrução Normativa nº 02/2014. 

Assim, de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2017, em seu Art. 2º, “[...] 

Entende-se por classificação de documentos o ato ou efeito de analisar e identificar o 

conteúdo do documento e relacioná-los à função, subfunção, série e subsérie da atividade 

responsável por sua produção ou acumulação.”, definindo no Art. 3º essas categorias: 

Art. 3º - O PCD dos Órgãos da Administração Pública Direta do Estado 
apresenta os códigos de classificação das funções, subfunções, séries e 
subséries, responsáveis pela produção ou acumulação de documentos. 

§ 1º - Entende-se por Função, o conjunto de atividades que o Estado exerce 
para a consecução de seus objetivos, independente da unidade 
administrativa. 

§ 2º - Entende-se por Subfunção, o agrupamento de atividades afins, 
correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva função. 

§ 3º - Entende-se por Série, a sequência de documentos relativos à mesma 
função/atividade. 

§ 4º - Entende-se por Subsérie, a subdivisão da série, podendo ser utilizada 
em razão das variantes da função/atividade. (INSTRUÇÂO NORMATIVA 
Nº 01/2017, 2017). 

Assim, o Plano de Classificação de Documentos é representado da seguinte forma: 

 

Figura 22 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (2017) 

 
Fonte: Instrução Normativa nº 01/2017. 
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Aqui temos uma peculiaridade. Podemos verificar que a classificação de documentos 

foi fundamentada metodologicamente com base nas funções, subfunções, séries e subséries, 

não apresentando os documentos produzidos, e sim, as espécies documentais ou os 

documentos de arquivo que poderiam ser classificados nas categorias indicadas, 

Já a Tabela de Temporalidade de Documentos e a função de avaliação é definida no 

Art. 5º, como: 

Art. 5º - A Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD é o instrumento 
aprovado por autoridade competente, que determina os prazos de guarda e 
destinação final dos conjuntos documentais produzidos a partir das 
atividades desempenhadas pelo Estado (Anexo II).  

 Parágrafo único - Entende-se por avaliação documental o processo de 
análise de documentos, visando estabelecer seus prazos de guarda e sua 
destinação, de acordo com os valores que lhe são atribuídos. (INSTRUÇÂO 
NORMATIVA nº 01/2017, 2017). 

A figura a seguir ilustra os elementos presentes na tabela de temporalidade de 

documentos: 

 

Figura 23 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (2017) 

 
Fonte: Instrução Normativa nº 01/2017. 
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Podemos apontar que a classificação de documentos é realizada com base no 

princípio teórico funcional, sem indicar os documentos de arquivo produzidos ou recebidos 

por cada função ou subfunção, não chegando até a denominação do tipo documental, mas sim 

nas etapas de desenvolvimento das atividades, conforme demonstra na própria estrutura de 

seus instrumentos. 

Assim, apesar de não localizarmos nenhuma menção que indique a existência de um 

programa de gestão de documentos (PGD/RS) na legislação pesquisada, entendemos que suas 

atividades são desenvolvidas no seio do SIARQ/RS, por meio das Comissões de Avaliação de 

Documentos (CAD), com a supervisão, orientação e acompanhamento do Comitê de Gestão 

do SIARQ/RS, o APERS. Por último, cabe ressaltar que não foi localizado nenhum Manual 

de Gestão de Documentos e nem a definição do conceito de gestão de documentos nos 

instrumentos normativos pesquisados.167 

O oitavo PGD criado no Poder Executivo Estadual no Brasil é denominado de 

Programa de Gestão de Documentos do Estado de Santa Catarina (PGD-SC), se 

desenvolve no âmbito do Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação Oficial 

(SAGD) integrado ao seu Sistema de Arquivos (SEA), coordenado pelo Arquivo Público de 

Santa Catarina (APESC) e implementado pelas 'Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD), criadas em 2008, por meio do Decreto nº 1.975/2008. 

Buscando normatizar os procedimentos de classificação e avaliação de documentos 

do PGD-SC no âmbito do SEA, é publicada a Instrução Normativa nº 018/2008/SEA, de 28 

de novembro de 2008, orientando sobre os procedimentos relativos ao plano de classificação 

de documentos de arquivo e da tabela de temporalidade e destinação de documentos de 

Arquivo do Estado de Santa Catarina das atividades-meio e atividades-fim.  

Orientar os Setoriais e Seccionais do Sistema Administrativo de Gestão 
Documental – SAGD, sobre os procedimentos administrativos e 
computacionais referentes ao Plano de Classificação de Documentos de 
Arquivo e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo do Estado de Santa Catarina das atividades-meio, nos seguintes 
termos: 

1. Plano de Classificação de Documentos de Arquivo é um instrumento de 
gestão documental utilizado para classificar todo e qualquer documento 
produzido e recebido ou acumulado pelo Órgão da administração pública no 
exercício de suas funções e atividades. 

 2. Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo – 
Instrumento utilizado para registrar o ciclo de vida do documento, onde deve 
constar os prazos de guarda dos documentos de fase corrente, sua 

                                                 
167 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE G. 
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transferência ao arquivo intermediário ou central, e sua destinação final, 
eliminação ou o recolhimento ao arquivo público para guarda permanente. 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 018/2008/SEA, 2008). 

Cabe aos órgãos setoriais e seccionais do SAGD criar suas CPAD e aplicar o plano 

de classificação e a tabela de temporalidade de documentos das atividades-meio, e 

desenvolver os planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos das 

atividades-fim específicas de cada órgão da administração pública estadual. 

Ao órgão central, por meio da Diretoria de Gestão de Documentos (DGED) do 

APESC, cabe o treinamento e capacitação das CPAD para o desenvolvimento dos planos de 

classificação e tabelas de temporalidade das atividades-fim e a orientação na aplicação do 

plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos das atividades-meio do Poder 

Executivo Estadual de Santa Catarina.  

Assim, buscando operacionalizar as atividades de gestão de documentos, o SEA, por 

intermédio da DGED, cria um Programa de Gestão de Documentos em 2007 (PGD-SC), e em 

2009 publica uma apostila denominada de “Curso de Capacitação em Gestão Documental – 

Módulo I – Nível Básico”: 

O Curso de Capacitação em Gestão Documental tem como objetivo habilitar 
os servidores da Administração Pública do Estado de Santa Catarina, no que 
tange à gestão documental, em cumprimento às atribuições legais do Órgão 
Normativo do Sistema de Gestão Documental e Publicações Oficiais – 
Diretoria de Gestão Documental, no que cabe ao Arquivo Público. [...] Serve 
de apoio às atividades na área de arquivo, na busca da efetiva gestão de 
todos os documentos (produzidos e recebidos), desde a produção até a 
destinação final, visando à simplificação e racionalização dos 
procedimentos, como também à preservação do patrimônio documental da 
Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado de Santa Catarina. 
(MANUAL, 2009, p. 7). 

Sobre a atividade de classificação, o plano de classificação de documentos é definido 

como: 

 É o instrumento de gestão documental utilizado para classificar os 
documentos de arquivo, agrupando-os de acordo com a competência do 
órgão produtor, identificando o grupo, a função e a atividade responsável 
pela produção ou acumulação. A adoção de uma abordagem funcional e 
não estrutural é mais segura, considerando as mudanças administrativas 
que ocorrem com frequência no setor público e afetam as estruturas 
organizacionais. Os documentos produzidos no exercício da mesma função, 
competência ou atividade constituem as séries documentais onde se definem 
os valores e prazos de guarda. (MANUAL, 2009, p. 19). 

Em 2008, por meio da Portaria SEA nº 854, de 18 de novembro de 2008, homologa a 

tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo e o plano de classificação de 

documentos das atividades-meio a serem utilizadas pelos Órgãos da Administração Direta, 
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Autarquias e Fundações do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, conforme ilustrado 

na figura a seguir: 

 
Figura 24 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 

Poder Executivo do Estado de Santa Catarina (2008) 

 
Fonte: Portaria SEA nº 854/2008. 
 

 

É possível observar que este plano de classificação é funcional, ora chegando a 

denominação do tipo documental, ora chegando apenas a denominação da espécie 

documental. A tabela de temporalidade segue a mesma lógica do plano de classificação, e é 

representada na figura a seguir: 
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Figura 25 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina (2008) 

 

Fonte: Portaria SEA nº 854/2008. 

 

Em 2010, visando a atualização e melhorias nos instrumentos arquivísticos básicos 

da gestão de documentos, é publicado um Manual denominado de “Gestão Documental – 

Capacitação - Módulo II e III”, no qual reestrutura os instrumentos anteriores e indica os tipos 

documentais produzidos e recebidos no desempenho das atividades da APE.  

A classificação de documentos é a sequência das operações técnicas que 
visam a agrupar os documentos sob o mesmo tema, relacionando-os ao 
órgão produtor, à função, subfunção e atividade responsável por sua 
produção ou acumulação, como forma de agilizar a recuperação da 
informação e facilitar as tarefas arquivísticas. Considerando a aplicação 
técnica, o Sistema foi desenvolvido para documentos de atividades meio e 
das atividades fim dos Órgãos da Administração Pública Estadual e 
apresentam os códigos de classificação para os documentos (séries 
documentais/tipos documentais), com indicação para os grupos, subgrupos, 
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função, subfunção, atividades, identificando o órgão produtor quando for 
atividades fim. (MANUAL, 2010, p. 27). 

Decorrente dessas capacitações, no mesmo ano é publicado a Portaria SEA nº 870, 

de 16 de novembro de 2010, que aprova e determina o uso do Plano de Classificação e a 

Tabela de Temporalidade de Documentos – Atividades-meio – Sistema SCTT, a serem 

utilizados pelos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Poder Executivo 

do Estado de Santa Catarina e revoga a Portaria SEA nº 854, de 18 de novembro de 2008. O 

plano de classificação de documentos das atividades-meio do Poder Executivo do Estado de 

Santa Catarina é configurado da seguinte forma: 

 
Figura 26 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 

Poder Executivo do Estado de Santa Catarina (2010) 

 
 Fonte: Portaria SEA nº 870/2010. 

 

Note-se que o plano de classificação de 2008 foi atualizado e aprimorado, mantendo-

se o mesmo princípio teórico e metodológico de classificação funcional chegando na 

identificação do tipo documental. 

Por sua vez, a Tabela de Temporalidade de Documentos prevista na Portaria SEA nº 

870/2010, foi estruturada conforme apresentado na figura a seguir: 
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Figura 27– Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina (2010) 

 

Fonte: Portaria SEA nº 870/2010. 
 

Criado em 2008, o PGD-SC se estrutura a partir dos trabalhos realizados pela DGED 

do APESC, no seio do SEA, em conjunto com as CPAD de cada órgão da administração 

pública estadual, cujos resultado tem contribuído para a normatização da gestão de 

documentos, com a produção e revisão de seus instrumentos desde 2008.  

O PGD-SC se fundamenta nos estudos teóricos e metodológicos da tipologia 

documental, como indicado no seu Manual de “Gestão Documental – Capacitação - Módulo 

II e III (2010), visto que os instrumentos são elaborados com base nas funções e atividades, 

chegando à denominação do tipo documental. 

Já as fases da gestão de documentos são baseadas na proposta de Rhoads (1989), que 

consiste no desenvolvimento em três fases: 1ª Fase – Produção dos documentos; 2ª Fase – 

Manutenção e uso; e, 3ª Fase – Destinação final de documentos. (MANUAL, 2009, p. 14).168 

O nono PGD criado no Poder Executivo Estadual no Brasil foi o Programa de 

Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ), por meio da Lei Estadual 

nº 5.562, de 20 de outubro de 2009, divulgando as bases da gestão de documentos, a 

metodologia que deverá ser utilizada para a classificação e avaliação de documentos, e as 

diretrizes gerais da implementação da política estadual de gestão de documentos e arquivos. 
                                                 
168 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE F. 
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Antes dessa Lei, o primeiro Plano de Classificação de Documentos do Estado do Rio 

de Janeiro é datado de 1999. Foi por meio do Sistema de Comunicação Administrativas e 

Documentação do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (SICAD) criado em 1999, em 

um esforço de solucionar o problema de desorganização dos documentos nos órgãos públicos 

da época, que é publicado um plano de classificação de documentos das atividades-meio do 

Estado, registrados na Resolução SARE nº 2.794, de 13 de agosto de 1999.  

Esta Resolução não foi localizada nos portais eletrônicos institucionais do APERJ e 

nem do Governo do Estado. A localização de sua referência só foi possível a partir da análise 

do Decreto nº 42.002, de 21 de agosto de 2001, que dispõe sobre a avaliação e a destinação de 

documentos produzidos e recebidos pela administração pública estadual.  

Esse Decreto nº 42.002/2001, em suas considerações, menciona o Plano de 

Classificação aprovado pela Resolução SARE nº 2.794, de 13 de agosto de 1999. Assim, só 

tivemos acesso a tabela de temporalidade de documentos das atividades-meio do estado, cuja 

publicação também determina a criação de Comissões de Avaliação de Documentos (CAD), 

sua composição e as procedimentos técnicos necessários para a eliminação, conforme seguem 

descritos abaixo:  

Art. 2º A aplicação da Tabela referida no artigo anterior se fará por 
Comissão de Avaliação e Seleção de Documentos a ser criada em cada uma 
das Secretarias de Estado e Entidades Vinculadas.  
§ 1º A Comissão deverá ser constituída de um presidente, a ser indicado pelo 
titular do Órgão ou Entidade Vinculada cujos documentos serão objeto de 
avaliação.  
§ 2º A Comissão será composta de no mínimo de 3 (três) membros, sendo 
obrigatória a participação de um representante da unidade orgânica do 
arquivo cujos documentos serão objeto de avaliação. 
Art. 3º A eliminação de documentos será precedida de preenchimento do 
Termo de Eliminação de Documentos, conforme Anexo II. 
Art. 4º A relação de documentos a serem eliminados deverá ser publicada no 
Diário Oficial do Estado, atendido o prazo de 30 (trinta) dias para 
manifestação dos interessados, na forma do Anexo II. 
Art. 5º A Superintendência de Reestruturação e Modernização 
Administrativa da Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação 
SARE compete dar assistência técnica às Comissões de Avaliação para 
orientação e eventuais consultas na aplicação da Tabela objeto deste 
Decreto.  
Art. 6º Fica a Secretaria de Estado de Administração e Reestruturação SARE 
responsável pela publicação e distribuição nos Órgãos do Poder Executivo 
do Manual de Avaliação de Documentos. (DECRETO nº 42.002, 2001). 

Aqui observamos a ausência do APERJ como órgão coordenador, bem como não 

localizamos o Manual de Avaliação de Documentos citado no Art. 6º. Porém, ao analisar a 

tabela de temporalidade de documentos publicada por esse Decreto, percebemos a 

complexidade de sua aplicação dada a falta de alguns elementos de classificação, como um 
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código de classificação ou um plano de classificação. Esta observação indica que a tabela de 

temporalidade não procede de uma classificação arquivística realizada com rigor técnico e 

metodológico, visto que o princípio teórico utilizado para a classificação dos documentos é 

por assuntos, demonstrando a influência e fundamentos da Biblioteconomia na produção 

desse instrumento, conforme podemos observar na figura a seguir. 

 

Figura 28 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio 
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (2001) 

 
Fonte: Decreto nº 42.002/2001. 

 

Tendo em vista os problemas verificados nessa tabela publicada em 2001, e da 

necessidade de sua atualização como um instrumento básico da gestão de documentos, é 

lançado novas diretrizes para a avaliação e destinação de documentos produzidos e recebidos 

pela Administração Pública Estadual pelo Decreto nº 42.002, de 21 de agosto de 2009. Esse 

foi mais um esforço do APERJ e do Governo do Estado em avançar no campo da gestão de 

documentos, especialmente na implementação do Programa de Gestão de Documentos do 

Estado (PGD-RJ), conforme discutimos na subseção 7.2 desta pesquisa.  

Este decreto estabeleceu o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o APERJ 

apresentar uma proposta de revisão do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das 
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Atividades-meio da Administração Pública Estadual, bem como estabeleceu o mesmo prazo 

para as Secretarias de Estado e demais Entidades da Administração Direta e Indireta, 

apresentar proposta de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade referente às 

atividades-fim da Administração, à semelhança do que ocorreu com os demais PGD 

apresentados anteriormente. 

No seu Art. 1º, §1º, “define que o trabalho de elaboração das tabelas será coordenado 

pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, ao qual caberá definir a metodologia a ser 

empregada e ministrar treinamento às Comissões de Gestão de Documentos, que serão 

instituídas por cada Órgão.” (DECRETO nº 42.002, 2009). 

Knauss et al (2013, p. 200), aponta que: 

Para fazer face ao quadro vigente de produção documental na administração 
pública estadual, foi criado o Programa de Gestão de Documentos do Estado 
do Rio de Janeiro, mais conhecido como PGD-RJ, determinado pelo Decreto 
Estadual nº 42.002 de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre a avaliação e 
destinação de documentos produzidos e recebidos pela administração 
pública do Estado do Rio de Janeiro. Sua criação foi reforçada pela 
aprovação da Lei Estadual nº 5.562 de 20 de outubro de 2009. 

Nesse mesmo ano, o APERJ inicia pesquisa por uma metodologia de trabalho que 

subsidiasse as atividades de revisão e desenvolvimento de novos Planos de Classificação de 

Documentos e Tabelas de Temporalidade de Documentos. O APERJ, então, solicitou apoio à 

Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de convênio para contratar estagiários e 

consultoria no campo metodológico e do PGD-RJ. Assim, a professora Ana Célia Rodrigues, 

indicada pela UFF, aceitou participar desse convênio com o APERJ, momento em que 

coordenou estágios no APERJ e assessorou o desenvolvimento da “metodologia de 

identificação arquivística” nos parâmetros teóricos da tipologia documental como o ponto 

inicial das atividades do PGD-RJ. 

Nesse momento o APERJ começa a delinear seus fundamentos teóricos e 

metodológicos a partir dos estudos da tipologia documental, somado a metodologia espanhola 

de “identificação arquivística”, campo de estudos da professora Ana Célia Rodrigues, cujo 

produto final são os tipos documentais classificados e representados por suas competências, 

funções e atividades desenvolvidas no âmbito da administração pública estadual, e analisados 

agrupados em séries documentais, com base no princípio ou método de classificação 

funcional.  

Esta influência teórica e metodológica foi inserida no escopo do PGD-RJ, e podem ser 

verificadas no Manual de Gestão de Documentos, publicado pelo 1 - Decreto nº 44.012, de 2 
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de janeiro de 2013, cujo instrumento também institui a padronização dos procedimentos para 

atendimento à lei de acesso a informação.  

O PGD-RJ se estrutura por meio do trabalho das Comissões de Gestão de 

Documentos (CGD), antes denominada de Comissões de Avaliação de Documentos (CAD), 

tendo em vista que não se pretendia apenas avaliar a documentação, mas desenvolver um 

PGD-RJ de forma permanente nos órgãos e entidades da administração pública estadual, 

coordenado por um comitê gestor que tem como presidente o diretor(a) do APERJ.  

Esse Manual é um marco da implementação do PGD-RJ, pois é concebido como um 

instrumento prático para o uso cotidiano na gestão de documentos nos diversos órgãos e 

entidades da administração pública estadual, tronando-se referência nacional em matéria de 

gestão de documentos.  

Nesse Manual, também são reforçados os dispositivos legais que regulamentam a 

gestão de documentos no Estado, bem como define que um programa de gestão de 

documentos deve ser desenvolvido em três fases: produção; utilização e conservação; e 

destinação (eliminação), de acordo com as diretrizes proposta por Rhoads (1989) e pelo 

Arquivo Nacional do Brasil (1995). 

 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; e 

 Destinação: 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.  

 
No Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro, também são 

definidas as funções arquivísticas que sustentam o desenvolvimento do PGD-RJ, 

“identificação”, “classificação” e “avaliação”, etapas que garantem normas e padrões para 

produção, controle da acumulação e uso dos documentos de arquivo, independente do suporte 

(convencionais ou eletrônicos).  

Assim, a metodologia de identificação é fundamentada nos estudos de tipo 

documental, conforme apontado pelo Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de 

Janeiro (2013, p. 13-14): 
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A identificação das tipologias documentais se fundamenta nos princípios 
teóricos e metodológicos da Diplomática Contemporânea, que se define pelo 
estudo das formas e dos processos de formação dos documentos de arquivo, 
entendidos como documentos criados ou recebidos por uma pessoa física ou 
jurídica no exercício de uma atividade prática. Como uma etapa do 
processamento técnico, a identificação se caracteriza pelo estudo analítico do 
órgão produtor e dos documentos produzidos. Trata-se de levantamento de 
dados sobre o órgão produtor, seu elemento orgânico (estrutura 
organizacional) e funcional (competências, funções e atividades) que 
determinam as características que apresentam a tipologia documental. A 
atividade prática da identificação arquivística permite traçar um panorama 
do contexto de produção dos documentos, subsidiando o planejamento da 
produção, tramitação, classificação, avaliação e utilização dos documentos 
de arquivo. Em resumo, é um trabalho de investigação e de crítica sobre a 
gênese do documento. 

As informações coletadas nesta fase de identificação arquivística, no âmbito do 

PGD-RJ, devem ser registradas no Sistema de Identificação de Tipologia Documental (SITD), 

que origina um Manual de Tipologia Documental. Essas informações coletadas, 

sistematizadas e registradas no SITD, irão subsidiar a função de classificação dos 

documentos, definida no Manual de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro 

(2013, p. 14, grifo do autor): 

Como função arquivística, a classificação pode ser considerada a espinha 
dorsal da gestão de documentos, que consiste em estabelecer a imagem do 
contexto onde são produzidos os documentos. Significa separar, diferenciar, 
distinguir ou dividir um conjunto de elementos da mesma composição 
(órgão produtor, competências, funções, atividades) em classes e subclasses 
documentais que se articulam formando o fundo de arquivo. É evidente que 
a dispersão de documentos compromete a integridade do arquivo, por isso a 
classificação está fundamentada no princípio de proveniência e no princípio 
da ordem original. 
Por definição, a classificação é uma “sequência de operações que, de acordo 
com as diferentes estruturas, funções e atividades da entidade produtora, 
visam a distribuir os documentos de um arquivo”, de acordo com o 
Dicionário de Terminologia Arquivística (AAB-SP). O estudo das 
características do órgão produtor - das competências, funções e atividades - 
permite que se posicione a tipologia documental produzida na estrutura 
interna do fundo documental. Estes dados ficam registrados no Plano de 
Classificação de Documentos, que é o instrumento que permite a enunciação 
lógica e hierárquica de um conjunto de documentos produzidos por um 
órgão. 

O instrumento produzido nesta fase é o plano de classificação de documentos, 

visando representar os documentos de acordo com a estrutura, competências e atividades da 

administração produtora dos documentos, ou seja, funcional.  

O estudo das características do órgão produtor - das competências, funções e 
atividades - permite que se posicione a tipologia documental produzida na 
estrutura interna do fundo documental. Estes dados ficam registrados no 
Plano de Classificação de Documentos, que é o instrumento que permite a 
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enunciação lógica e hierárquica de um conjunto de documentos produzidos 
por um órgão. (MANUAL, 2013, p. 15). 

A título de exemplo, apresentamos a organização dos elementos do Plano de 

Classificação de Documentos das Atividades-meio do Estado do Rio de Janeiro (PCD), 

configurado da seguinte forma: 

 

Figura 29 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (2012) 

 

Fonte: Decreto nº 43.992/2012.  

 

Já a função de avaliação, considerado um processo interdisciplinar, tem como 

objetivo analisar e atribuir valores aos documentos (primários e secundários), levando em 

consideração o ciclo de vida dos documentos, definindo os prazos de guarda e a destinação 

final dos documentos, tanto para eliminação quanto para guarda permanente.  

A avaliação de documentos de arquivo é uma etapa decisiva no processo de 
implantação de políticas de gestão de documentos, pois traz agilidade ao 
processo de recuperação dos documentos e das informações neles contidas; 
possibilita eliminação criteriosa de documentos, a redução da massa 
documental acumulada e a consequente liberação de espaço físico, a 
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preservação dos documentos de guarda permanente, além do estimulo à 
pesquisa e uso de dados retrospectivos. (MANUAL..., 2012, p. 15). 

O instrumento de gestão de documentos produzido na fase de avaliação é a Tabela de 

Temporalidade de Documentos (TTD), definido como “Instrumento de destinação aprovado 

por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a 

transferência, transferência, recolhimento descarte ou eliminação de documentos.” 

(DIBRATE, 2005, p.159). 

Apresentamos na figura a seguir a estrutura da Tabela de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-meio do Estado do Rio de Janeiro: 

 

Figura 30 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio 
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (2012) 

 

Fonte: Decreto nº 43.992/2012.  

 

Este instrumento proposto pelo APERJ se destaca pela inovação inserida nos 

elementos da TTD apresentada, no que se refere ao atendimento à Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (LAI), indicando o grau de sigilo dos documentos classificados e 

avaliados, corroborando com a transparência das atividades da administração pública e o 

acesso à informação aos cidadãos.  
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O objetivo mais importante do Programa de Gestão de Documentos do 
Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ) é publicizar o quadro geral da produção 
de documentos no âmbito da administração pública estadual. O seu resultado 
consiste essencialmente na publicidade das funções e atividades dos órgãos e 
entidades estaduais que contextualizam e legitimam a sua produção 
documental expressa na identificação e listagem de tipos documentais. O 
resultado fornece não apenas um quadro geral da administração pública, mas 
serve especialmente para o cidadão conhecer que tipo de informação é 
produzida na administração pública, reconhecendo as condições de sua 
produção. Fundamentalmente, trata-se de um instrumento para informar ao 
cidadão sobre o Estado e suas ações, orientando o acesso à informação, além 
de constituir um recurso ímpar para o controle do Estado. A produção e 
disponibilização dos instrumentos de gestão de documentos pode ser um 
instrumento vivo da transparência ativa em que o Estado se organiza para 
oferecer dados sobre seu funcionamento ao cidadão. O PGD-RJ se 
singulariza por definir gestão de documentos com um instrumento 
importante do acesso à informação. (KNAUSS et al, 2013, p. 205-206). 

O modelo institucional de gestão de documentos, inscrita no PGD-RJ, portanto, se 

estrutura a partir da metodologia de identificação arquivística, fundamentados nos estudos de 

Tipologia Documental, por meio do Sistema Eletrônico de Identificação de Tipologias 

Documentais (SITD), onde é desenvolvidas as funções arquivísticas de identificação, 

classificação e avaliação, executas pela Comissão de Gestão de Documentos (CGD) de cada 

órgão, com treinamento e coordenação do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. A 

perspectiva da gestão de documentos é estadunidense, visto que é na fase de produção 

(arquivo corrente) e arquivo intermediário que são aplicadas a classificação e a avaliação de 

documentos.169 

O décimo PGD criado no Poder Executivo Estadual no Brasil foi por meio do 

Sistema de Documentação e Comunicação Administrativa (SDCA) do Distrito Federal, 

criado pelo Decreto nº 31.017, de 11 de janeiro de 2009, que aprova o Manual de Gestão de 

Documentos do Distrito Federal, definindo a estrutura do SDCA composta por: 

 a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), como órgão 

central do SDCA (é o órgão de orientação normativa, controle técnico e 

fiscalização do SDCA); 

 a Gerência de Legislação e Documentação (GEDOC) da SEPLAG, como 

unidade de coordenação do SDCA; 

 os órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal; 

 a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no que couber. 

 

                                                 
169 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE B. 
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Conforme apresentamos na subseção 7.2 desta pesquisa, o Arquivo Público do 

Distrito Federal (ArPDF), mediante o Decreto nº 24.204, de 10 de novembro de 2003, passa a 

ter função apenas de assessoramento das atividades de classificação e principalmente de 

avaliação de documentos, no que tange ao recolhimento de documentos para guarda 

permanente, atuando no âmbito da Comissão Central de Avaliação de Documentos (CCAD), 

sendo o Diretor do ArPDF o presidente, formado também por um representante da Secretaria 

de Estado de Gestão Administrativa e um da Secretaria de Estado de Cultura, com 

conhecimentos na área de arquivo e, preferencialmente, por um arquivista, um historiador, um 

administrador, um contador e um advogado.  

A formulação da política estadual de arquivos do DF é emanada pela CCAD, cuja 

execução é de responsabilidade das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos 

(CSAD), constituída em cada órgão da administração pública direta e indireta do Distrito 

Federal. 

Deste modo, é possível observar que a legislação arquivística do Distrito Federal 

segue as diretrizes emanadas pelo Conselho Estadual de Arquivos (CONARQ) e pelo Arquivo 

Nacional do Brasil, mas em matéria de gestão de documentos, e é a SEPLAG quem normatiza 

e dita as diretrizes do SDCA, e o ArPDF se torna um órgão de assessoramento nas atividades 

de classificação e principalmente de avaliação de documentos. 

Porém, o processo de implementação das atividades de gestão de documentos tem 

início por meio da Portaria nº 03/SEA, de 22 de janeiro de 1998, o Governo do Distrito 

Federal aprova o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 

Temporalidade de Documentos, no âmbito da Administração Direta, Indireta e Fundacional 

do Distrito Federal, sem definir a classificação, a avaliação, a gestão de documentos e seus 

instrumentos arquivísticos básicos. 

Em 2003, buscando orientar as atividades de classificação e avaliação e a aplicação 

do Plano do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos, no 

âmbito da gestão de documentos no diversos órgãos e entidades do Poder Público do Distrito 

Federal, publica o Decreto nº 24,204, de 10 de novembro de 2003, que dispõe sobre a 

instituição da Comissão Central de Arquivos (CCA) e as Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos (CSAD), definindo seu objetivo no Art.3º do referido Decreto. 

Art. 3º. O processo de avaliação documental referido no artigo anterior tem 
como objetivo racionalizar e controlar a produção de documentos, 
normalizar o fluxo documental, elaborar o código de classificação de 
documentos das atividades-fim e preservar o patrimônio documental do 
Distrito Federal. (DECRETO nº 24,204, 2003). 
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Este Decreto cria a Comissão Central de Avaliação, coordenada pelo ArqDF, órgão 

central do SIARDF, e compete: 

Art. 7º. Compete à Comissão Central de Arquivos - CCA, no âmbito dos 
órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal: 
I - prestar orientação técnica aos órgãos setoriais integrantes do SIARDF; 
II - analisar propostas de alterações em Tabelas de Temporalidade e 
Destinação de Documentos; 
III - analisar, conforme procedimentos arquivísticos, propostas apresentadas 
para eliminação de documentos; 
IV - manifestar-se sobre conjuntos documentais a serem recolhidos ao 
Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF; 
V - propor programas de gestão e preservação de documentos públicos; 
VI - sugerir dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e à 
implementação da política de arquivos do Distrito Federal; e 
VII - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que 
desenvolvam atividades de arquivo nos órgãos integrantes do Sistema de 
Arquivos do Distrito Federal - SIARDF. (DECRETO nº 24,204, 2003). 

Além disso, também determina que compete as Comissões Setoriais de Avaliação de 

Documentos (CSAD): 

Art. 9º. As atividades de avaliação documental serão reservadas para 
execução direta pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito 
Federal, por ser atividade essencial da gestão de documentos, de 
responsabilidade das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos - 
CSAD, ficando vedada a eliminação de documentos, sem prévia autorização 
do Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF. 
(DECRETO nº 24,204, 2003). 

Contudo, também não localizamos neste Decreto a definição de classificação, de 

avaliação, e de gestão de documentos e seus instrumentos arquivísticos (PCD, TTD e MGD), 

definições necessárias para a padronização das atividades e procedimentos técnicos para a 

implementação da gestão de documentos. 

É com a aprovação em 2009 do Manual de Gestão de Documentos, por meio do 

Decreto nº 31.017, de 11 de janeiro de 2009, que localizamos as definições de avaliação, e de 

gestão de documentos e seus instrumentos arquivísticos básicos. 

No que tange a função de classificação de documentos, o Manual de Gestão de 

Documentos (2009, p. 41), a define como: 

[..] uma operação intelectual e física que permite ordenar os documentos de 
forma que sejam facilmente recuperados. Toda documentação produzida, 
recebida ou acumulada é classificada no ato de produção, recebimento ou 
arquivamento. No âmbito do GDF, a classificação é normatizada pelo 
Código de Classificação de Documentos – Atividade-Meio (Portaria no 
3/SEA, de 22 de janeiro de 1998), estruturado segundo a classificação 
decimal. Nesse tipo de classificação, os documentos são distribuídos dentro 
de grupos de assuntos que se subdividem de dez em dez. Para cada assunto 
tratado há um código numérico específico. A classificação por assunto é 
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utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, 
como forma de agilizar a recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas 
relacionadas a avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e 
acesso a esses documentos. 

Já a função de avaliação de documentos é definida neste Manual de Gestão de 

Documentos (2009, p. 42-43), como:  

Avaliação é o processo de análise e identificação dos valores dos 
documentos de arquivo, com vistas à seleção e à destinação final. Por meio 
da avaliação, é possível identificar a temporalidade dos documentos nas 
fases corrente e intermediária e a destinação final, podendo ser eliminação 
ou guarda permanente por meio da Tabela de Temporalidade de Documentos 
– Atividade-Meio (Portaria no 3/SEA, de 22 de janeiro de 1998), que define 
os prazos de guarda dos conjuntos documentais com base nos assuntos do 
Código de Classificação de Documentos. A aplicação da Tabela de 
Temporalidade de Documentos nos setores permite identificar as datas para 
eliminar, transferir os documentos para o arquivo intermediário do órgão, ou 
recolhê-los ao Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF). 

Em 2014 o Manual de Gestão de Documentos é atualizado por meio da Instrução 

Normativa nº 02, de 11 de maio de 2015, permanecendo as mesmas definições e conceitos da 

versão de 2009, com a adição de alguns procedimentos referentes às atividades de protocolo.  

 Em 2016, por meio da Portaria Conjunta nº 10, de 15 de março de 2016, que dispõe 

sobre a recepção pelo Governo do Distrito Federal da Resolução n°14, de 24 de outubro de 

2001, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), determinando o uso desse Código de 

Classificação de Documentos – Atividades-meio, nos diversos órgãos da Administração 

Direta e Indireta do Distrito Federal, revogando a Portaria nº 03/SEA, de 22 de janeiro de 

1998.  

O Código de Classificação de Documentos – Atividades-meio – do Poder Público do 

Distrito federal, está configurado conforme a Resolução 14 do CONARQ (2001): 
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Figura 31 – Recorte do Código de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 

Poder Público do Distrito Federal (2016) 

 

Fonte: Resolução 14 do CONARQ, 2001. 
 

 

A Tabela de Temporalidade de Documentos é a mesma proposta pela Resolução 14 

do CONARQ (2001, e está configurada da seguinte forma: 
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Figura 32 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Público do Distrito Federal (2016) 

 
Fonte: Resolução 14 do CONARQ, 2001. 

 
Desse modo, podemos apontar, que a classificação de documentos segue o princípio 

teórico realizada com base nos assuntos dos documentos, cujo modelo institucional de gestão 

de documentos está alinhado com o modelo proposto pelo nosso referente nacional, o Arquivo 

Nacional.170 

O décimo primeiro e último PGD criado no âmbito do Poder Executivo Estadual no 

Brasil é denominado de Sistema de Arquivos e Gestão de Documentos do Estado do 

Amazonas – (SAGED-AM), criado em 2017. Com a publicação desse Decreto, determina a 

criação de Comissões de Avaliação de Documentos (CAD) que deverão orientar, acompanhar 

e controlar a utilização, em suas respectivas áreas de atuação, do Plano de Classificação e da 

Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio, instituídas por meio do 

Decreto nº 37.899/2017, com a coordenação do Arquivo Público Estadual do Amazonas 

(APEAM).  

A classificação de documentos é definida somente no Manual Técnico do SAGED 

do Estado do Amazonas (2017) como: 

                                                 
170 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE K. 
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[..] ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo de um documento, 
selecionar a categoria de assunto sob a qual devem ser basicamente 
recuperados, podendo-se atribuir um código, agrupando os documentos que 
tratam do mesmo assunto. [...] A classificação por assuntos é utilizada com 
o objetivo de agrupar os documentos sob um mesmo tema, como forma 
de facilitar sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas 
com a avaliação, seleção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso a 
esses documentos, uma vez que o trabalho arquivístico é realizado com base 
no conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o gerou e 
determina o uso da informação nele contida. A classificação define, portanto, 
a organização básica dos documentos arquivados, constituindo-se em 
referencial básico para sua recuperação. (MANUAL TÈCNICO, 2017, p. 
12). 

Com base nessa metodologia de classificação, define o Plano de Classificação como 

o “instrumento de gestão documental de acordo com métodos de arquivamento específicos, 

utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido e recebido ou acumulado pelo 

órgão da administração pública no exercício de suas funções e atividades” (MANUAL 

TÈCNICO, 2017, p. 20), apresentando apenas o seu Código de Classificação da seguinte 

forma: 

 

Figura 33 – Recorte do Código de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Amazonas (2017) 

 
Fonte: Manual Técnico, 2017. 
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Deste modo, podemos inferir que o princípio metodológico utilizado em sua 

elaboração é a classificação por assuntos, identificando e agrupando-os de acordo com suas 

classes, subclasses, grupos e subgrupos de assuntos, com base em nosso referente nacional, o 

Arquivo Nacional.  

Já a avaliação é definida como: “[..] o processo de análise dos documentos 

arquivísticos, visando estabelecer os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os 

valores primário e secundário que lhes são atribuídos. Os prazos de guarda e as ações de 

destinação deverão estar formalizados na Tabela de Temporalidade e destinação do órgão ou 

entidade”. (MANUAL TÈCNICO, 2017, p. 20). 

A Tabela de Temporalidade, por sua vez, é definida como um ” Instrumento 

arquivístico resultante do processo de avaliação, o qual tem por objetivo definir prazos de 

guarda e destinação de documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-

legal, técnico e histórico, relacionados à atividade-fim” (MANUAL TÈCNICO, 2017, p. 20), 

apresentando a TTD estruturada da seguinte forma: 
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Figura 34 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio 
do Poder Executivo do Estado do Amazonas (2017) 

 

Fonte: Manual Técnico, 2017. 

Assim, verifica-se que ao princípio classificatório dos documentos de arquivo se 

fundamenta nos assuntos, embora apresente no cabeçalho da TTD o assunto/tipo documental, 

e a perspectiva teórica da gestão de documentos é fundamentada nas fases propostas por 

Rhoads (1989): produção, manutenção e uso e destinação dos documentos.171 

Apesar de não termos identificado a existência de um programa ou sistema de gestão 

de documentos em nenhum instrumento ou regulamentos do Poder Executivo Estadual de 

Goiás, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, verificamos que Goiás e Rio Grande do 

                                                 
171 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE U. 
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Norte regulamentam tabela de temporalidade de documentos, e Mato Grosso do Sul a tabela 

de temporalidade e plano de classificação de documentos. 

No Estado de Goiás, a Portaria nº 396, de 4 de agosto de 2011, que institui as 

Comissões Permanentes de Documentos (COPAD), no âmbito de cada órgão do Poder 

Executivo Estadual de Goiás, com o objetivo de elaborar as propostas de tabelas de 

temporalidade, orientar a eliminação, transferência e recolhimento dos documentos, bem 

como propor critérios de organização, racionalização e controle da gestão de documentos e 

arquivos.  

No Art. 6º dessa Portaria define os termos classificação, avaliação e tabela de 

temporalidade de documentos, não abordando a definição de plano de classificação de 

documentos: 

Art. 6º Para todos os efeitos relacionados aos trabalhos a serem 
desenvolvidos pela COPAD entende-se: 

I – Classificação é um método de organização dos documentos de arquivo 
que considera a natureza dos assuntos resultantes de suas atividades e 
funções, sendo que os mesmos recebem códigos numéricos, que refletem a 
hierarquia funcional do órgão; 

II - Tabela de Temporalidade de Documentos - TTD: instrumento resultante 
do processo de avaliação e aprovada por autoridade competente, que define 
prazos de guarda em razão dos valores administrativos, legais, jurídicos, 
estabelecendo a guarda permanente ou sua eliminação; 

III - Avaliação documental é um trabalho interdisciplinar que consiste em 
analisar o ciclo de vida dos documentos, atribuir valores (administrativos, 
legais, fiscais, técnicos e culturais) e definir prazos de guarda. (PORTARIA 
Nº 396, 2011). 

Esta Portaria não publica nenhuma proposta de PCD e de TTD, mas indica na 

introdução, em seu terceiro considerando que a Resolução n° 14, de 24 de outubro de 2001, 

expedida pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo 

Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, deve ser um instrumento 

utilizado pelas COPAD, bem como não indica o órgão competente para avaliação e aprovação 

dos PCD e TTD.  

Já em Instrução Normativa nº 04/2013, de 14 de março de 2013, que também dispõe 

sobre a instituição das COPAD e estabelece os critérios para a avaliação da massa documental 

acumulada, ratifica a definição de avaliação e TTD da Portaria nº 396/2011 e aponta o órgão 

competente para avaliar e aprovar as TTD: “Art. 9º Concluídos os trabalhos de avaliação da 

documentação, a Comissão elaborará relatório propondo a tabela de temporalidade a ser 

instituída, que deve ser encaminhado [...] à aprovação do Titular da SEGPLAN.” 
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No Art. 20 da Instrução Normativa nº 04/2013, define que compete ao Arquivo 

Central do Estado (AHEGO), prestar orientação técnica sobre os procedimentos de 

transferência ou recolhimento, acompanhando os prazos de guarda de documentos 

transferidos para efetuar a sua destinação final, em conformidade com as tabelas de 

temporalidade de documentos. Portanto, de acordo com a legislação pesquisa, cabe a 

SEGPLAN a orientação na elaboração e aprovação da TTD e ao AHEGO o acompanhamento 

dos prazos de guarda dos documentos transferidos e a preservação dos documentos recolhidos 

ao Arquivo Central do Estado. 

Na Instrução Normativa nº 04/2013, só foi possível localizar a Tabela de 

Temporalidade de Documentos, e possui a seguinte estrutura: 

 

Figura 35 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado de Goiás (2013) 

 

 Fonte: Instrução Normativa nº 04/2013. 

 

Dessa forma, podemos apontar que o princípio teórico adotado para a classificação é 

fundamentado na classificação por assuntos. Não foi localizado qualquer indicação de 
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existência de um PGD instituído no âmbito das políticas públicas arquivísticas no âmbito do 

Poder Executivo Estadual de Goiás. Ressaltamos, também, que não foi localizado nenhum 

Manual de Gestão de Documentos.172 

Já no Estado do Rio Grande do Norte, o único instrumento regulatório localizado 

em nossa pesquisa foi o Decreto nº 14.775, de 18 de março de 2000, que não define as 

funções de classificação, avaliação de documentos e nem o conceito de gestão de documentos, 

apesar de ter sido o estado a criar o primeiro Sistema de Arquivo (SIARQ) no Brasil. 

Esse Decreto apenas aprova a Tabela de Temporalidade de Documentos do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, estruturada da seguinte forma: 

 

Figura 36 – Recorte da Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-meio 
do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte (2000) 

 
Fonte: Decreto nº 14.775/2000. 

 

Dessa forma, podemos inferir que o trabalho de avaliação e produção da Tabela de 

Temporalidade de Documentos apresentada pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande 

do Norte, carece de elementos suficientes para a avaliação e destinação de documentos, visto 

que não procede de uma classificação, a partir de qualquer fundamento teórico e 

metodológico, configurando-se em uma lista de documentos a serem eliminados, indicando a 

falta de rigor técnico e cientifico no âmbito da gestão de documentos. 
                                                 
172 Para maiores informações sobre a regulamentação dos instrumentos de gestão de documentos, ver 
APÊNDICE H. 
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O Estado do Mato Grosso do Sul, por sua vez, institui em mediante o Decreto nº 

13.358, de 31 de janeiro de 2012 as Comissões de Avaliação de Documentos (CAD), 

decorrente da necessidade de avaliar, organizar e racionalizar a documentação produzida e 

acumulada pelos diversos setores dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado para o 

cumprimento da Lei Nacional de Arquivos nº 8.159/1991, cujo órgão coordenador é o 

Arquivo Público do Mato Grosso do Sul (APMS). 

No que tange à função de classificação e avaliação de documentos, é no Decreto nº 

13.664, de 25 de junho de 2013, que dispõe sobre a Política de Arquivos Públicos do Estado 

do Mato Grosso do Sul, que localizamos sua definição: 

Art. 5º O Plano de Classificação de Documentos é o instrumento utilizado 
para classificar todo e qualquer documento de arquivo. 

Parágrafo único. Entende-se por classificação de documentos a sequência 
das operações técnicas que visam agrupar os documentos de arquivo, 
relacionando-os ao mesmo assunto, classe e subclasse do órgão produtor, 
responsável pelos documentos produzidos ou acumulados. 

Art. 6º Os Planos de Classificação de Documentos das atividades-meio e das 
atividades-fim dos órgãos da Administração Pública Estadual deverão adotar 
o método duplex, que classifica os documentos em classes e subclasses de 
assuntos, sempre do geral para o particular, distribuídas hierarquicamente de 
acordo com as atividades do órgão ou entidade.  

Art. 7º O código de classificação da espécie documental é a referência 
numérica do documento produzido, sendo composto pelas seguintes 
unidades de informação: 

I - órgão produtor; 

II - classe; 

III - subclasse; 

IV - assunto; 

V - espécie documental. 

Podemos verificar, portanto, que a fundamentação teórica utilizada para a 

classificação de documentos é a classificação por assuntos, chegando, de acordo com esse 

esquema apresentado, até o agrupamento dos documentos por seu assunto e espécies 

documentais.  

No ano de 2017, por meio do Decreto nº 14.670, de 23 de fevereiro de 2017, são 

aprovados o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de 

Documentos das Atividades-meio do Poder Executivo Estadual do Mato Grosso do Sul, 

revogando o Decreto nº 13.664, de 25 de junho de 2013. 

O Plano de Classificação de Documentos está configurado conforme ilustrado na 

figura a seguir: 
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Figura 37 – Recorte do Plano de Classificação de Documentos das Atividades-meio do 
Poder Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul (2017) 

 
Fonte: Decreto nº 14.670/2017. 

 

Já a Tabela de Temporalidade de documentos apresenta o seguinte formato e 

elementos: 
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Figura 38 – Recorte da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos das 
Atividades-meio do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul (2017) 

 
Fonte: Decreto nº 14.670/2017. 

 

Não foi localizado nenhum Manual de Gestão de Documentos na pesquisa realizada 

na legislação do Poder Executivo Estadual do Mato Grosso do Sul, tampouco a indicação do 

termo programa ou sistema de gestão de documentos.  

Dessa forma, observamos que a gestão documentos do Poder Executivo Estadual do 

Mato Grosso Sul está a cargo da Superintendência de Documentação e Informação Tecnico-

Administrativa da Secretaria de Estado de Administração em cooperação com o Arquivo 

Público Estadual do Mato Grosso do Sul, órgãos que em conjunto, propõe, acompanham e 

coordenam a execução da política estadual de gestão de documentos. 

Por último, vale ressaltar, que não localizamos em nossas pesquisas nenhum dos três 

instrumentos de gestão de documentos (PCD, TTD e MGD), muito menos a indicação da 
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existência de programas ou sistemas de gestão de documentos nos Estados do Sergipe, 

Ceará, Alagoas, Amapá, Tocantins, Roraima, Pernambuco, Pará, Piauí, Paraíba, 

Maranhão, Acre e Rondônia, totalizando treze Estados que indica não ter desenvolvido 

ainda atividades de gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo Estadual, indicando 

ainda, a inexistência de política públicas arquivísticas. 
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10 ANÁLISE DA GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL NO 
BRASIL 

 

Conforme vimos discutindo ao longo desta pesquisa, a institucionalização da gestão 

de documentos no Brasil é relativamente recente, sendo regulamentada pela Lei Federal nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991, letra que dispõe sobre as diretrizes da política nacional de 

arquivos públicos e privados. Trata-se de dispositivo eminentemente conceitual e técnico, que 

além de dispor sobre a gestão de documentos, versa também acerca do significado da 

responsabilidade do Poder Público com a organização, preservação e acesso às informações 

contidas em documentos de arquivo produzidos e recebidos no âmbito de suas funções e 

atividades.  

Por outro lado, como sabemos, a existência de um conjunto de normas legais não 

garantem a formulação e implementação de políticas públicas arquivísticas, ou de qualquer 

política pública na sociedade, tendo em vista que política pública não é somente uma 

construção de políticas de governo, apesar destas serem materializadas pelos governos, mas, 

sobretudo, é uma construção coletiva que envolve diversos atores, a sociedade civil de um 

modo geral, e que deve ir além das plataformas eleitorais de um governo.  

No caso da política pública arquivística, não podemos reduzi-la apenas aos aspectos 

ou à dimensão legal, pelo contrário, temos que entendê-la a partir da construção de ações e 

programas governamentais com foco nos interesses e benefícios sociais que visem a 

promoção da manutenção da democracia, da transparência, da prestação de contas, da 

memória coletiva, da investigação científica, etc., o que pressupõe que os documentos de 

arquivo, produto da atividade governamental, estejam organizados, classificados, avaliados, 

descritos, preservados e acessíveis como instrumentos de controle social.  

Nesse contexto, as instituições arquivísticas, os arquivistas e a Arquivologia possuem 

um papel social de extrema importância para a construção de uma sociedade democrática e 

inclusiva, principalmente por sua capacidade técnico-científica imprescindível para o 

planejamento, formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas 

arquivísticas, como um mecanismo da garantia de direitos e deveres do Estado e do cidadão, 

muitas vezes não reconhecido como tal. Nesse sentido, políticas públicas arquivísticas devem 

ser desenvolvidas pautadas pelo direito constitucional de acesso à informação, configurando-

se também como instrumento de apoio para a racionalização e eficiência das administrações 

públicas no desenvolvimento de suas atividades rotineiras.  
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Tendo em vista que a Constituição Federal do Brasil de 1988 e a Lei nº 8.159 de 

1991 demarcam os arquivos e a gestão de documentos no Brasil, consequentemente no escopo 

das políticas públicas arquivísticas os estados ou unidades federativas devem desenvolver a 

capacidade de formular e implementar políticas públicas arquivísticas efetivas, a partir de um 

conjunto de programas de ação que contemple a gestão de documentos em todo o seu ciclo de 

vida, promovendo o acesso às informações contidas nos documentos de arquivo, integrando e 

elevando a vocação e o papel social dos Arquivos Públicos. 

No marco teórico desta pesquisa optou-se por utilizar o modelo de política pública 

arquivística proposto por Llansó i Sanjuán  (2006b), da qual deriva a política de tratamento de 

documentos e arquivos ou política de gestão de documentos e arquivos, tendo em vista que os 

elementos constituintes desse modelo possuem uma perspectiva integradora no tratamento dos 

documentos de arquivo em todo o ciclo de vida documental, que possui uma convenção 

aceitada no Brasil de diferenciar três fases distintas no tratamento técnico dos documentos 

relacionadas entre si, nas fases correntes, intermediárias e permanentes, base da formulação 

dos sistema de arquivos. 

Esta opção metodológica está relacionada com a afirmação de Llansó i Sanjuán  

(2006, p. 65), que aponta que o baixo grau de efetividade de uma política pública arquivística 

reside no fato de que na concepção dos “sistemas arquivísticos desenvolvidos em países 

ibero-americanos não tem incorporado o “programa” como um componente a mais do 

sistema, e é precisamente este programa que caracteriza a gestão de documentos e sua 

configuração em diferentes modelos”, estruturas e abordagens teóricas e metodológicas, 

sendo o nosso pressuposto para o desenvolvimento desta pesquisa.  

O conceito e as práticas de gestão de documentos desenvolvidos na perspectiva da 

Arquivologia Moderna estadunidense não surgiu de uma demanda dos arquivistas ou das 

instituições arquivísticas estadunidenses, mas por uma demanda da própria administração 

pública desse país, no seio de suas reformas administrativas desenvolvidas ao longo da década 

de 1940 e 1950, consolidado como uma política de Estado, cujos fundamentos teóricos e 

metodológicos foram sendo adaptados em contextos histórico-administrativos e arquivísticos 

distintos no cenário internacional, influenciando a construção de tradições arquivísticas na 

área.  

Essa nova abordagem teórica e metodológica proposta para o tratamento dos 

documentos de arquivo foi desenvolvida com base no ciclo de vida e da teoria de valor 

primário e secundário dos documentos como estratégia para controlar os documentos desde 

sua produção até a sua destinação final. Essa realidade exigiu dos arquivistas, da Arquivologia 
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e das instituições arquivísticas a renovação de seu corpus teórico e prático para atender às 

necessidades não só do tratamento dos documentos históricos, mas, sobretudo, para atender às 

necessidades das administrações. Nesse momento era conhecido um novo conceito, o do 

records management, traduzido no Brasil como gestão de documentos, tornando-se modelo 

de referência universal. 

Historicamente, o contato do Brasil com o conceito e as práticas de gestão de 

documentos na década de 1970 e principalmente na década de 1980, incidiu na necessidade de 

modernização das práticas e teorias arquivísticas no contexto arquivístico nacional para 

resolver o problema da acumulação decorrente da produção de documentos sem controle 

técnico verificado na administração pública brasileira nesse período, dupla problemática 

enfrentada pelos Arquivos Públicos.  

Essas ações ocorreram de forma inversa dos estadunidenses, canadenses e 

australianos, e as respostas não vieram da administração pública brasileira, mas, 

principalmente das instituições arquivísticas, que foram protagonistas no desenvolvimento da 

gestão de documentos no Brasil, por meio de projetos de modernização e principalmente pela 

formulação e implementação dos sistemas de arquivos (SIARQ), como uma estratégia de 

sistematização do tratamento técnico dos arquivos a partir do ciclo de vida dos documentos, 

buscando o fortalecimento de seu papel social e reconhecimento como órgãos de apoio às 

administrações públicas.  

O conceito e as práticas de gestão de documentos desenvolvida pelos estadunidenses, 

tornou-se referência universal nessa área, e foram sendo adaptadas e assimiladas de acordo 

com as tradições históricas e arquivísticas de cada país, visto que nenhum modelo ou práticas 

de gestão de documentos pode ser transposto na íntegra sem considerar o seu contexto de 

origem.  

A gestão de documentos, portanto, na perspectiva da Arquivologia estadunidense de 

grande influência no Brasil, tornou-se um processo de intervenção técnica de tratamento dos 

documentos administrativos em fase corrente e intermediária, a partir da operacionalização do 

ciclo de vida dos documentos, que deu origem ao tratamento técnico dos arquivos em três 

fases: produção, manutenção e uso e destinação final dos documentos.  

O modelo de gestão de documentos estadunidense gerou dois âmbitos de atuação na 

área ao conceituar os documentos administrativos como records (em fase corrente e 

intermediária) e dos archives documentos históricos (em fase permanente), surgindo dois 

profissionais relativamente distintos: os records managers (gestores de documentos 

encarregados do tratamento dos documentos administrativos em fase corrente e intermediária) 
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dos archivivists (os arquivistas encarregados dos documentos com valores históricos de 

guarda permanente).  

Esse modelo de gestão de documentos, muito particular dos Estados Unidos e em 

países anglo-saxões, influenciou as práticas arquivísticas no contexto internacional que foram 

sendo adaptadas de acordo com seus contextos nacionais, inclusive o Brasil. Nossas práticas 

de classificação e avaliação de documentos, funções nucleares da gestão de documentos, 

ocorrem nas fases correntes e intermediárias em que se encontram os documentos de arquivo, 

mas sob uma abordagem integrada muito próxima da perspectiva da Arquivística Integrada, 

visto que a abordagem prática de gestão de documentos no Brasil começam a ser 

desenvolvidas a partir a formulação dos sistemas de arquivos nas décadas de 1980 e 1990. 

Sobre essa afirmação, apoiado em Llansó i Sanjuán (2006b), comenta que a 

dificuldade de implementar a gestão de documentos nos países ibero-americanos, distintos 

dos países anglo-saxões, deriva diretamente da ausência do componente “programa” na 

definição de sistema de arquivos, que por sua vez é um componente das políticas públicas 

arquivísticas, tendo em vista que até o início das atividades de modernização e 

desenvolvimento arquivístico nos países desse bloco, o único elemento desenvolvido era o de 

“tratamento dos documentos históricos”. 

Desse modo, ao retomar a perspectiva da Arquivística Integrada, muito influente em 

países ibero-americanos, ao comparar as características dos sistemas de arquivos com os 

elementos dos programas de gestão de documentos, podemos inferir que especificamente no 

âmbito do Poder Executivo Estadual no Brasil não tem incorporado o componente 

“programa” como um componente a mais dos sistemas de arquivos no âmbito da formulação 

e implementação de suas políticas públicas arquivísticas, quando é precisamente este 

programa que materializa e caracteriza a gestão de documentos e suas abordagens teórica e 

metodológica no campo prático.  

Com base nesses pressupostos teóricos e metodológicos estabelecidos para esta 

pesquisa, a coleta de dados sistematizada e apresentada na seção anterior teve como referente 

o modelo de políticas púbicas arquivísticas, do qual deriva o modelo de política de tratamento 

de documentos e arquivos proposto por Llansó i Sanjuán (2006b), nos quais tentamos 

identificar os componentes e seus elementos presentes ou ausentes no universo de pesquisa 

delimitado. 

Nossa proposta não é estabelecer um determinado modelo de gestão de documentos 

no Brasil, tendo em vista as diversas influências teóricas e metodológicas assimiladas e 

adaptadas à realidade jurídico-administrativa e arquivística brasileira, mas, sobretudo, 
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entender em que medida essas abordagens teóricas e metodológicas de gestão de documentos 

internacionais são adaptadas e determinam a construção de tradições arquivísticas nos estados 

no Brasil, bem como verificar como se configura a gestão de documentos nos Poderes 

Executivos Estaduais no Brasil após 28 anos da publicação da Lei Nacional de Arquivos. 

O quadro a seguir sintetiza o panorama geral político, jurídico-administrativo e 

arquivístico da gestão de documentos no âmbito das políticas públicas arquivísticas do Poder 

Executivo Estadual no Brasil. Com base na coleta de dados criteriosa sobre regulamentação, 

estrutura e programas de gestão de documentos apresentamos a síntese dos dados 

sistematizados na seção anterior. 

 

Quadro 15 – Síntese jurídico-administrativa e arquivística da gestão de documentos no 
âmbito da política pública arquivística do Poder Executivo Estadual no Brasil 

PCD TTD MGD
SP 1892 APESP Sec. Governo 1984 2004 2004 2004 2004 2008

MG 1895 APM Cultura ------------------- 1998 1998 1998 - 2013 1998 - 2013 2013
ES 1908 APEES Cultura 1981 2005 2005 2007 2007 2011
RJ 1931 APERJ Casa Civil 2012 2009 2009 1999 - 2012 2001 - 2012 2013
PR 1855 DEAP Adm. e Previdência ------------------- 1998 1997 1998 - 2007 1998 - 2007 1998 - 2007
RS 1904 APERS Adm. e Rec. Hum. 1989 ------------------- 2008 2014 - 2017 2014 - 2017 -------------------

SC 1918 APESC Administração ------------------- 2008 2008 2008 2008 2009

MT 1896 SAP-MT Administração 1997 2014 2002 2012 - 2014 2012 - 2014 2012 - 2014
GO 1944 AHEGO Cul. Educ. e Esp. 1990 2008 ------------------- ------------------- 2013 -------------------

DF 1985 ArPDF Casa Civil 1988 2009 2009 1998 - 2016 1998 - 2016 2009 - 2014
MS 1989 APEMS Administração ------------------- 2013 ------------------- 2017 2017 -------------------

BA 1890 APEBA Cultura 1983 2006 2006 2014 2014 -------------------

RN 1906 APERN Adm. e Rec. Hum. 1978 ------------------- ------------------- ------------------- 2000 -------------------

PI 1909 APEPI Cultura ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

SE 1923 APES Cultura 1978 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

CE 1932 APEC Cultura 1982 2000 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

PE 1945 APEJE Cultura e Educação ------------------- 2015 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

AL 1961 APA Casa Civil 2001 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

PB 1963 GOARD Administração ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

MA 1974 APEM Cultura ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

PA 1894 APEP Cultura ------------------- 2017 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

AM 1897 APEAM Administração 2007 2017 2017 2017 2017 2017
AC 1963 DIVAP Administração ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

AP 2010 APEAP Cultura 2010 2010 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

RO 2014 APER Logística ------------------- 2014 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

RR N/LOCALIZADO ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

TO N/LOCALIZADO ------------------- ------------------- ------------------- 2012 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
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Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com base nesse quadro, podemos verificar que no âmbito dos Poderes Executivos 

Estaduais no Brasil apenas os estados de Roraima e Tocantins não possuem um Arquivo 

Público Estadual (APE), lembrando que o estado do Tocantins foi criado em 1988 e o de 

Roraima já era um território que foi elevado à estado também em 1988, com a promulgação 

da Constituição Federal. Todos os demais estados possuem APE, dos quais doze instituições 

arquivísticas são centenárias (SP, MG, ES, PR, RS, SC, MT, BA, RN, PI, PA, AM). 

Apoiado no Art. 21 da Lei nº 8.159/1991, que determina que legislação estadual, do 

Distrito Federal e municipal definirão os critérios de organização e vinculação dos arquivos 

estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, constatamos que dos 

26 estados da federação e o Distrito Federal, 18 (66,66%) regulamentaram a gestão de 

documentos em seus estados, ao passo que os outros 9 estados (Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão Acre e Rondônia) ainda não 

regulamentaram a gestão de documentos (33,34%), indicando que o poder público desses 

estados não desenvolvem a gestão de documentos no parâmetros legais e conceituais da Lei nº 

8.159/1991. 

A situação mais crítica pode ser verificada na região nordeste, onde se observa que 

dos 9 estados, apenas 3 (33,33%) regulamentaram a gestão de documentos (Ceará, Bahia e 

Pernambuco), ao passo que nos outros 6 estados (66,67%) não foi possível localizar 

instrumentos e nem informações a respeito da gestão de documentos, por não existirem ou por 

não estarem disponíveis para acesso.  

Na região norte, 5 estados (71,42%) possuem regulamentos sobre a gestão de 

documentos (Amapá, Tocantins, Rondônia, Pará e Amazonas), enquanto nos outros 2 estados 

(28,57%) – Roraima e Acre, não foi possível localizar instrumentos e nem informações, 

igualmente por não existirem ou por não estarem disponíveis para acesso. É importante 

ressaltar que na região norte o estado do Tocantins, apesar de não ter Arquivo Público 

Estadual, regulamenta a gestão de documentos, mas não apresenta PGD, SIARQ e nem 

instrumentos de gestão de documentos regulamentados e publicados. 

Na região sul somente o Estado do Rio Grande do Sul não possui regulamentação da 

gestão de documentos com base na Lei Nacional de Arquivos, apesar de possuir Arquivo 

Público Estadual, SIARQ, PCD e TTD estruturados e regulamentados. 

Do ponto de vista cronológico, o estado do Paraná é o único que regulamentou a 

gestão de documentos na década de 1990, especificamente em 1998, enquanto os demais 

estados o fizeram durante as décadas de 2000 e 2010, portanto, quase 20 anos após a 

regulamentação da gestão de documentos prevista na Lei nº 8.159/1991, demonstrando um 
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descompasso entre a regulamentação e a aplicação da lei em relação ao desenvolvimento de 

ações concretas para gerir, preservar e dar acesso às informações e documentos de arquivo 

nos estados do Brasil.  

No que tange à definição de gestão de documentos presentes nestes instrumentos 

regulatórios, todas as definições são regulamentadas a partir do conceito de gestão de 

documentos adotado pela Lei nº 8.159/1991. Contudo, os estados de São Paulo, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Bahia e Pernambuco adicionaram em suas definições de gestão de documentos 

o termo “classificação”, apesar de entendermos que esta, ao lado da avaliação, são duas 

funções nucleares da gestão de documentos.  

Nossa análise também indica que, apesar da regulamentação da Lei nº 8.159 ter 

ocorrido somente em 1991, definindo as diretrizes legais e conceituais para a gestão de 

documentos no Brasil, os estados brasileiros já desenvolviam atividades relativas à gestão de 

documentos, notadamente a partir da formulação dos sistemas estaduais de arquivos (SIARQ), 

com base nas definições de documentos de arquivo e ciclo de vida dos documentos, que 

possui relação com a tradicional divisão dos arquivos em corrente, intermediário e 

permanente, como elementos essenciais dos sistemas de arquivos, fato que podemos verificar 

em quase todas as regulamentações dos SIARQ e da gestão de documentos analisadas nos 

estados, indicando uma abordagem integrada do tratamento dos documentos de arquivo desde 

a produção até a guarda permanente. 

Por outro lado, a análise da Lei nº 8.159/1991 indica que o conceito e a 

operacionalização da gestão de documentos no Brasil é influenciada pelo modelo de gestão de 

documentos estadunidense, pois a abordagem teórica da gestão de documentos no Brasil é 

adaptada dos manuais técnicos do Conselho Internacional de Arquivos, e principalmente do 

modelo elaborado por Rhoads (1989), que operacionaliza o ciclo de vida dos documentos a 

partir de um programa ou sistema de gestão de documentos em três fases (produção, 

manutenção e uso e destinação final). 

A abordagem integrada também influencia o Brasil, notadamente a partir da 

implementação dos programas de gestão de documentos como um componente a mais dos 

SIARQ, a partir da concepção sistêmica de arquivos correntes, intermediários e permanentes, 

interdependentes entre si, que possuem processos, marcos regulatórios, atividades e 

metodologias específicas para cada fase, cujo resultado incidirá, em maior ou menor grau, na 

organização adequada dos documentos desde sua produção até a sua destinação final, 

garantindo o acesso e preservação dos documentos de arquivo. 
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Na tradição arquivística brasileira os documentos de arquivo não são entendidos 

como dois objetos, um administrativo e outro histórico, e nem de dois profissionais 

encarregados para cada um deles. O profissional encarregado da gestão de documentos e 

arquivos é o arquivista. 

Essa concepção sistêmica é explicada por Llansó i Sanjuán (2006a). 

A contemplação do ciclo de vida em fases (ativa, semiativa e inativa), que 
contemple a tradicional por tipos de arquivos (de gestão, intermediário e 
histórico), nos dá a ideia sobre a possibilidade de fundir as noções e 
estabelecer os elementos de um sistema de arquivos sobre a base de um 
“programa” – distinto do componente “programação” existente entre os 
elementos do sistema – ausente até agora nas definições que se tem feito 
sobre sistemas de arquivo. (LLANSÓ i SANJUÁN, 2006a, p. 64, tradução 
nossa, grifos do autor). 

Portanto, podemos dizer que na tradição arquivística brasileira, a abordagem teórica 

da gestão de documentos no Brasil é influenciada pelo modelo estadunidense do records 

management, pois a classificação e a avaliação de documentos são desenvolvidas na fase de 

produção, aplicadas nas idades correntes e intermediárias do ciclo de vida dos documentos. Já 

os PGD ou SGD são desenvolvidos no âmbito dos SIARQ, numa perspectiva integrada do 

ciclo de vida, contemplados como elementos dos sistemas de arquivos. 

Prova disso é que nos Poderes Executivos Estaduais no Brasil identificamos 14 

sistemas de arquivos criados antes dos PGD/SGD, sobre o qual passam a operacionalizar as 

atividades de gestão de documentos nos arquivos correntes e intermediários, são eles: Rio 

Grande do Norte (SIARQ, 1978), Sergipe (SIESAR, 1978), Espírito Santo (SIAC-ES, 1981), 

Ceará (SEDARQ, 1982), Bahia (SEA-BA, 1983), São Paulo (SAESP, 1984), Distrito Federal 

(SIARDF, 1988), Rio Grande do Sul (SIARQ-RS, 1989), Goiás (SIESA, 1990), Mato Grosso 

(SIARQ-MT, 1997), Alagoas (SIARQ, 2001), Amazonas (SEARQ, 2007), Amapá (SIESA, 

2010) e Rio de Janeiro (SIARQ-RJ, 2012). 

Outro dado importante que merece destaque nesta análise é que a gestão de 

documentos em todos os PGD/SGD identificados, em matéria de autoridade arquivística de 

gestão de documentos e arquivos, se estruturam política e tecnicamente coordenados pelos 

Arquivos Públicos Estaduais, com exceção do Distrito Federal, cuja coordenação está a cargo 

da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).  

Assim, partindo do pressuposto de que os programas ou sistemas de gestão de 

documentos são componentes essenciais dos sistemas de arquivos, e que por vezes se fundem, 

buscamos verificar a ausência ou presença desse componente no âmbito das políticas públicas 

arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil.  
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Nossa pesquisa identificou a existência de apenas 11 PGD/SGD nos Poderes 

Executivos Estaduais no Brasil, nos seguintes estados: Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, 

São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito 

Federal e Amazonas. 

Nesse universo, buscamos identificar como eles se estruturam, e por unanimidade a 

execução das atividades de gestão de documentos são operacionalizadas mediante a formação 

de comissões de avaliação de documentos (variando em alguns estados em suas 

denominações), cujas responsabilidades e atividades são orientar e desenvolver, no âmbito de 

seus órgãos administrativos, principalmente as atividades técnicas de classificação e 

avaliação, coordenadas pelos Arquivos Públicos Estaduais. 

Dentro desse universo de PGD/SGD identificados, buscamos identificar também as 

abordagens teóricas e metodológicas indicadas em seus instrumentos arquivísticos básicos de 

gestão de documentos, bem como a existência dos mesmos, ou seja, a partir da análise dos 

Planos de Classificação de Documentos (PCD), Tabelas de Temporalidade de Documentos 

(TTD) e Manuais de Gestão de Documentos (MGD), que sustentam esses PGD/SGD.  

Sobre a existência de planos de classificação de documentos, identificamos que 

apenas 12 estados desenvolveram esse instrumento: Paraná (1998-2007), Minas Gerais (1998-

2013), Mato Grosso (2012-2014), São Paulo (2004), Espírito Santo (2007), Bahia (2014), Rio 

Grande do Sul (2014-2017), Santa Catarina (2008), Rio de Janeiro (1999-2012), Distrito 

Federal (1998-2016), Amazonas (2017) e Mato Grosso do Sul (2017). 

Sobre a existência de tabelas de temporalidade documental, identificamos que apenas 

14 estados desenvolveram esse instrumento: Paraná (1998-2007), Minas Gerais (1998-2013), 

Mato Grosso (2012-2014), São Paulo (2004), Espírito Santo (2007), Bahia (2014), Rio 

Grande do Sul (2014-2019), Santa Catarina (2008), Rio de Janeiro (2001-2012), Distrito 

Federal (1998-2016), Amazonas (2017) e Mato Grosso do Sul (2017), Goiás (2014) e Rio 

Grande do Norte (2000). 

Sobre a existência de manuais de gestão de documentos, identificamos que apenas 9 

estados desenvolveram esse instrumento técnico de apoio: Paraná (1998-2007), Minas Gerais 

(2013), Mato Grosso (2012-2014), São Paulo (2008), Espírito Santo (2011), Santa Catarina 

(2009), Rio de Janeiro (2013), Distrito Federal (2009-2014), Amazonas (2017). 

Com base na análise desses instrumentos, a pesquisa apontou a existência de três 

abordagens teóricas e metodológicas orientados para a classificação no âmbito da gestão de 

documentos, que como sabemos, tem impactos diretos na avaliação de documentos e incide 
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na maior ou menor precisão da análise do contexto de produção e dos valores estabelecidos 

para os documentos e sua destinação. 

Vale ressaltar que consideramos os planos de classificação e as tabelas de 

temporalidade das atividades-meio, bem como os manuais de gestão de documentos, 

instrumentos técnicos que materializam e indicam a abordagem teórica e metodológica 

utilizada para o seu desenvolvimento, mesmo não possuindo um PGD/SGD identificado. 

A primeira abordagem teórica e metodológica utilizada para a classificação de 

documentos é baseada fundamentalmente nos princípios teóricos e metodológicos utilizados 

pelos sistemas de classificação por assuntos da Biblioteconomia, cuja referência nacional 

dessa abordagem metodológica é o Arquivo Nacional do Brasil, influenciando a classificação 

de documentos como uma prática consolidada no país, elemento norteador da avaliação de 

documentos. 

Essa abordagem é representada pelo modelo do Programa de Gestão de Documentos 

Federal do Arquivo Nacional (PGD-AN, 1995), o qual influencia a maioria dos estados 

brasileiros em matéria de classificação e avaliação, no âmbito da gestão de documentos, 

totalizando 8 estados: Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, 

Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte.  

Nesses instrumentos, principalmente nos planos de classificação e nas tabelas de 

temporalidade de documentos, identificamos predominantemente a reprodução do modelo do 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo proposto pela Resolução nº 14 do 

CONARQ/AN (2001), instrumentos técnico da Administração Pública Federal, cuja 

abordagem é baseada no princípio teórico e metodológico da classificação de documentos por 

assuntos, com o objetivo de reunir e tratar os documentos por assuntos, princípio 

metodológico bastante estudado na literatura da área e o menos indicado para a organização 

dos documentos de arquivo. 

A segunda abordagem teórica e metodológica voltada para a classificação de 

documentos identificada nesta pesquisa é representada pelo Programa de Gestão de 

Documentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ) e pelo Sistema de 

Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), que influenciam alguns estados no Brasil, como 

no Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação Oficial de Santa Catarina 

(SGDPO), o Sistema Estadual de Arquivos da Bahia (SEA) e o Sistema de Arquivos do Rio 

Grande do Sul (SIARQ/RS), baseados na classificação funcional de documentos de arquivo 

nos parâmetros teóricos e metodológicos da tipologia documental.  
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A análise do contexto funcional, administrativo e legal de produção dos documentos 

de arquivo são elementos norteadores para a classificação e a avaliação de documentos nesses 

modelos institucionais. É preciso ressaltar que, apesar do SIARQ-RS indicar em seus 

instrumentos essa abordagem nos parâmetros da tipologia documental, não indica os tipos 

documentais produzidos ou recebidos nos seus instrumentos, chegando apenas ao contexto de 

produção. 

A abordagem metodológica desses dois modelos institucionais (SP e RJ) se tornou 

referência no Brasil com base nos estudos da diplomática contemporânea, conhecida na 

tradição arquivística ibero-americana como tipologia documental, renovando as práticas e 

teorias arquivísticas no âmbito estadual no Brasil. 

A divulgação dessa metodologia se consolida no âmbito do Grupo Ibero-americano 

de Tratamento de Documentos Administrativos (GITAA, 1989-1996), nos quais participaram 

ativamente o Brasil, Espanha, México e Portugal, na busca por um parâmetro metodológico 

comum para esse bloco de países, que contou com a participação do Arquivo Nacional do 

Brasil, apesar deste não ter aplicado esses parâmetros como metodologia no âmbito de suas 

práticas arquivísticas. 

Historicamente, no Brasil os estudos de tipologia documental foram introduzidos 

pela professora Heloísa Liberalli Bellotto entre os anos de 1980 e 1990. Bellotto amplia e 

discute o método desenvolvido pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, apresentando 

os fundamentos teóricos e metodológicos da tipologia documental, aspecto que não havia sido 

tratado anteriormente por Vicenta Cortés Alonso ao divulgar essa metodologia, e nem pelo 

Arquivo Nacional. Bellotto define o que são as espécies documentais e o tipo documental, e 

os procedimentos de identificação das características dos documentos de arquivo, construindo 

uma tradição arquivística no Brasil de tipologia documental.  

Especificamente no Estado do Rio de Janeiro, a metodologia aplicada para a 

produção dos planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de arquivo é 

baseada na metodologia de origem espanhola denominada de “identificação”, introduzidos no 

Brasil pela professora Ana Célia Rodrigues, nos parâmetros teóricos da tipologia documental 

iniciados por Bellotto, pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid e Grupo Ibero-

americano de Tratamento de Documentos Administrativos (GITAA, 1989-1996), 

apresentando uma série de instrumentos de coleta de dados como o ponto inicial para o 

desenvolvimento da classificação e da avaliação de documentos no âmbito das atividades do 

PGD-RJ.  
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Apesar dos dois modelos institucionais se apoiarem em diferentes instrumentos de 

coleta de dados, o percurso metodológico para a construção dos instrumentos de classificação 

e avaliação é o mesmo, cujo produto final são os tipos documentais contextualizados, 

classificados, analisados, avaliados e agrupados em séries documentais homogêneas, a partir 

da identificação das atribuições do órgão produtor (competências, funções, atividades e 

procedimentos administrativos) e do tipo documental produzido.   

Por último, o terceira abordagem teórica e metodológica voltada para a classificação 

de documentos nos estados brasileiros é bastante inovadora, e é representado pelo Programa 

de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (PGD-MG), que 

utiliza como referência para o desenvolvimento do PGD a metodologia DIRKS (Design and 

Implementation of a Record Keeping System) da ISO 15.489/2001, e na norma australiana de 

gestão de documentos AS 4390-1996 do Arquivo Nacional da Austrália, metodologia 

desenvolvida com base na teoria do record continuum.  

Os elementos de análise e o princípio de classificação e avaliação de documentos do 

PGD-MG se baseiam nas evidências das transações da organização produtora dos 

documentos, apresentando, entretanto, um plano de classificação ora por assunto, ora por 

espécies e tipos, ligadas às transações identificadas nesse modelo institucional, bastante 

complexo. 

Apesar de ser a abordagem metodológica mais inovadora no Brasil, o PGD-MG não 

segue os pressupostos teóricos do records continuum como referencial teórico, cuja 

abordagem da gestão de documentos ainda é realizada com base no ciclo de vida dos 

documentos e na tradicional divisão dos arquivos em correntes, intermediários e permanentes, 

o que nos leva a crer que nesse modelo há apenas uma renovação terminológica, e não teórica 

do ponto de vista da gestão de documentos australiana. 

Dessa análise podemos afirmar que do ponto de vista teórico e metodológico a gestão 

de documentos no Brasil ainda se apoiam na teoria de valor primário e secundário dos 

documentos de arquivo, bem como no ciclo de vida dos documentos com base na divisão dos 

arquivos em correntes, intermediários e permanentes, base do modelo de gestão de 

documentos estadunidense, operacionalizado a partir de três fases: produção, manutenção e 

uso e destinação final dos documentos de arquivo, modelo preconizado pelo Conselho 

Internacional de Arquivos, cujo conceito de gestão de documentos está presente na ISO 15489 

em suas versões de 2001 e 2016. 

As discussões com relação ao records continuum no Brasil, apesar de serem 

incipientes, está em constante crescimento do ponto de vista teórico e aplicado, cujos avanços 
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teóricos têm auxiliado as reflexões sobre a gestão de documentos eletrônicos.  Por outro lado, 

no campo prático no Brasil estas reflexões ainda se inscrevem apenas como uma inovação 

terminológica em Minas Gerais, pois como foi possível verificar, os pressupostos teóricos e 

metodológicos ainda são consolidados a partir da adaptação do modelo do records 

management, referência em matéria de gestão de documentos. 

Já a perspectiva da Arquivística Integrada de origem quebequense também é 

identificada como influenciadora da abordagem de gestão de documentos no Brasil, 

notadamente a partir da configuração e implementação dos sistemas de arquivos estaduais 

(SIARQ), integrando a gestão de documentos com o arquivo permanente, apesar da primeira 

ser desenvolvida no âmbito dos arquivos correntes e intermediários, o objetivo é padronizar as 

atividades de produção de documentos, classificação e avaliação e a destinação periódica dos 

documentos, para eliminação, transferências ou recolhimentos, garantindo a qualidade dos 

documentos permanentes. A perspectiva integrada de tratamento dos documentos de arquivo, 

portanto, é garantir o controle técnico e intelectual do fundo de arquivo em todo o seu ciclo de 

vida. 

A análise dos dados também revela que distintas perspectivas e abordagens teóricas e 

metodológicas institucionais coexistem na esfera dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil, 

incidindo em diferentes instrumentos, resultados e alcance da gestão de documentos enquanto 

processo arquivístico capaz de trazer benefícios para a administração pública e a sociedade 

brasileira. 

No panorama das políticas públicas arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais 

no Brasil, entendemos que existe uma diversidade de modelos institucionais de gestão de 

documentos, que decorrem da própria organização político-administrativa do país, cuja 

Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.159/1991 reserva a prerrogativa de relativa 

autonomia entre os entes federados em todos os aspectos da organização da sociedade 

brasileira, distintiva para entender o cenário arquivístico de gestão de documentos no Brasil. 

Apesar de termos avançado consideravelmente na gestão de documentos nas últimas 

duas décadas, tanto do ponto de vista legal, quanto metodológico, o Poder Executivo Estadual 

no Brasil ainda carece de programas de gestão de documentos estruturados, muitas vezes 

reduzindo as políticas públicas arquivísticas à dimensão legal, ignorando a dimensão técnico-

cientifica e metodológica de sua implementação, ignorando ou marginalizando o papel dos 

Arquivos Públicos pela tradicional visão de instituições de guarda de documentos históricos.  

Com a promulgação da Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 2012, a 

implementação de programas de gestão de documentos, se torna ainda mais importante, pois 
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conforme destaca Rodrigues (2013, p. 65) “[...] as consequências da falta de preparo da 

administração pública e da dificuldade para estabelecer políticas de gestão para seus 

documentos e arquivos causará impactos para a aplicabilidade da LAI no Brasil”, tema 

emergente no âmbito do debate acadêmico e profissional no Brasil. 

Apesar das instituições arquivísticas terem um papel social importante na formulação 

e implementação de políticas públicas arquivísticas, não basta que tenham uma autoridade 

teórica sobre os arquivos correntes e um controle igualmente teórico sobre as eliminações 

para evitar a superprodução, acumulação e desordem no arquivamento de documentos, tanto 

nas instituições arquivísticas quanto nos órgãos produtores dos mesmos. É necessário 

responsabilizar e orientar continuamente as administrações públicas quanto à gestão de seus 

documentos correntes, mediante um programa de gestão lógico e racional, bem como a 

criação de arquivos intermediários para recuperar a fluidez do sistema de transferência e 

recolhimento dos documentos, evitando gastos desnecessários com o armazenamento de 

documentos passíveis de eliminação, o que otimiza o uso e acesso aos documentos vigentes e 

com valor permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



446 
 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos pelas instituições 

públicas e privadas no desempenho de suas funções e atividades, sendo entendidos como 

repositórios de informações e conhecimento, testemunho de direitos e de memória da vida dos 

cidadãos, do Estado, das instituições e da sociedade como um todo, cujas informações 

orgânicas registradas em variados suportes analógicos ou digitais, refletem todas as etapas do 

trabalho das atividades humanas e das relações sociais no tempo e no espaço. Criar 

mecanismos políticos-administrativos e técnico-científicos para o seu tratamento são 

essenciais para a manutenção da sociedade democrática.  

Na esteira desse debate, gerenciar, preservar e dar amplo acesso aos documentos de 

arquivo, enquanto um dever constitucional em países democráticos, são ações indispensáveis 

para a manutenção de direitos e deveres, comprovação de atividades e prestação de contas do 

Estado perante a sociedade. Os documentos de arquivo, portanto, são produtos que 

testemunham as relações e ações humanas e ao mesmo tempo são insumos para o 

funcionamento de toda sociedade organizada. Quanto mais documentos são criados para que 

as instituições e os indivíduos registrem seus atos, realizem seus negócios e assegurem sua 

continuidade, mais premente se torna o planejamento, formulação e implementação de 

políticas públicas arquivísticas para a sua gestão, preservação e acesso.  

Conforme discutimos nesta pesquisa, os arquivos, as instituições arquivísticas e os 

arquivistas sempre existiram ao longo do desenvolvimento da humanidade e foram evoluindo 

ao mesmo tempo em que a sociedade evolui, adquirindo novos significados de acordo com 

cada período histórico, tendo o atributo principal dos documentos de arquivo se mantido ao 

longo das épocas, qual seja, o seu caráter probatório e informativo.  

Desde que o ser humano passou a registrar suas ações e relações sociais em variados 

suportes de registro de informações, trouxe consigo a necessidade de geri-los, o que pressupôs 

a necessidade de criação de estruturas institucionais que hoje conhecemos como Arquivos 

com funções de guarda, organização, preservação e acesso, a fim de agir sobre eles.  

A gestão de documentos, por sua vez, é uma função contemporânea desenvolvida 

nos primórdios do século XX para o tratamento de grandes massas documentais produzidas e 

acumuladas sem controle técnico pelas administrações modernas, exigindo um maior controle 

dos documentos desde a sua produção até a sua destinação final, para uso potencial e 

estratégico das informações diante da necessidade de comprovação de atividades, direitos e 

deveres e para a tomada de decisões.  
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Desse modo, a gestão de documentos deve ser encarada como um processo e ao 

mesmo tempo função, nos moldes da realidade jurídico-administrativa e histórico-social 

imposta pela sociedade contemporânea, emergencial para o tratamento dos documentos de 

arquivo, cujos preceitos arquivísticos teóricos e metodológicos desenvolvidos até então para o 

tratamento dos documentos históricos não davam mais conta dessa nova realidade imposta às 

instituições arquivísticas e à própria Arquivologia. 

Historicamente, o termo e o conceito de gestão de documentos surgem de uma 

necessidade prática no seio das reformas administrativas dos Estados Unidos na década de 

1940, alinhando-se aos preceitos das teorias da Administração científica buscando dar mais 

racionalidade, economia e eficácia ao tratamento dos documentos de arquivo desde a 

produção até a sua destinação final.  

No bojo do desenvolvimento do conceito de gestão de documentos é desenvolvido o 

conceito de ciclo vital dos documentos e da teoria de valor primário e secundário criados pela 

perspectiva da Arquivologia dos Estados Unidos, base do records management, para 

dinamizar a avaliação e seleção de documentos na fase de produção, para fins de eliminação e 

recolhimentos para guarda permanente, destacando esse país no tratamento dado aos 

documentos de arquivo até esse período, influenciando as práticas e teorias arquivísticas no 

âmbito internacional.      

Nesse momento era conhecido um novo termo e conceito, o records management, e 

o seu profissional, o records manager, ou gestor de documentos em tradução livre, criando 

uma tradição arquivística internacional muito particular dos Estados Unidos e em países 

anglo-saxões, ao conceituar o objeto da gestão de documentos como records separando-o dos 

archives, dando mais ênfase ao tratamento dos documentos administrativos. 

Sobre essa tradição arquivística anglo-saxã, que separa claramente os documentos de 

arquivos de acordo com seus valores primários e administrativos (records), de primeira 

importância para as administrações, dos documentos de arquivo com valores secundários ou 

históricos (archives), de interesse para a pesquisa histórica e científica, Herrera Heredia 

(1991) tece algumas críticas a essa visão dicotômica, que gerou dois âmbitos de atuação, que 

não corresponde com a tradição arquivística dos países ibero-americanos, de onde surge a 

dificuldade de implementação da gestão de documentos em países alheios à essa tradição 

anglo-saxã.  

O documento de arquivo é um só e o responsável pelo seu tratamento técnico ao 

longo do ciclo de vida também é um, qual seja, o arquivista. Para os autores aqui analisados, é 

a natureza dos documentos de arquivo que lhe dá identidade, e não o uso primário e 
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secundário preconizado pela tradição anglo-saxã, apesar desses usos serem levados em 

consideração na organização dos arquivos, que exige técnicas e métodos específicos para cada 

fase do tratamento documental, que não pressupõe dois objetos distintos, e, portanto, dois 

profissionais.  

Heredia Herrera (1998, p. 30, tradução nossa), ao debater a gestão de documentos no 

âmbito da Arquivologia, critica esse posicionamento norte-americano, o qual não 

corresponderia ao ciclo de vida completo dos documentos, visto que “esta gestão de 

documentos se encerra no momento do que para nós é o último estágio de uma sucessão de 

arquivos que culmina no arquivo histórico”.  

Essa dupla situação corresponde ao ciclo de vida dos documentos a partir da 

dicotomia entre valor primário e secundário, que termina com a morte dos mesmos, sendo a 

permanência dos documentos selecionados pelo seu valor secundário o início da segunda 

etapa documental, como se tratasse de uma ressureição, termos que, segundo a autora, já estão 

quase, para não dizer totalmente erradicados no âmbito da Arquivologia.  

Como poderemos verificar, a concepção e orientação da gestão de documentos nos 

Estados Unidos é bastante clara, ou seja, é uma área da gestão administrativa e parte do 

procedimento administrativo que é de responsabilidade do records manager ou gestor de 

documentos, que segundo a autora, nada tem a ver com a função do arquivista na perspectiva 

Arquivologia nos Estados Unidos, e explica que: 

A gestão de documentos é uma e deve cobrir todas as funções e atuações 
(coleta, identificação, classificação, avaliação, eliminação, conservação, 
organização, descrição, divulgação), no âmbito da racionalização sobre os 
documentos ao longo de sua existência, para fins de economia e eficiência, 
com vistas ao serviço dos mesmos para qualquer usuário, incluindo a 
Administração. Une tradicionalmente o denominado tratamento arquivístico 
com uma maior ampliação ao fazer o objeto do mesmo os documentos 
administrativos, superando uma passividade, que deixou de ser virtude, para 
dar uma dinâmica e eficiência que é consubstancial ao conceito de gestão 
[...]. E supõe uma atenção contínua de tratamento dos documentos que não é 
interrompido, nem é diferente essencialmente quando entrar no estágio de 
conservação permanente. (HEREDIA HERRERA, 1998, p. 33, tradução 
nossa, grifo da autora). 

A integração, portanto, é exigida atualmente da Arquivologia e dos profissionais 

arquivistas, com a incorporação de fato e por direito dos arquivos administrativos ao lado dos 

históricos, com responsabilidade em ambos os estágios, que pressupõe uma formação ampla 

para poder atuar de forma integrada no ciclo de vida dos documentos.  

Por sua natureza dinâmica, a gestão de documentos evolui e é reinterpretada a partir 

de novas perspectivas e abordagens teóricas e metodológicas, e foi contra essa dicotomia que 
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emerge no Canadá francófono, especificamente no Quebec, a Arquivística Integrada e a 

abordagem da gestão de documentos integrada ou gestão da informação orgânica registrada, 

buscando integrar o tratamento e controle técnico dos documentos de arquivo em fase 

administrativa e histórica.  

Rousseau e Couture (1982; 1992), autores centrais do desenvolvimento dessa 

perspectiva integrada, reinterpretam os pilares da Arquivologia Clássica ou Tradicional, de 

origem europeia, com a perspectiva da Arquivologia estadunidense, a partir de uma visão 

integrada e global do tratamento dos documentos em todo o seu ciclo de vida, influenciando o 

porvir da teoria do records continuum australiano, cujas preocupações estão voltadas para o 

tratamento dos documentos de arquivo em meio digital.  

O conceito e as práticas de gestão de documentos alinharam-se com a gestão da 

informação orgânica registrada, posicionando-se desde a década de 1980 como um 

componente a mais dos processos administrativos, conectando-se aos Sistemas de Qualidade 

(ISO 9000, 1987), de Gestão e Segurança da Informação (ISO 27000, 1992) e mais 

recentemente com a universalização dos padrões de boas práticas propostas para gestão de 

documento  (ISO 15489, 2001) e (ISO 30300, 2011), decorrente da evolução e incidência das 

tecnologias de informação e comunicação nos processos de produção de documentos digitais. 

Essa nova realidade exige que o arquivista contemporâneo desempenhe um papel de 

gestor da informação para as organizações onde atua já enunciados pelos arquivistas 

canadenses em sua tentativa de elevar a importância da Arquivologia e do profissional 

arquivista dentro das organizações, bem como desenvolver mecanismos de aproximação da 

sociedade civil em seu anseio de participação, acompanhamento e controle ativo das ações 

dos governos, provocando mudanças substanciais na economia, na política, na sociedade e no 

próprio estatuto científico da Arquivologia.  

Nesse processo de renovada discussão teórico-metodológica, o papel social do 

documento de arquivo, da Arquivologia e dos arquivistas torna-se cada vez mais claro ao 

partirmos da perspectiva da teoria do records continuum, exigindo que as teorias e práticas 

arquivísticas se adequem às novas configurações das relações entre sociedade e Estado, fato 

este corroborado pela criação de normas impressas no direito codificado, como por exemplo, 

a Lei de acesso à informação que afeta diretamente a profissão do arquivista e a gestão de 

documentos, justificando a emergência deste debate científico. 

Como podemos observar ao longo deste trabalho, a Arquivologia evolui e se dedica 

aos estudos da gênese documental à destinação final, do texto ao contexto, do suporte físico à 

virtualidade, da guarda à disponibilização e acesso aos documentos, onde se percebe o 
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desenvolvimento de um corpus teórico-metodológico mais crítico na formação e 

democratização dos arquivos, apropriada aos padrões e requisitos digitais da sociedade 

contemporânea, apontando mudanças necessárias a serem operadas nos arquivos e na 

Arquivologia do século XXI.  

Nessas novas propostas colocadas pelos teóricos australianos para o pensamento 

arquivístico do século XXI, a compreensão ampliada do contexto institucional de produção 

dos documentos, a partir de uma visão holística dos interesses sociais e das atividades 

governamentais que levaram à criação dos documentos é elemento central de análise para o 

estabelecimento dos valores que apresentam os documentos, caracterizando-se como a chave 

para sua preservação, acesso e uso. 

Apesar de algumas vozes afirmarem que a teoria do records continuum veio para 

substituir os conceitos, fundamentos e práticas arquivísticas ditas tradicionais, verificamos na 

verdade que nessa perspectiva não é abandonado o conceito e práticas do records 

management, haja vista que até na Austrália a gestão de documentos é operacionalizada com 

base no conceito de gestão de documentos dos Estados Unidos, conceito que se tornou 

referência universal, presente, inclusive, na ISO 15489/2016. A visão do continuo amplia a 

visão dada ao documento de arquivo e suas inúmeras possibilidades de usos, a partir de uma 

abordagem ampla, ou seja, holística, pois o documento de arquivo ainda é conceituado como 

records e archives, tendo em vista a universalização desse termo em países de língua inglesa. 

Além disso, comprado ao nosso contexto arquivístico nacional, em países como os 

Estados Unidos, Canadá e Austrália, o processo de desenvolvimento e implementação de 

atividades de gestão de documentos não adveio das instituições arquivísticas, mas, sobretudo, 

a partir de uma demanda setorial da própria administração pública, que contaram com apoio, 

estruturas e investimentos governamentais desde o início das atividades de seus Arquivos 

Nacionais, renovando o seu papel social e técnico-científico como órgão de apoio à 

administração pública, em matéria de gestão de documentos, ou seja, configurando-se como 

uma verdadeira política de Estado. 

Por sua vez, no Brasil, esse processo ocorreu de maneira inversa, e foram as 

instituições arquivísticas quem tiveram um papel protagonista no desenvolvimento e 

implementação da gestão de documentos na administração pública, a partir de projetos de 

modernização de suas estruturas, capacitação de pessoal e formulação de metodologias 

adaptadas a realidade administrativa e arquivística do país, recebendo influência destas três 

perspectivas teóricas internacionais. A renovação exigida aos Arquivos Públicos brasileiros 

começa a materializar-se pela via de formulação e implementação de sistemas de arquivos na 
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década de 1970 e 1980, buscando a integração necessária do controle do ciclo de vida 

completo dos documentos, a partir da tradicional divisão dos arquivos correntes, 

intermediários e permanentes, vigente nas nossas práticas arquivísticas, onde começam a 

desenvolver as atividades de gestão de documentos. 

A dificuldade do desenvolvimento e da entrada tardia das atividades de gestão de 

documentos na administração pública brasileira inscreve-se historicamente a partir de uma 

série de impedimentos de ordem político-administrativa e técnico-científica.  

No que tange aos impedimentos de ordem político-administrativa, as competências 

do Arquivo Nacional, e de um modo geral, dos Arquivos Públicos brasileiros estabelecida 

pela administração pública, se inscreve até a década de 1980, ainda persiste nos dias atuais, 

pela tradicional visão dada aos Arquivos enquanto órgãos de custódia e conservação de 

documentos históricos. Este fato está relacionado com o seu distanciamento das atividades de 

protocolo e arquivo corrente, que era exclusiva da administração pública, sem integração 

normativa com as instituições arquivísticas, desde as reformas administrativas levadas a cabo 

pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) em 1942, acentuando-se com 

a criação do Sistema de Serviços Gerais (SISG) em 1975, sobrepondo-se significativamente 

às competências do Arquivo Nacional até a década de 1980. 

Outro fator histórico importante que se inscreve enquanto fragilidade da gestão de 

documentos no Brasil é decorrente da cultura do segredo, ou melhor dizendo, do impedimento 

do acesso à informação inscrito durante os anos de chumbo do regime civil-militar (1964-

1985) vivido pela sociedade brasileira, dificultando a organização dos documentos de arquivo 

no seio da administração pública para fins de comprovação de direitos políticos e sociais que 

foram retirados com os denominados atos institucionais (AI). 

Contudo, apesar desses impedimentos, observamos que os avanços começaram a 

ocorrer a partir da criação da Divisão de Pré-arquivo do Arquivo Nacional em 1975, cujas 

atividades estavam voltadas para a implementação de atividades de levantamento da produção 

de documentos e de identificação de massas documentais acumuladas nos diversos arquivos 

correntes da administração pública federal, para fins de classificação e avaliação, com vistas à 

sua destinação final, ou seja, visando o recolhimento de arquivos para guarda permanente, 

considerado um marco da gestão de documentos no Brasil, onde pela primeira vez foi 

reconhecida a necessidade do AN voltar-se para o tratamento dos documentos ainda 

indefinidos por seu valor histórico. 

Por sua vez, é no processo de redemocratização do país na década de 1980 que há 

uma mudança significativa nos aspectos político-administrativos dos Arquivos Públicos 
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brasileiros, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, carta magna que 

passa a reconhecer o dever do Estado com a gestão e preservação dos documentos de arquivo, 

bem como de sua obrigação em dar acesso à informação como um direito constitucional do 

cidadão brasileiro.  

Essas obrigações e responsabilidades do Estado com o cuidado dos documentos e a 

promoção do acesso serviram de base para a formulação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, conhecida como Lei Nacional de Arquivos, institucionalizando o conceito de gestão de 

documentos, de documento de arquivo, do ciclo de vida dos documentos e das 

responsabilidades da administração pública dos entes federados em desenvolver políticas 

públicas arquivísticas voltadas para a gestão de documentos e acesso como um dever 

constitucional, demarcando os arquivos e a gestão de documentos no regime federativo 

brasileiro. 

Do ponto de vista técnico-científico, o contato do Brasil com o conceito e as práticas 

de gestão de documentos na década de 1970 e principalmente na década de 1980, teve como 

efeito o processo de modernização do Arquivo Nacional, incidindo no desenvolvimento de 

reflexões sobre a necessidade de desenvolver atividades de levantamento da produção e 

identificação de documentos acumulados que ganham relevância e se desenvolve como 

prática arquivística no Brasil com a formação de grupos de trabalho na busca de referenciais 

teóricos e metodológicos para o desenvolvimento da gestão de documentos, que ainda era 

embrionária no país.  

Como resultado dessas experiências, foram desenvolvidas duas propostas 

metodológicas no âmbito desses grupos que se transformaram em manuais denominados de 

publicações técnicas: Manual para identificação de acervos documentais para transferência 

e/ou recolhimento aos arquivos públicos (1985 – GIFE); Identificação de documentos em 

arquivos públicos (1985 – GIFI). 

Com base nesses resultados, entre os anos de 1984 e 1986, o AN, por meio da 

coordenação da Divisão de Pré-Arquivo, inicia seu primeiro projeto piloto de gestão de 

documentos desenvolvido no Ministério da Agricultura, também denominado de projeto 

MINAGRI, que deu origem a uma publicação técnica denominado de “Manual de 

levantamento da produção documental” (1986), que sob o ponto de vista metodológico, foi 

um importante instrumento para a identificação das características dos documentos de arquivo 

e de seus vínculos de produção, ou seja, as funções e atividades dos órgãos produtores, tarefa 

essencial para o desenvolvimento de programas de gestão de documentos, instrumento que foi 
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desenvolvido para orientar a organização sistêmica dos arquivos disponibilizado para toda a 

comunidade arquivística brasileira.  

Nesse momento o Brasil é influenciado pelos estudos de identificação arquivística 

nos parâmetros da diplomática contemporânea ou tipologia documental, que já vinham sendo 

sistematizados e desenvolvidos pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, no início da 

década de 1980 coordenado por Vicenta Cortés Alonso, influenciando os estudos de 

diplomática e tipologia documental introduzidos por Heloísa Bellotto entre os anos de 1980 e 

1990 no Brasil, que foram sendo aplicados nos Arquivos Públicos estaduais e municipais no 

país. 

Esses estudos foram aplicados a partir da formação do GIFI e do GIFE (AN), no 

âmbito de seu Projeto de Modernização, na década de 1980. Nesse momento podemos 

verificar os primeiros registros de experiências e reflexões sobre essa temática, coordenados 

pela Divisão de Pré-Arquivo do AN onde atuou o professor José Maria Jardim enquanto 

coordenador dessa divisão, e tinham a mesma preocupação que os outros países ibero-

americanos com a solução dos problemas decorrentes da acumulação de fundos e para a 

implantação de programas de gestão de documentos nos países desse bloco. 

Com as experiências do Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, somados as 

experiências do GIFE, GIFI e do projeto MINAGRI, o Brasil participa ativamente do Grupo 

Ibero-Americano de Tratamento de Arquivos Administrativos (GITAA, 1989-1996), na busca 

de um referencial teórico-metodológico para a resolução de problemas comuns 

compartilhados. 

Apesar desses marcos fundamentais da gestão de documentos no Brasil, Rodrigues 

(2008) verifica que os trabalhos do Arquivo Nacional refletiram a preocupação internacional 

com a construção da identificação enquanto metodologia para tratamento de documentos 

acumulados em arquivos, não refletindo os estudos de tipologia documental enquanto 

fundamento teórico nestes trabalhos. 

Foi no âmbito dos projetos do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP) 

e do Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro que esses estudos 

foram sendo sistematizados e utilizados enquanto metodologia para o desenvolvimento da 

gestão de documentos, marcando uma tradição arquivística brasileira, distinta da nossa 

referência nacional, o Arquivo Nacional, apresentando bons resultados e influenciando a 

gestão de documentos em outros estados, tornando-se referência metodológica no Brasil. 

Apesar dessas inovações metodológicas, na implementação da gestão de documentos 

no âmbito das políticas públicas arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil, 
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ainda predominam práticas e instrumentos arquivísticos insuficientes ou inadequados para o 

tratamento técnico dos documentos de arquivo, gerando impactos na classificação, avaliação e 

no acesso à informação.  

Essas influências teóricas e metodológicas identificadas ao longo desta pesquisa 

foram adaptadas e incidiram em três modelos metodológicos institucionais para a 

classificação de documentos no Brasil, representados pela primeira abordagem do Arquivo 

Nacional, que utilizada para a classificação de documentos os princípios teóricos e 

metodológicos dos sistemas de classificação por assuntos da Biblioteconomia, influenciando a 

classificação de documentos como uma prática consolidada no país, elemento norteador da 

avaliação de documentos em oito estados: Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito 

Federal, Goiás, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte.  

A segunda abordagem teórica e metodológica voltada para a classificação de 

documentos identificada em nesta pesquisa é representada pelo Programa de Gestão de 

Documentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ) e pelo Sistema de 

Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), que influenciam alguns estados no Brasil, como 

no Sistema Administrativo de Gestão Documental e Publicação Oficial de Santa Catarina 

(SGDPO), o Sistema Estadual de Arquivos da Bahia (SEA) e o Sistema de Arquivos do Rio 

Grande do Sul (SIARQ/RS), baseados na classificação funcional de documentos de arquivo 

nos parâmetros teóricos e metodológicos da tipologia documental, apresentando bons 

resultados em matéria de gestão de documentos.  

Por último, o terceira abordagem teórica e metodológica voltada para a classificação 

de documentos nos estados brasileiros é a mais inovadora, e é representado pelo Programa de 

Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais (PGD-MG), que 

utiliza como referência para o desenvolvimento do PGD a metodologia DIRKS (Design and 

Implementation of a Record Keeping System) da ISO 15.489/2001, e na norma australiana de 

gestão de documentos AS 4390-1996 do Arquivo Nacional da Austrália, metodologia 

desenvolvida com base na teoria do record continuum.  

Os elementos de análise e o princípio de classificação e avaliação de documentos do 

PGD-MG se baseiam nas evidências das transações da organização produtora dos 

documentos, apresentando, entretanto, um plano de classificação ora por assunto, ora por 

espécies e tipos, ligadas às transações identificadas nesse modelo institucional, bastante 

complexo. 

Apesar de ser a abordagem metodológica mais inovadora no Brasil, o PGD-MG não 

segue os pressupostos teóricos do records continuum como referencial teórico, cuja 
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abordagem da gestão de documentos ainda é realizada com base no ciclo de vida dos 

documentos e na tradicional divisão dos arquivos em correntes, intermediários e permanentes, 

o que nos leva a crer que nesse modelo há apenas uma renovação terminológica, e não teórica 

do ponto de vista da gestão de documentos australiana. 

Apesar de identificarmos essas inovações teóricas e metodológicas no cenário 

arquivístico estadual brasileiro, os Poderes Executivos Estaduais no Brasil ainda carecem de 

políticas públicas arquivísticas de gestão de documentos, notadamente a partir da ausência do 

componente “programa de gestão de documentos” no âmbito dessas políticas enunciadas ou 

implementadas, pois identificamos apenas a existência de onze PGD/SGD no universo de 

pesquisa delimitado.  

Assim, entende-se que apesar da gestão de documentos ter avançado muito desde a 

publicação da Lei Nacional de Arquivos de 1991, os estados brasileiros ainda encontram 

muitas dificuldades de ordem legal, técnica, política e econômica, apesar deste último aspecto 

não ter sido explorado na dimensão desta pesquisa, sabemos que a falta de recursos é uma das 

explicações mais recorrentes para a não ação de implementação da gestão de documentos na 

Administração Pública no Brasil, indicando um hiato entre a regulamentação da política 

pública arquivística com sua materialização no campo prático.  

Com os avanços nas teorias e metodologias arquivísticas desenvolvidas nas últimas 

três décadas no âmbito internacional, como por exemplo o desenvolvimento do conceito de 

records continuum australiano, e com a normatização da gestão de documentos com a ISO 

15489/2016, já em sua segunda versão, trazem novos elementos e novos desafios à gestão de 

documentos, alinhadas ao tratamento dos documentos digitais. 

No Brasil essas discussões ainda são tímidas e incipientes, mesmo contando com a 

tradução e normatização da NBR ISO 15489/2018, a gestão de documentos ainda encontra 

limitações de caráter normativo, político-administrativo e operacional para sua 

implementação, principalmente no que tange a padronização e controle da produção 

documental.  

Apesar dos avanços significativos na década de 1990, com a promulgação de leis, 

manuais, projetos de modernização, etc., parece haver uma ingerência técnica das instituições 

arquivísticas em relação às atividades de gestão de documentos, principalmente no que tange 

às funções de classificação e avaliação de documentos, impactando na produção 

descontrolada de documentos e fundamentalmente na eficácia do sistema de arquivos 

estabelecido.  
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Soma-se a isso a intensa crise política, econômica e institucional vivenciada pelo 

Brasil em sua formação enquanto nação e República, que parece persistir na atualidade. As 

políticas públicas estão em risco devido aos inúmeros cortes orçamentários oriundos da 

política de austeridade do atual governo, e em alguma medida, à instabilidade das instituições 

públicas e, consequentemente, da própria democracia. Este talvez seja o momento propício 

para nos mobilizarmos e reafirmarmos o compromisso com a gestão de documentos no 

âmbito das políticas públicas arquivísticas, tendo em vista o dever constitucional do Poder 

Público com a gestão, preservação e acesso aos documentos em todo o seu ciclo de vida 

documental, como garantia de transparência administrativa e memória social do país. 

É visando contribuir com esse papel social que desenvolvemos esta pesquisa e 

apresentamos o panorama geral da gestão de documentos no âmbito das políticas públicas 

arquivísticas dos Poderes Executivos Estaduais no Brasil, identificando seus componentes e 

elementos presentes ou ausentes para auxiliar os estados no cumprimento da garantia de 

acesso à informação, não só do ponto de vista legal, mas principalmente do ponto de vista de 

sua responsabilidade social. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Quadro Síntese da Regulamentação da Política Pública Arquivística do 
Poder Executivo do Estado de São Paulo 

PCD TTD MGD

SÃ
O

 P
A

U
L

O

ARQUIVO ESTADUAL DE SÃO PAULO - AESP.

1 - DECRETO Nº. 30 - 10/03/1892. Crêa a 
Repartição de Estatística e do Archivo do Estado. 

2 - DECRETO Nº 49.165 – 29/12/1967. Dispõe 
sobre a reforma administrativa das atividades de 
promoção social, cultura, educação física, esportes 
e turismo. 

3 - DECRETO Nº 51.991 – 18/07/2007. Reorganiza 
a Casa Civil e dá providências correlatas.

4 - DECRETO Nº 52.026 – 1/08/2007. Reorganiza 
a Unidade do Arquivo Público do Estado e dá 
providências correlatas.

5 - DECRETO Nº 54.276 -27/04/2009. Reorganiza 
a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa 
Civil.

6 - DECRETO Nº 61.035 - 1/01/2015. Dispõe 
sobre as alterações de denominação, transferências 
e extinções que especifica e dá providências 
correlatas

1 - DECRETO Nº 22.789 - 19/10/1984. 
Institui o Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo - SAESP.

2 - DECRETO Nº 29.838 - 18/04/1989. 
Dispõe sobre a constituição de Comissão de 
Avaliação de Documentos de Arquivo nas 
Secretarias de Estado.

3 - DECRETO Nº 48.897 - 27/08/2004. 
Dispõe sobre os Arquivos Públicos, os 
documentos de arquivo e sua gestão, os 
Planos de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da 
Administração Pública do Estado de São 
Paulo, define normas para a avaliação, guarda 
e eliminação de documentos de arquivo. 

1 - DECRETO Nº 48.898 - 27/08/2004. 
Aprova o Plano de Classificação e a Tabela 
de Temporalidade de Documentos da 
Administração Pública do Estado de São 
Paulo: Atividades - Meio. ANEXO I.

1 - DECRETO Nº 48.898 - 
27/08/2004. Aprova o Plano 
de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos 
da Administração Pública do 
Estado de São Paulo: 
Atividades - Meio. ANEXO III.

1 - SAESP. Gestão 
Documental Aplicada.  (Org. 
BERNARDES, Ieda; 
DELATORRE, Hilda). 2008.

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
UF

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

APÊNDICE B - Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro 

PCD TTD MGD

R
IO

 D
E

 JA
N

E
IR

O

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - APERJ.

1 - DECRETO Nº 2.638 - 25/08/1931. Cria o 
Arquivo Geral do Estado.

2 - DECRETO ESTADUAL Nº 44.674 - 
20/03/2014. Dispõe sobre a estrutura  
organizacional do Arquivo Público do Estado 
do Rio de Janeiro – APERJ.

3 - DECRETO ESTADUAL Nº 40.628 – 
01/03/2007. Altera a estrutura básica da 
Secretaria de Estado da Casa Civil.

1 - DECRETO Nº 25.828, 14/12/1999. 
Institui o sistema de comunicações 
administrativas e documentação do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

2 - DECRETO Nº 29.387 - 15/10/2001. 
Cria o Conselho Estadual de Arquivos 
(CONEARQ) e estabelece a sua 
competência, organização e 
funcionamento.

3 - DECRETO Nº 43.871 08/1.0/2012. 
Dispõe sobre a criação do sistema de 
arquivos do Estado do Rio de Janeiro - 
SIARQ-RJ.

4 - DECRETO Nº 42.002 -  21/08/2009. 
Dispõe sobre avaliação e destinação de 
documentos produzidos e recebidos pela 
Administração Pública Estadual.

5 - LEI Nº 5.562 - 20/10/2009. Dispõe 
sobre a política de arquivos públicos e 
privados do Estado do Rio de Janeiro.

6 - DECRETO ESTADUAL 43597 – 
19/05/2012.  Regulamenta o 
procedimento de acesso às informações 
previsto nos artigos 5, XXXIII, e 216, 2, da 
Constituição da República, e na Lei 
Federal N 12.527, de 18.11.2011.

1 - RESOLUÇÃO SARE Nº 
2.794 - 13/08/1999. Aprova o 
Plano de Classificação das 
Atividades Meio da 
Administração do Estado do Ro 
de Janeiro. NÃO 
LOCALIZADO. REVOGADO.

2 - DECRETO Nº 42.002 - 
21/08/2009. Dispõe sobre 
avaliação e destinação de 
documentos produzidos e 
recebidos pela Administração 
Pública Estadual.

3 - DECRETO ESTADUAL 
43.992 - 14/12/2012. Aprova o 
plano de classificação de 
documentos e a tabela de 
temporalidade das atividades-
meio do Poder Executivo do 
Estado do Rio de
Janeiro. ANEXO I - Plano de 
Cassificação Atividades-meio.

1 - DECRETO 29.010 - 
04/08/2001. Dispõe sobre a 
tabela de temporalidade dos 
documentos de atividades-
meio do Poder Executivo do 
Estado do Rio de Janeiro e 
sua aplicação. ANEXO I - 
Tabela de Temporalidade 
por Assunto. REVOGADO.

2 - DECRETO ESTADUAL 
43.992 - 14/12/2012. 
Aprova o plano de 
classificação de 
documentos e a tabela de 
temporalidade das 
atividades-meio do Poder 
Executivo do Estado do Rio 
de
Janeiro. ANEXO II- Tabela 
de Temporalidade.

1 - DECRETO Nº 44.012 - 
02/01/2013. Aprova o 
manual de gestão de 
documentos e institui a 
padronização do 
procedimento para 
atendimento à lei de 
acesso a informação.

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
UF

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS
INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE C -  Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Minas Gerais 

PCD TTD MGD

M
IN

A
S G

E
R

A
IS

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM

LEI Nº. 126 - 11/07/1895. Cria o Arquivo 
Público Mineiro.

1 - DECRETO 40.186 - 22/12/1998. 
Dispõe sobre a gestão de documentos 
públicos.  REVOGADO.

2 - DECRETO Nº 39.504 -24/11/1997. 
Cria o Conselho Estadual de Arquivos - 
CEA.

3 - DECRETO 39.456 - 02/03/1998. 
Dispõe sobre a gestão de documentos 
públicos. REVOGADO.

4 - DECRETO Nº 40.405 - 11/06/1999 - 
Regulamenta o Decreto nº 39.504 de 
24/11/1997.

5 - LEI Nº 19.420 - 11/01/2011. 
Estabelece a Política Estadual de 
Arquivos.

1 - DECRETO 39.456 - 
02/03/1998. Dispõe sobre a 
gestão de documentos públicos. 
REVOGADO.

2 - DECRETO 40.187 - 
22/12/1998. Dispõe sobre a 
aprovação do plano de 
classificação [...] E tabela de 
temporalidade de documentos - 
ANEXO I. REVOGADO. 

3 - DECRETO Nº. 46.398 - 
27/12/2013. Institui 
instrumentos de gestão de
documentos no âmbito da 
Administração
Pública do Poder Executivo. 
ANEXO I.

1 - DECRETO 40.187 - 
22/12/1998. Dispõe sobre a 
aprovação do plano de 
classificação [...] E tabela de 
temporalidade de 
documentos - ANEXO II. 
REVOGADO. 

2 - DECRETO Nº. 46.398 - 
27/12/2013. Institui 
instrumentos de gestão de
documentos no âmbito da 
Administração
Pública do Poder Executivo. 
ANEXO II.

MANUAL DE GESTÃO 
DE DOCUMENTOS. 
ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO. CADERNO 
TÉCNICO Nº 3, 2013.

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
UF

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS
INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

APÊNDICE D - Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Espírito Santo 

PCD TTD MGD

E
S

P
ÍR

IT
O

 S
A

N
T

O

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - APEES

1 - DECRETO Nº 135  - 18/07/1908. Cria 
o Arquivo Público do Estado do Espírito 
Santo. 

2 - LEI COMPLEMENTAR Nº 370 - 
29/06/2006. - Reorganiza o Arquivo 
Público Estadual do Espírito Santo.

1 - DECRETO Nº 2.270 - 24/11/1981. 
Institui o Sistema Estadual de Arquivos e 
Comunicações Administrativas (SIAC).

2 - DECRETO Nº 1552-R - 10/10/2005. 
Institui o Programa de Gestão Documental - 
PROGED do Governo do Estado do Espírito 
Santo.

1 - PORTARIA Nº 17-R - 15/03/2007. 
Instituir diretrizes para avaliação dos 
documentos produzidos no âmbito do Poder 
Executivo Estadual.  ANEXO I - Plano de 
Classificação e Código de Classificação de 
Documentos Atividades-Meio.

1 - PORTARIA Nº 17-R - 
15/03/2007.  Instituir diretrizes 
para avaliação dos 
documentos produzidos no 
âmbito do Poder Executivo 
Estadual.  ANEXO II - Tabela 
de Temporalidade Documental 
Atividades-Meio.

1 - PORTARIA N° 39-
R06/07/2011. Aprova o 
Manual de Gestão de 
Documentos - PROGED.

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
UF

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA

REGIÃO SUDESTE

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

APÊNDICE E - Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Paraná 

PCD TTD MGD

P
A

R
A

N
Á

DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE ARQUIVO 
PÚBLICO DO PARANÁ - 
´DEAP

1 - LEI N.º 33 -  07/04/1855. 
Cria o Arquivo Público do 
Paraná.

2 - Lei 8.485 - 03/06/1987. 
Dispõe sobre a reorganização 
da estrutura básica do Poder 
Executivo no Sistema de 
Administração Pública do 
Estado do Paraná.

1 - DECRETO Nº 4.391  - 14/12/1994. 
Institui o Sistema Integrado de 
Documentos - AAA, que visa unificar e 
dar maior agilidade e segurança às 
atividades de protocolo e organização 
de arquivos do Estado. (REVOGADO).

2 - RESOLUÇÃO Nº 3. 107 - 
25/09/1995. Define a Organização de 
Arquivos do Estado do Paraná.

3 - DECRETO Nº 3.575 - 22/11/2011. 
Dispõe sobre a designação de 
comissões setoriais de avaliação de 
documentos.

4 - DECRETO Nº 9.928 - 23/05/2014. 
Institui o Sistena Integrado de 
Documentos, denominado de E-
Protoclo, da SEAP.

1 - RESOLUÇÃO Nº 12.220 - 
11/12/1998. Aprova o anexo Manual 
de Gestão de Documentos do Estado 
do Paraná, [..] Código de Classificação 
e a Tabela de Temporalidade [...]. 
(REVOGADA). Não localizado.

2 - MANUAL DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. DEAP, 2 ed., 1998.

3 - MANUAL DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. DEAP, 3 ed., 2007.

1 - RESOLUÇÃO Nº 12.220 - 
11/12/1998. Aprova o anexo 
Manual de Gestão de Documentos 
do Estado do Paraná, [..] Código de 
Classificação e a Tabela de 
Temporalidade [...]. (REVOGADA). 
Não localizado.

2 - MANUAL DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. DEAP, 2 ed., 
1998.

3 - MANUAL DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. DEAP, 3 ed., 
2007.

1 - RESOLUÇÃO Nº 12.220 - 
11/12/1998. Aprova o anexo 
Manual de Gestão de 
Documentos do Estado do 
Paraná, [..] Código de 
Classificação e a Tabela de 
Temporalidade [...]. 
(REVOGADA). Não 
localizado.

2 - MANUAL DE GESTÃO 
DE DOCUMENTOS. DEAP, 
2 ed., 1998.

3 - MANUAL DE GESTÃO 
DE DOCUMENTOS. DEAP, 
3 ed., 2007.

REGIÃO SUL

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE F -  Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Santa Catarina 

PCD TTD MGD

S
A

N
T

A
 C

A
T

A
R

IN
A

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SANTA 
CATARINA - APESC

1 - LEI Nº 1.196 - 26/09/1918. 
Cria o Arquivo Público do 
Estado de Santa Catarina. Não 
localizada. Apenas informações 
no portal do APESC.

2 - LEI Nº 2.378 - 28/06/1960. 
Cria o Arquivo Público e dá 
outras providências.

1 - LEI Nº 9.747 - 26/11/1994. Dispõe 
sobre a avaliação e Destinação dos 
documentos da Administração 
Estadual.

2 - DECRETO Nº 1.975, DE 9 DE 
SETEMBRO DE 2008. Dispõe sobre 
o Sistema Administrativo de Gestão 
Documental e Publicação Oficial e 
estabelece outras providências.

3 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
018/2008/SEA - 28/11/2008. Orienta 
sobre os procedimentos relativos ao 
Plano de Classificação de 
Documentos de Arquivo do Estado 
de Santa Catarina e da Tabela de 
Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo do Estado 
de Santa Catarina das atividades-meio 
e atividades-fim [..]. (REVOGADA).

1 - PORTARIA Nº 854 - 
18/11/2008/SEA.  Homologa a Tabela 
de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo e o Plano de 
Classificação de Documentos das 
atividades meio a serem utilizadas 
pelos Órgãos da Administração Direta, 
Autarquias e Fundações do Poder 
Executivo do Estado de Santa 
Catarina. (REVOGADA).

2 - PORTARIA SEA Nº 870 de 
16/11/2010. Determina o uso do Plano 
de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos – 
Atividades  Meio  – Sistema SCTT, a 
serem utilizados pelos órgãos da 
Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo do 
Estado de Santa Catarina. 
(REVOGADO).

3 - PORTARIA SEA N° 491 - 
09/08/2017.  Determina o uso do 
Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos - 
Atividades Meio - [...].

1 - PORTARIA Nº 854 - 
18/11/2008/SEA.  Homologa a 
Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos de 
Arquivo e o Plano de Classificação 
de Documentos das atividades 
meio a serem utilizadas pelos 
Órgãos da Administração Direta, 
Autarquias e Fundações do Poder 
Executivo do Estado de Santa 
Catarina. (REVOGADA).

2 - PORTARIA SEA Nº 870 de 
16/11/2010. Determina o uso do 
Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos – 
Atividades  Meio  – Sistema SCTT, 
a serem utilizados pelos órgãos da 
Administração Direta, Autarquias e 
Fundações do Poder Executivo do 
Estado de Santa 
Catarina.(REVOGADO).

3 - PORTARIA SEA N° 491 - 
09/08/2017.  Determina o uso do 
Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade de Documentos - 
Atividades Meio - [...].

1 - CURSO DE 
CAPACITAÇÃO EM 
GESTÃO DOCUMENTAL - 
MÓDULO I - Nível Básico. 
APESC. (2009). 

2 - GESTÃO 
DOCUMENTAL - 
CAPACITAÇÃO - 
MÓDULO II e III - Nível 
Técnico APESC. (2010).

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO 
DE DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

APÊNDICE G – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande do Sul 

PCD TTD MGD

R
IO

 G
R

A
N

D
E

 D
O

 S
U

L

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL - APERS

DECRETO Nº 876 - 
08/03/1906. Cria o Arquivo 
Público do Estado do Rio 
Grande do Sul. Não 
localizado.

1 - DECRETO Nº 33.200 - 05/06/1989. 
Institui o SISTEMA DE ARQUIVOS do 
Estado do Rio Grande do Sul e dá 
outras providências. (REVOGADO).

2 - DECRETO Nº 47.022 - 25/02/2010. 
Reorganiza o SISTEMA DE 
ARQUIVOS do Estado do Rio Grande 
do Sul e dá outras providências. 
(REVOGADO).

3 - DECRETO Nº 52.808 - 18/12/2015. 
Reorganiza o Sistema de Arquivos do 
Estado do Rio Grande do Sul – 
SIARQ/RS - e dá outras providências.

4 - RESOLUÇÃO Nº 01/2016 e 
RESOLUÇÃO Nº 02/2016. Dispõe 
sobre o Regimento Interno do Comitê 
Gestor do Sistema de Arquivo do 
Estado do Rio Grande do Sul – 
SIARQ/RS.

1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 
SARH 001/08. (REVOGADO). NÃO 
LOCALIZADO.

2 - INSTRUÇÃO NORMATIVA
SARH 001/09.  (REVOGADO). NÃO 
LOCALIZADO.

3 - INSTRUÇÃO NORMATIVA n° 
02/2014. 22/05/2014. Dispõe sobre o 
Plano de Classificação de Documentos 
– PCD e na Tabela de Temporalidade 
de Documentos – TTD, para os 
Órgãos da Administração Pública 
Direta do Estado e dá outras 
providências. (REVOGADO).

4 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 
/ 2017 - 18/05/2017. Dispõe sobre o 
Plano de Classificação de Documentos 
– PCD e na Tabela de Temporalidade
de Documentos [...].

1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 
N° 02/2014. 22/05/2014. Dispõe 
sobre o Plano de Classificação de 
Documentos – PCD e na Tabela 
de Temporalidade de Documentos 
– TTD, para os Órgãos da 
Administração Pública Direta do 
Estado e dá outras providências. 
(REVOGADO).

2 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 01 / 2017 - 18/05/2017. 
Dispõe sobre o Plano de 
Classificação de Documentos – 
PCD e na Tabela de 
Temporalidade
de Documentos [...].

NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE H – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Goiás 

PCD TTD MGD

G
O

IÁ
S

ARQUIVO HISTÓRICO 
ESTADUAL DE GOIÁS - 
AHEGO

1 - LEI N.º 441 - 08 /12/1944. 
Cria o Arquivo Púbico 
Estadual de Goiás.

NÃO LOCALIZADO.

2 - DECRETO Nº 180. 
24/07/1967. Restrutura o 
Arquivo Público. 

3 - DECRETO Nº 169 - 
31/07/1974. Altera o Decreto 
180 de 24 de julho de 1967 e 
aprova o Regulamento da 
Secretaria de Administração.

1 - DECRETO Nº 3.466, 29/06/1990. 
Institui o Sistema Estadual de Arquivo de 
Goiás e dá outras providências.

2 - LEI Nº 16.226 - 08/04/2008. Dispõe 
sobre os arquivos públicos no âmbito 
estadual.

3 - PORTARIA N° 396 - 04/08/2011. 
Instituir Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos – COPAD, no 
âmbito da SEGPLAN visando a aplicação 
do procedimento de avaliação dos 
documentos de arquivo e a elaboração da 
tabela de temporalidade.

4 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2013 
- 14 /03/2013. Dispõe sobre a 
Constituição de Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso, estabelece 
critérios para a avaliação da massa 
documental acumulada, classificação do 
grau de sigilo e procedimentos [..].

NÃO LOCALIZADO.

1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA 
04/2013 - 14 /03/2013. Dispõe 
sobre a Constituição de 
Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso, 
estabelece critérios para a 
avaliação da massa documental 
acumulada, classificação do 
grasu de sigilo e procedimentos 
[..].

NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

APÊNDICE I – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul 

PCD TTD MGD

M
A

T
O

 G
R

O
SSO

 D
O

 S
U

L

ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL DO MATO 
GROSSO DO SUL APEMS

1 - CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL - 1989. 
Cria o Arquivo Público 
Estadua do Mato Grosso do 
Sul.

1 - DECRETO Nº 13.358 – 31/01/2012. 
Institui a Comissão Central de Avaliação 
de Documentos. 

2 - DECRETO Nº 13.664 - 25/06/2013. 
Dispõe sobre a Política de Arquivos 
Públicos do Estado de Mato Grosso do 
Sul.

3 - DECRETO Nº 13.957 - 06/05/2014. 
Altera o DECRETO Nº 13.664, DE 25 DE 
JUNHO DE 2013, que Dispõe sobre a 
Política de Arquivos Públicos do Estado 
de Mato Grosso do Sul.

1 - DECRETO Nº 14.670 - 
23/02/2017. Aprova o 
Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade 
dos documentos das 
atividades-meio, produzidos 
pela Administração Pública 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul.

1 - DECRETO Nº 14.670 - 
23/02/2017. Aprova o Plano de 
Classificação e a Tabela de 
Temporalidade dos documentos 
das atividades-meio, produzidos 
pela Administração Pública do 
Estado de Mato Grosso do Sul.

NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

APÊNDICE J – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Mato Grosso 

PCD TTD MGD

M
A

T
O

 G
R

O
SSO

SUPERINTENDÊNCIA DE 
ARQUIVO PÚBLICO DE 
MATO GROSSO DO - SAP-
MT

1896.

NÃO LOCALIZADO.

1 - DECRETO Nº 1.654 - 29/08/1997. 
Dispõe sobre a instituição do Sistema de 
Arquivos do Estado de Mato Grosso – 
SIARQ /MT.

2 - MANUAL TÉCNICO DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS. VOLUME II - 
SISTEMA DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. 2014.

1 - DECRETO N° 5.567 
26/11/2002. Aprova o 
Manual de gestão de 
Documentos do Poder 
Executivo do Estado de 
Mato Grosso. 

1 - MANUAL TÉCNICO DE 
NORMAS E 
PROCEDIMENTOS. 
VOLUME II - SISTEMA DE 
GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. 2014. PCD-
MEIO.

1 - DECRETO N° 5.567 
26/11/2002. Aprova o Manual 
de gestão de Documentos do 
Poder Executivo do Estado de 
Mato Grosso. TTD-MEIO

1 - MANUAL TÉCNICO DE 
NORMAS E 
PROCEDIMENTOS. VOLUME 
II - SISTEMA DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. 2014. TTD-
MEIO.

1 - DECRETO N° 5.567 
26/11/2002. Aprova o 
Manual de gestão de 
Documentos do Poder 
Executivo do Estado de 
Mato Grosso. 

2 - MANUAL TÉCNICO 
DE NORMAS E 
PROCEDIMENTOS. 
VOLUME II - SISTEMA DE 
GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. 2014

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE K - Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Distrito Federal 

PCD TTD MGD

D
IS

T
R

IT
O

 F
E

D
E

R
A

L

ARQUIVO PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL - ArPDF

DECRETO Nº 8.530 - 
14/03/1985. Cria o Arquivo 
Público do Distrito 
FederalArPDF, define sua 
relativa autonomia e dá outras 
providencias.

1 - DECRETO Nº 11.133 - 13/06/1988. 
Institui o Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal (SIARDF) e dá outras 
providências.

2 - LEI N° 2.545 - 28/04/2000. Dispõe 
sobre a proteção dos oducmentos de 
arquivos públicos.

3 - DECRETO Nº 24.204 - 10/11/2003. 
Institui a Comissão Central de Arquivos - 
CCA e as Comissões Setoriais de 
Avaliação de Documentos - CSAD e dá 
outras providências.

4 - DECRETO Nº 31.017 -  11/11/2009. 
Aprova o Manual de Gestão de 
Documentos do Governo do Distrito 
Federal e dá outras
providências.

1 - PORTARIA Nº 03/SEA - 
22/01/1998.   Aprova o 
Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo e a 
Tabela de Temporalidade de 
Documentos, no âmbito da 
Administração Direta, 
Indireta e Fundacional do 
Distrito Federal. 
(REVOGADA).

2 - PORTARIA 
CONJUNTA Nº 10, 
15/03/2016. Dispõe sobre a 
recepção pelo Governo do 
Distrito Federal da 
Resolução n°14, de 24 de 
outubro de 2001, do 
Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ).

1 - PORTARIA Nº 03/SEA - 
22/01/1998.   Aprova o Código 
de Classificação de Documentos 
de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos, 
no âmbito da Administração 
Direta, Indireta e Fundacional do 
Distrito Federal. (REVOGADA).

2 - PORTARIA CONJUNTA Nº 
10 - 15/03/2016. Dispõe sobre a 
recepção pelo Governo do 
Distrito Federal da Resolução 
n°14, de 24 de outubro de 2001, 
do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ).

1 - DECRETO Nº 31.017 -  
11/11/2009. Aprova o 
Manual de Gestão de 
Documentos do Governo 
do Distrito Federal e dá 
outras
providências.

2 - INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 02 - 
11/05/2014. ATUALIZA O 
MANUAL DE GESTÃO DE 
DOCUMENTOS. Aprova o 
Manual de Gestão de 
Documentos do Governo 
do Distrito Federal e dá 
outras providências.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

APÊNDICE L – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Piauí 

PCD TTD MGD

P
IA

U
Í

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PIAUÍ - APEPI

LEI Nº 533 -  08/07/1909. Cria 
o Arquivo Público do Estado 
do Piauí. 

NÃO LOCALIZADO.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

APÊNDICE M – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Alagoas 

PCD TTD MGD

A
L

A
G

O
A

S

ARQUIVO PÚBLICO DE 
ALAGOAS - APA

1 - LEI Nº. 2.428, 30/12/1961. 
Cria o Arquivo Público de 
Alagoas. 

2 - DECRETO Nº 1.004 -
27/01/1962. Estabele o 
Regimento Interno do 
Aprquivo Público de 
Alagoas. de 27 de janeiro de 
1962.

3 - DECRETO Nº 45.989 - 
3/12/2015. Dispões sobre a 
estrutura do Gabinete Civil.

1 - LEI Nº 6.236 - 06/06/2001. Institui 
o Sistema de Arquivos do Estado de 
Alagoas.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE N – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado da Bahia 

PCD TTD MGD

B
A

H
IA

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA - 
APEBA

1 - ACTO DE 16 DE 
JANEIRO DE 1890. Cria o 
Arquivo Público da Bahia.

2 - LEI Nº 4.662 - 
29/04/1986. Autoriza o Poder 
Executivo a instituir a 
Fundação Pedro Calmon -
Centro de Memória da Bahia, 
para os fins que especifica. 

1 - ACTO DE 16 DE JANEIRO DE 
1890. Cria o Arquivo Público da Bahia.

2 - LEI-DELEGADA Nº 52 - 
31/05/1983. Dispõe sobre a proteção 
dos arquivos públicos e privados, e dá 
outras providências.

3 - DECRETO Nº 10.208 - 29/12/2006. 
Disciplina a Gestão de Documentos nos 
órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual.

4 - DECRETO Nº 12.908 - 20/07/2011. 
Altera o Decreto nº 10.208, de 29 de 
dezembro de
2006, que disciplina a Gestão de 
Documentos nos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual. 

1 - INSTRUÇÃO CONJUNTA 
SAEB-SECULT Nº 001 - 
18/02/2014. Orienta os órgãos e 
entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo
Estadual, quanto à gestão de 
documentos. 
ANEXO I - CCD
ANEXO II - PCD

1 - INSTRUÇÃO CONJUNTA 
SAEB-SECULT Nº 001 - 
18/02/2014. Orienta os órgãos e 
entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo
Estadual, quanto à gestão de 
documentos.
ANEXO III - TTD

NÃO LOCALIZADO

REGIÃO NORDESTE

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

APÊNDICE O – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Ceará 

PCD TTD MGD

C
E

A
R

Á

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO CEARÁ - 
APEC.

1916.

NÃO LOCALIZADO

1 - LEI Nº 10.746 - 06/12/1982. Cria o 
Sistema de Arquivos Estadual de 
Documentação do Ceará - SEDARQ.

NÃO LOCALIZADO.

2 - LEI Nº 13.087,29/12/2000. Dispõe 
sobre a reestruturação do Sistema 
Estadual de Documentação e Arquivo- 
SEDARQ, e a criação da Comissão 
Estadual de Arquivos - CEARQ e dá 
outras providências.

'NÃO LOCALIZADO. 'NÃO LOCALIZADO. 'NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

APÊNDICE P – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Maranhão 

PCD TTD MGD

M
A

R
A

N
H

Ã
O

ARQUIVO PÚBLICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO - 
 APEM

DECRETO Nº 5.266 -  
21/01/1974. Cria o Arquivo 
Público do Estado do 
Maranhão e dá outras 
providências.

1 - DECRETO Nº 14.562 25/07/1995. 
Dispõe sobre a avaliação e destinação 
dos documentos da Administração 
Pública Estadual e dá outras 
providências.

NÃO LOCALIZADO

1 - DECRETO Nº 14.562 
25/07/1995. Dispõe sobre a 
avaliação e destinação dos 
documentos da Administração 
Pública Estadual e dá outras 
providências.

NÃO LOCALIZADO

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE Q – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Pernambuco 

PCD TTD MGD

P
E

R
N

A
M

B
U

C
O

ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL JORDÃO 
EMERECIANDO -  APEJE

DECRETO-LEI Nº 1.265 - 
04/12/1945. Cria o Arquivo 
Público do Estado.

NÃO LOCALIZADO.

1 - LEI Nº 15.529 23/06/2015. Dispõe 
sobre a Política Estadual de Gestão 
Documental.

'NÃO LOCALIZADO 'NÃO LOCALIZADO 'NÃO LOCALIZADO

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

APÊNDICE R – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Rio Grande do Norte 

PCD TTD MGD

R
IO

 G
R

A
N

D
E

 D
O

 N
O

R
T

E

ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE - 
APERN

1904.

NÃO LOCALIZADO

1 - DECRETO Nº 7.394 - 18/05/1978. 
Cria o Sistema de Estadual Arquivos do 
Rio Grande do Norte.
NÃO LOCALIZADO

2 - DECRETO Nº 8.620, 11/03/1983.  
Institui e regulamenta a Tabela de
Temporalidade de Documentos a ser 
observada pelos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo, e dá outras 
providências.
NÃO LOCALIZADO

NÃO LOCALIZADO

1 - DECRETO Nº 8.620, 
11/03/1983.  Institui e 
regulamenta a Tabela de
Temporalidade de Documentos a 
ser observada pelos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo, e dá outras 
providências.
NÃO LOCALIZADO

2 - DECRETO Nº 14.775 - 
18/02/2000. Revoga o Decreto 
nº 8.620, de 11 de março de
1983, que instituiu e 
regulamentou a Tabela de 
Temporalidade de Documentos a 
ser observada pelos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo, e dá outras
providências.

NÃO LOCALIZADO

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

APÊNDICE S – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Sergipe 

PCD TTD MGD

S
E

R
G

IP
E

ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL DE SERGIPE - 
APES

LEI DE Nº 2.33 - 10/03/1848. 
Cria o Arquivo Público 
Estadual de Sergipe.
NÃO LOCAIZADO.

LEI Nº 845 - 15/10/1923. 
Cria o Arquivo Público do 
Estado.

1 - LEI Nº 2.202 - 20/12/1978. Institui 
o Sistema Estadual de Arquivo. 
SIESAR.

2 - DECRETO Nº 4.507 - 19/11/1979. 
Regulamenta a Lei 2.202 de 20 
dedezembro de 1978 [..].

NÃO LOCAIZADO.

NÃO LOCAIZADO. NÃO LOCAIZADO. NÃO LOCAIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE T – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado da Paraíba 

PCD TTD MGD

P
A

R
A

ÍB
A

GERÊNCIA OPERACIONAL 
DE ARQUIVO E 
DOCUMENTAÇÃO DA 
PARAÍBA - GOARD

1963 - NÃO LOCALIZADO.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCAIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA

REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 
DOCUMENTOS E SISTEMA DE 

ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

APÊNDICE U – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Amazonas 

PCD TTD MGD

A
M

A
Z

O
N

A
S

ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL 
DO AMAZONAS - APEAM

DECRETO Nº 148 -19/08/1897. 
Cria o Arquivo Público.

NÃO LOCALIZADO.

LEI Nº 761 - 7/10/1914. Restrutura 
a estrutura básica do Estado do 
Amazonas. 

LEI Nº 677 - 18/08/1950. Restrutura 
a estrutura básica da Administração 
do Poder Executivo do Estado do 
Amazonas.

LEI Nº 2.330 - 20/05/1995. 
Reestrutura a administração do 
Poder Executivo Estadual.

1 - DECRETO Nº 7.017 - 18/02/1983. 
Institui o Sistema Estadual de Arquivo.

2 - DECRETO Nº 27.071 - 18/10/2007. 
Institui o Sistema Estadual de Arquivos 
e dá outras providências.

3 - DECRETO N.º 37.899 - 
23/05/2017. Institui o Sistema de 
Arquivos e Gestão de Documentos do 
Estado do Amazonas – SAGED-AM, e 
dá outras providências.

4 - DECRETO N.º 38.019 - 
29/06/2017. Regulamenta a Comissão 
Central de Avaliação de Documentos e 
as Comissões Setoriais de Avaliação de 
Documentos, criadas pelo Decreto n.º 
37.899, de 23 de maio de 2017.

1 - DECRETO Nº 37.898 - 
23/05/2017. Aprova o Plano de 
Classificalçai e a Tabela de 
Temporalidade das Atividades-
meio, produzidos pela 
Administração Pública do Estado 
do Amazonas.

1 - DECRETO Nº 37.898 - 
23/05/2017. Aprova o Plano de 
Classificalçai e a Tabela de 
Temporalidade das Atividades-
meio, produzidos pela 
Administração Pública do 
Estado do Amazonas.

1 - MANUAL TECNICO DO 
SISTEMA DE ARQUIVOS E 
GESTÃO DE DOCUMENTOS 
DO ESTADO DO 
AMAZONAS. 2017.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE 
ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

APÊNDICE V – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Amapá 

PCD TTD MGD

A
M

A
P

Á

ARQUIVO PÚBLICO 
ESTADUAL DO AMAPÁ - 
APEAP

LEI Nº. 1.492 - 27/05/2010. 
Dispõe sobre a criação do 
Arquivo Público Estadual e 
define as diretrizes da Política 
Estadual de Arquivos  
Públicos e Privados de 
interesse público e social do 
Amapá e cria o Sistema 
Estadual de Arquivos SIESA.

LEI Nº. 1.492 - 27/05/2010. Dispõe sobre a 
criação do Arquivo Público Estadual e 
define as diretrizes da Política Estadual de 
Arquivos  Públicos e Privados de interesse 
público e social do Amapá e cria o Sistema 
Estadual de Arquivos SIESA.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF
INSTITUIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE W – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Pará 

PCD TTD MGD

P
A

R
Á

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARÁ - APEP

1894

NÃO LOCALIZADO.

LEI ORDINÁRIA nº 8.543 - 29/09/2017.  
Dispõe sobre a temporalidade dos 
documentos públicos do Estado do Pará 
e dá outras providências. 

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE 
ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

APÊNDICE X – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Roraima 

PCD TTD MGD

R
O

R
A

IM
A

ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL 
DE RORAIMA. 
APER

PROJETO DE LEI Nº. 061 - 
16/12/2014. Dispõe sobre a 
Definição de Arquivos Públicos e 
Arquivos privados de interesse 
público e social e define as 
diretrizes para a criação do Arquivo 
Público Estadual, para a 
implementação da Política Estadual 
de Arquivos Públicos e Privados 
de interesse público e social de 
Roraima e para a criação do Sistema 
Estadual de Arquivos de Roraima - 
SIAR.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

APÊNDICE Y – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Acre 

PCD TTD MGD

A
C

R
E

DIVISÃO DE ARQUIVO PÚBLICO 
DO ESTADO DO ACRE - DIVAP

1963
NÃO LOCALIZADO.

1 -DECRETO Nº. 4.507 - 27/08/2012. 
Estabelece a Estrutura Organizacional 
Básica da Secretaria de Estado da Gestão 
Administrativa - SGA. 

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

APÊNDICE Z – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado de Rondônia 

PCD TTD MGD

R
O

N
D

Ô
N

IA

ARQUIVO PÚBLICO DE 
RONDÔNIA - APRO

LEI Nº 308 - 15/04/1991. Cria 
Arquivo Público de Rondônia, e 
dá outras providências.

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE AA – Quadro Síntese da Regulamentação da Política Arquivística do Poder 
Executivo do Estado do Tocantins 

PCD TTD MGD

T
O

C
A

N
T

IN
S

NÃO LOCALIZADO ARQUIVO 
PÚBLICO ESTADUAL.

1 - LEI Nº 2.571 - 21/03/2012. Dispõe 
sobre a gestão dos documentos de arquivos 
públicos
no âmbito do Estado do Tocantins, e adota 

 outras providências. 

NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO. NÃO LOCALIZADO.

UF INSTITUIÇÃO ARQUIVÍSTICA
REGULAMENTAÇÃO DA GESTÃO DE 

DOCUMENTOS E SISTEMA DE ARQUIVOS

INSTRUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 


