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RESUMO 
 

 

 

O objetivo desse trabalho é entender a especificidade dos documentos de 

escritórios de advocacia, suas atividades e os tipos documentais gerados a partir delas. 

Consiste em apresentar os conceitos fundamentais e as definições da Arquivologia, 

como o arquivo, documento e documento de arquivo. Apresentar as teorias acerca do 

conceito de documento jurídico e da Gestão de Documentos no meio jurídico, com 

ênfase nos arquivos correntes. Analisar as especificidades dos tipos documentais dos 

escritórios de advocacia, tendo como base o escritório Gouvêa Vieira Advogados. Nas 

considerações finais serão apresentadas as conclusões com base na análise feita nos 

capítulos anteriores, além de sugestões para a implementação da Gestão de Documentos 

correntes dentro do meio jurídico. 
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ABSTRACT 
 

 
 

 

 This work intends to understand the specific nature of legal records in law firms, 

the activities in this institution and the records types generated from them. It is presented 

the fundamental concepts in Archival Science and their definitions like archive and 

archival record. This research analyzes theories about the concept of legal records and 

records management and articulates them with a especific field, that is Gouvea Vieira 

Advogados'. In the final considerations will be presented the conclusions based on the 

analysis in the previous chapters, and suggestions for the implementation of the records 

management in the legal community. 

 

 

 

Keywords: records management; law firm; archive; legal record 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................11 

1.1 JUSTIFICATIVA .......................................................................................... 14 

1.2 OBJETIVOS .................................................................................................. 15 

1.3 MARCO TEÓRICO  ..................................................................................... 15 

1.4 METOLOGIAS E FONTES  ......................................................................... 21 

2 ARQUIVOLOGIA: OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS E AS DEFINIÇÕES DE 

ARQUIVO, DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO. ........................... ...22 

2.1 OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS  ......................................................... 23 

2.2 AS DEFINIÇÕES DE ARQUIVO ................................................................ 24 

2.3 AS DEFINIÇÕES DE DOCUMENTO E DOCUMENTO DE ARQUIVO . 27 

3 AS ATIVIDADES JUDICIAIS E O DOCUMENTO JURÍDICO - A GESTÃO 

DESSES DOCUMENTOS ............................................................................................. 33 

3.1 AS DEFINIÇÕES DE DOCUMENTOS JURÍDICOS ................................. 33 

3.2 DAS ATIVIDADES JUDICIAIS ................................................................. 38  

3.3 DEFINICÕES DE TIPOS DOCUMENTAIS ............................................... 45 

4  A QUESTÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO E OS DOCUMENTOS DE 

REFERÊNCIA - A ESPECIFICIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  ...  48 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  ..................................................................................... 57 

6 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... .60 



 

 

11 

 

1 - INTRODUÇÃO: 

 

O presente trabalho vem demostrar a importância dos documentos de arquivo 

dos escritórios de advocacia para os profissionais da Área. Os escritórios podem 

também serem vistos como campos privilegiados que processam e transferem 

conhecimento, na busca de soluções para problemas do cliente. A essência do trabalho é 

a manipulação, reelaboração e transferência de informações. O conhecimento 

acumulado e transferido no ambiente desses escritórios envolve tecnologia, conteúdo 

informacional e, principalmente, interação entre pessoas. Para materializar esse 

conhecimento em resultados palpáveis e úteis, o advogado depende da informação como 

matéria-prima básica de seu dia-a-dia, especialmente a informação jurídica, que pode 

ser entendida através de Passos (2003) como sendo: 

[...] toda unidade de conhecimento humano que tem a finalidade de embasar 

manifestações de pensamento de jurisconsultos, advogados, legisladores, 

desembargadores, juízes e todos aqueles que lidam com a matéria jurídica, 

quando procuram estudar (do ponto de vista legal) ou regulamentar situações, 

relações e comportamentos humanos, ou ainda quando interpretam e aplicam 

dispositivos legais. (PASSOS, 2003, p. 2). 

 

Por documentação jurídica entende-se “a reunião, análise e indexação da 

doutrina, da legislação, da jurisprudência e de todos os documentos oficiais relativos a 

atos normativos ou administrativos” (ATIENZA, 1979 apud REZENDE, 2003, p. 3). Os 

meios através dos quais a informação e a documentação jurídica se apresentam são 

muito variados, como, por exemplo: os diários oficiais, pesquisas impressas, relatórios, 

jornais e revistas, monografias e livros, enciclopédias e dicionários, páginas da Internet, 

fax, ligações telefônicas, comunicação interpessoal, correio eletrônico, petições 

processuais, publicações, entre outros. 

Há também nos escritórios de advocacia documentos que são registros das 

atividades do seu produtor. Esses se diferenciam dos documentos citados acima por suas 

características de documento de arquivo. 

Esse trabalho tem por objetivo descrever, de modo claro, os documentos do setor 

de arquivo jurídico pertencentes ao Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira, que se 

encontra no Centro do Rio de Janeiro. O Escritório é equipado com moderna 

infraestrutura tecnológica, que inclui servidores próprios, computadores de última 

geração, scanners e impressoras, para uso específico na profissão e dispõe de uma 

biblioteca completa; conta com o arquivo geral que reúne mais de 10.000 (dez mil) 
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processos ativos, observando que esses documentos possuem valor secundário, logo não 

podem ser eliminados. 

Existe hoje no campo arquivístico brasileiro a necessidade de se obter 

conhecimento teórico e prática no tratamento e recuperação da informação da 

documentação produzida e acumulada por escritório de advocacia. Como em qualquer 

outra instituição, essa documentação reflete as funções e atividades de seu produtor, 

logo ela deve estar sempre acessível, organizada, controlada e passível de recuperação, 

afim de agilizar os processos decisórios, principalmente desde tipo de instituição, onde 

as demandas aos setores de arquivos são bastantes altas. 

Porém, devido aos profissionais da área jurídica desconhecer os pressupostos da 

teoria arquivistica, estes acervos não conseguem ser potencializados e gerenciados de 

forma adequada, dificultando, assim, o desenvolvimento das atividades dos advogados-

consulentes. 

Por identificarmos a importância dos documentos jurídicos como documentos de 

arquivo e, em consequência, serem passiveis as atividades desmembradas opor um 

programa de Gestão Documental, escolheu-se o escritório de Advocacia Gouvêa Vieira 

pela oportunidade de poder observar e acompanhar a realização de suas atividades e 

devido à facilidade de acesso ao seu acervo documental. 

Segundo Bellotto (2007), documento é como um registro de expressão e ações: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento 

gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o 

livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a 

legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita 

magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, 

pela atividade humana. (BELLOTTO, 2007, p. 35) 

 

Segundo Rondinelli (2002, p.15): “Do ponto de vista legal e histórico, a 

confiabilidade de um documento tem que ser garantida para que a justiça seja feita e o 

passado, compreendido. ” E segundo MacNeil (2000 apud RONDINELLI, 2005, p.15) 

essa confiabilidade possui “duas dimensões qualitativas: fidedignidade e autenticidade”. 

Fidedignidade significa que o documento é capaz de representar os fatos que atesta, 

enquanto autenticidade significa que o documento é o que diz ser. 

Para Prado apud Lopes: 

O arquivo serve de instrumento principal de controle 

à ação administrativa de qualquer empresa, seja ela privada ou pública. 

Abriga documentos resultantes de uma atividade, sendo estes conservados 

como comprovantes. Quando bem organizados, transmitem ordens, evitando 

repetições desnecessárias de experiências, diminuindo a duplicidade de 
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trabalho, revelando o que está para ser feito e os resultados obtidos. 

Constitui, ainda, fonte de pesquisa para todos os ramos administrativos e 

auxilia o administrador na tomada de decisões. (PRADO, 1986, p. 4 apud 

LOPES 2003/4, p. 133) 

 

Assim, teremos a oportunidade de entender ou perceber o que significa arquivo, 

através de algumas definições. A principal finalidade dos arquivos é servir à 

administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da 

história. A função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no 

acervo documental sob sua guarda. Dependendo do aspecto sob o qual os arquivos são 

estudados, eles podem ser classificados em: entidades mantenedoras, estágios de 

evolução, extensão de sua atuação, natureza dos documentos. (PAES, 2004). 

Importante saber que o vínculo arquivístico é uma parte essencial do documento 

e principal componente identificador do mesmo, que tornam documentos idênticos em 

distintos, depois que o adquire. Esta relação que se manifesta no conteúdo do 

documento, “que o transforma em documento de arquivo” (DURANTI, 1997)., Duranti 

(1997) salienta ainda que o vínculo arquivístico pode ser revelado inclusive na ordem 

física dos documentos, estabelecida pelo procedimento; em anotações feitas no mesmo; 

no código de classificação e também pelo número de protocolo, “desde que ele reflita as 

relações entre todos os documentos que entram e saíram da agencia”, como pondera 

Macneil (2000, p.94). Este é um argumento fundamental para compreender o 

documento contemporâneo, que é um fragmento de uma ação. O documento de hoje é 

elaborado no contexto de um “processo documental, que é a série de fases em que 

sucessiva e ordenadamente se desenvolve a confecção de um documento” (TAMAYO, 

1996, p.61) 

Dessa forma, este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro 

capítulo consiste em apresentar os conceitos fundamentais e as definições dos 

documentos de arquivo e suas relações com as atividades do produtor, assim como os 

princípios que definem os arquivos, documento e documento de arquivo, a partir de 

dicionários nacionais e internacionais, assim como Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional, Dicionário Internacional de 

Terminologia Arquivística, publicado pelo Conselho Internacional de Arquivos e 

também como manuais, destacando o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, 

publicado pela Associação dos Arquivistas Holandeses. Conta também neste capítulo, 

referências de Schellenberg, Duranti, Bellotto, Atienza, Paes, entre outros, para avaliar 
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as melhores formas e condições para a aplicação de uma Gestão de Documentos 

eficiente. 

O segundo capítulo descreve o conceito de documento jurídico e da Gestão de 

Documentos correntes no meio jurídico. A gestão documental não se preocupa só em 

atender aos interesses do órgão produtor, dos usuários ou seus clientes. Ela nos assegura 

que todos os documentos que são indispensáveis à garantia de direitos e deveres sejam 

preservados e seu acesso se dê de forma segura e ágil. 

O terceiro capítulo pretende analisar as especificidades dos tipos documentais do 

escritório de advocacia, tendo como campo o Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira. 

Será feita uma análise do uso deste documento - com vistas a uma avaliação adequada e, 

posteriormente, sua destinação final, sempre observando os preceitos jurídicos e legais, 

para que não ocorram prejuízos morais, financeiros e materiais, tanto para as 

organizações quanto para seus usuários, garantindo a preservação dos documentos de 

valor corrente e intermediários e a eliminação criteriosa de documentos desprovidos de 

valor probatório e informativo. 

Nas considerações finais serão apresentadas as conclusões com base na análise 

feita nos capítulos anteriores, além de sugestões para a implementação da Gestão de 

Documentos correntes dentro do meio jurídico. 

 

 

1.1 - JUSTIFICATIVA: 

 

A escolha do tema se desenvolveu a partir da vivência que pude ter trabalhando 

nessa área, algumas dificuldades encontradas ao longo do curso de Arquivologia, e no 

período em que estagiei no arquivo do Escritório de Advocacia Gouvêa Vieira. Tais 

dificuldades se deram, pois, alguns profissionais da área não dão importância a esses 

documentos jurídicos, a falta de questões teóricas, que possam tratar diretrizes 

metodológicas para nortear a atividade do arquivista nos arquivos de escritórios de 

advocacia. Também motivou a minha pesquisa, procurando fundamentos teóricos que 

resolvessem problemas na prática dos arquivos. Oferece-se, assim, esse estudo visando 

municiar os escritórios de advocacia para que entendam a importância de sua 

documentação e que possam adotar procedimentos arquivísticos adequados para a 

gestão de seus documentos, compreendendo as especificidades dos mesmos. 
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1.2 - OBJETIVOS  

GERAL: 

O objetivo desse trabalho é entender a especificidade dos documentos de escritórios de 

advocacia enquanto documentos de arquivo.  

 

Específicos: 

 Compreender os conceitos fundamentais e as definições da Arquivologia que 

norteiam esta pesquisa como o arquivo, documento e documento de arquivo; 

 Apresentar as teorias acerca do conceito de documento jurídico e da Gestão de 

Documentos no meio jurídico com ênfase nos arquivos correntes. 

 Analisar as especificidades dos tipos documentais dos escritórios de advocacia, 

tendo como base o escritório Gouvêa Vieira Advogados.  

 

 

1.3 - MARCO TEÓRICO 

 

 

A arquivologia é uma ciência que está voltada para a prática de organização de 

documentos, estando presentes na rotina de empresas, instituições e nas atividades 

diárias das pessoas, mesmo que muitas vezes estas não se deem conta deste fato. O 

Dicionário de Terminologia Arquivística da autora Bellotto (1996) destaca que o termo 

arquivologia é a "disciplina que tem por objetivo o conhecimento dos arquivos e 

da arquivística”.  

A principal finalidade dos arquivos é servir à administração, constituindo-se, 

com o decorrer do tempo, em base do conhecimento da história. A função básica do 

arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua 

guarda. Dependendo do aspecto sob o qual os arquivos são estudados, eles podem ser 

classificados em: entidades mantenedoras, estágios de evolução, extensão de sua 

atuação, natureza dos documentos. (PAES,2004, p. 20)  

A conceituação moderna define arquivo como um “conjunto de documentos 

oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma no decorrer 

de suas atividades, arquivados e conservados por seus sucessores para efeitos futuros”  

(SOUZA, 1950, apud PAES, 2004, p. 19).  
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O conceito de arquivo está intrinsecamente ligado ao documento, de acordo com 

o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, arquivo é “o conjunto de 

documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, 

pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza dos 

suportes. ” (2006, p. 27). Assim, é o arquivo que dará a organicidade à informação 

produzida por sua instituição dando inteligibilidade às suas ações. 

Na lição de Schellenberg, em determinado momento, os documentos também 

se revestem de um “valor secundário”, que tem duas naturezas: uma probatória em 

virtude da “prova que contêm da organização e do funcionamento do órgão 

governamental que os produziu” e uma informativa em virtude da “informação que 

contêm sobre pessoas, entidades, coisas, problemas, condições etc. que o órgão 

governamental haja tratado” (SCHELLENBERG, 2006, p. 181, grifa-se). 

Portanto, os valores probatórios (diferente da noção de valor jurídico encontrada 

nos documentos de primeira idade) e informativo se consolidam nos documentos 

remanescentes após os procedimentos de avaliação e destinação. 

Embora sua concepção teórica e prática tenha se desenvolvido após a Segunda 

Guerra Mundial, de acordo com Llansó I Sanjuan a gestão de documentos teve suas 

raízes no final do século XVIII “quando o Primeiro Congresso dos Estados Unidos 

ditou uma legislação referente ao armazenamento dos documentos” (LLANSÓ I 

SANJUAN, 1993 p. 67, tradução nossa).1  

Já o século XIX foi marcado por várias iniciativas do Governo norte-americano 

e de empresas particulares para tratar os documentos. “A criação de inúmeras comissões 

com a missão de estudar o funcionamento e os problemas apresentados nos serviços 

públicos, como a legislação que naquele momento proibia a eliminação dos 

documentos”, foram fatores decisivos para o nascimento da Gestão Documental. 

(LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. 67,68). 

Depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a situação 

que era mais ou menos controlável, se tornou extremamente crítica. Mesmo com a 

criação de mais comissões com as funções de rever e mudar as atividades realizadas nos 

departamentos produtores de documentos, os Arquivos Nacionais não davam mais conta 

do volume exorbitante de documentos produzidos e transferidos para estes locais. Foi 

desta forma que, em 1949, o “Federal Property and Administrative Services Act criou a 

                                                           
1 “cuando el Primer Congresso de los Estados Unidos dictó legislación referente al almacenamiento de los 

documentos” (LLANSÓ I SANJUAN, 1993 p. 67) 
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General Services Administration, e os Arquivos Nacionais deixam de existir dando 

lugar ao National Archives and Records Service o NARS”. (LLANSÓ I SANJUAN, 

1993, p. 73). 

O arquivo tem o objetivo de guardar, conservar, preservar e disseminar as 

informações nele contidas. Sua importância está diretamente relacionada à história de 

algo ou alguém. De acordo com Castro, Castro e Gasparian "O arquivo é um todo 

orgânico. Origina-se das atividades do órgão e reflete o dia-a-dia dessas atividades. É, 

portanto, um organismo vivo, que nasce, cresce e sofre transformações”. (CASTRO E 

GASPARIAN, 2007, p. 60) 

Para Almeida (1987), os arquivos possuem a missão de disseminar a informação 

para as pessoas que necessitam da mesma para uma determinada tomada de decisão, 

facilitando a relação entre o indivíduo e a informação. Assim como as pessoas possuem 

seus arquivos pessoais, com suas informações adquiridas ao longo dos anos de vida, 

mesmo que não sejam arquivos estruturados, as instituições também produzem suas 

informações no decorrer do seu ciclo de vida, sendo que estas informações precisam ser 

estruturadas para o bom funcionamento da instituição. 

De acordo com Almeida, “nenhuma empresa sobrevive sem ter suas informações 

organizadas, e essas informações movimentam intensamente, a todo o tempo, a vida 

social, econômica e política de um país” (ALMEIDA, 1987, p. 3). 

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros (1996), o princípio de proveniência é o “Princípio segundo o 

qual os arquivos originários de uma instituição ou de uma pessoa devem manter sua 

individualidade, não sendo misturados aos de origem diversa” (1996, p. 61).  

Quanto ao princípio de manutenção da ordem original, Duranti, “o considera 

como um princípio de proveniência sob o ponto de vista interno do arquivo” 

(DURANTI, 1994, p. 57). A ordem original seria aquela em que os documentos de um 

mesmo produtor estão agrupados conforme o fluxo das ações que os produziram ou 

receberam.  

Sousa discute o papel dos princípios de proveniência e de manutenção da ordem 

original na classificação de arquivos de uso corrente: Podemos “[...] entender os 

princípios de respeito aos fundos e o da ordem original como princípios de divisão ou 

de classificação naturais, pois são atributos essenciais e permanentes ao conjunto 

(arquivo) a ser dividido. [...]” a origem [do] conjunto de documentos é sua marca 

indelével, inseparável, é o que lhe dá inteligibilidade e identidade (SOUSA, 2003, p. 
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251). E, mais adiante: O outro princípio que fundamenta as ações de classificação de 

informações arquivísticas é o princípio da ordem original.  

Para Rousseau e Couture, “essa vinculação é representada, inclusive, na 

denominação adotada para os princípios: primeiro grau do princípio da proveniência e 

segundo grau do princípio da proveniência. Este último visa o respeito ou a 

reconstituição da ordem interna do fundo”. (ROUSSEAU E COUTURE, 1998, p .83).  

Sendo assim, o princípio de manutenção ou reconstituição da ordem original está 

no princípio de proveniência de segundo grau, ou seja, a proveniência do item 

documental, que é a ação que o gerou, oferecerá sua identidade. O princípio de 

indivisibilidade ou integridade sempre esteve implícito ao princípio de respeito aos 

fundos, mas é numa das publicações recentes da brasileira Heloisa L. Bellotto que 

encontramos sua definição moldada: “os fundos de arquivo devem ser preservados sem 

dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida (...)”. 

(BELLOTTO, 2002, p. 21). Considerando-se o respeito à proveniência do conjunto 

documental e à ordem original (proveniência de cada documento) como imprescindíveis 

para o tratamento dos arquivos, fica evidente que a dispersão de documentos pode 

comprometer a inteligibilidade do arquivo. 

Os princípios arquivísticos conduzem à gestão documental, portanto, a atuação 

do arquivista é alicerçada por eles. Entretanto, ressalta-se que o profissional deve ajustá-

los à realidade de cada organização. 

No decorrer do processo de arranjo e de descrição desses arquivos produzidos e 

acumulados fora de um sistema regulador institucional, a análise dos documentos em 

seus diversos níveis é uma etapa de fundamental importância para a reconstrução do 

contexto arquivístico.  

A reconstrução desses contextos de proveniência, administrativo e de uso é 

fundamental para a compreensão do arquivo. “O Arquivo é um conjunto orgânico de 

documentos, independentemente da sua data, forma e suporte material, produzidos o 

recebido por uma pessoa jurídica, singular ou coletiva ou por um organismo ou privado, 

no exercício da sua atividade e conservados a título de prova ou informação”. 

(Dicionário Terminologia Arquivística. Lisboa: IBL, 1993.) 

Entende-se por “Documentação Jurídica” a reunião, análise e indexação da 

doutrina, da legislação (leis, decretos, decretos-leis, atos, resoluções, portarias, projeto 

de leis ou de decreto legislativos ou de resoluções legislativas, ordens internas, 

circulares, exposições de motivos etc.), da jurisprudência (acórdãos, pareceres, recursos, 
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decisões etc.) e de todos os documentos oficiais relativos a atos normativos ou 

administrativos. (ATIENZA, 1979, p.19). 

Cada uma das fontes do Direito produz, de forma peculiar, informação. E para 

que esta informação possa ser comunicada, é necessária sua materialização em um 

documento. Para Nascimento e Guimarães por documento jurídico entende-se o 

“conjunto de espécies documentais geradas pelo e/ou para o Direito”, que “diz respeito 

às relações jurídicas existentes entre os indivíduos ou destes para com o Estado e vice-

versa” (NASCIMENTO e GUIMARÃES, 2004, p.33). A documentação jurídica é 

comumente dividida em três categorias doutrina, jurisprudência e legislação. 

A doutrina jurídica, segundo Guimarães, “consiste na teorização do 

conhecimento jurídico, feita por especialistas da área e expressa em publicações 

monográficas ou seriadas” (GUIMARÃES, 1988, p. 66). Já a jurisprudência, segundo 

Atienza, é “o conjunto uniforme e constante das decisões judiciais sobre casos 

semelhantes” (ATIENZA, 1979, p. 51). 

Segundo Bellotto, documento é como um registro de expressão e ações: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento 

gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o 

livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a 

legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita 

magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, 

pela atividade humana. (BELLOTTO, p. 2007, p.35) 

 

Tipologia Documental “é o estudo que tem como objeto os tipos documentais, e 

entendidos como a configuração que assume a espécie documental de acordo com a 

atividade que a gerou, a natureza do conteúdo, ou técnica de registro” (BELLOTTO, 

2007, p. 35). Como fazer análise diplomática e análise tipológica de documento de 

arquivo. 

Sobre a Gestão Documental, Camargo e Bellotto a definem como um “conjunto 

de medidas e rotinas visando à racionalização e eficiência na criação, tramitação, 

classificação, uso primário e avaliação de arquivos” (CAMARGO e BELLOTTO, 1996, 

p.5). 

A ISO 15.489-1, de 20012, define gestão documental como sendo um 

"[...] campo da gestão responsável pelo controle eficiente e sistemático da 

produção, recepção, manutenção, uso e eliminação de documentos, incluindo 

os processos de captação e manutenção de provas e informações sobre as 

                                                           
2 ISO 15.489-1. Records management – part. 1: general. Geneva, ISO, 2001. 19p. 
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atividades de negócios e transações em forma de documentos".  [ISO, 2001, 

p.19, tradução nossa]. 

 

 

Tendo a Diplomática por base, o documento precisa de três requisitos: “deve se 

encontrar escrito ou afixado num suporte com sintaxe; estar relacionado com um fato 

jurídico no qual foi produzido, e, ter uma forma; ou seja, deve se apresentar de acordo 

com regras pré-estabelecidas”. (DURANTI, 2002 apud RONDINELLI, 2011)  

Percebemos, desta forma, que na literatura arquivística o arquivo se dá como o 

conjunto de documentos recebidos e/ou produzidos por órgãos públicos, instituições de 

caráter público e entidades privadas, em decorrência de suas atividades; e, por pessoa 

física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza do documento.  

Partimos dessa percepção da importância da informação orgânica para uma 

instituição. Cabe ressaltar que esta atividade surgiu não através de uma prática ou de 

uma teoria, mas principalmente, através de uma necessidade da administração pública. 

(JARDIM, 1987).  

Segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística, gestão de documentos é o 

“conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

tramitação uso, avaliação e avaliação. ” (CONARQ, 2005) 

Sendo assim, a gestão documental surgiu a partir das massas documentais cada 

vez maiores produzidas pelas administrações públicas. Estabeleceram-se princípios 

racionais administrativos, através de etapas do ciclo documental, a saber: produção, 

utilização, conservação e destinação de documentos (FONSECA, 1998)  

Para se ter uma boa gestão documental deve perceber a responsabilidade de, 

inclusive, eliminar a documentação não mais necessária à administração ou remeter aos 

Arquivos de guarda intermediária e/ou permanente a fim de que se obtenha um 

funcionamento mais amplo dessa organização. Arquivos em bom funcionamento são 

aqueles que possuem bons programas de gestão, se ocupando de todo ciclo de vida de 

seus documentos. (RHOADS, 1983 apud INDOLFO, 2007). 

A autora Luciana Duranti, menciona em sua obra “Registro documentais 

contemporâneos como prova de ação” (DURANTI, 1994, p. 2-4), características 

imprescindíveis deste processo. São elas: a imparcialidade, a autenticidade, a 

naturalidade, o inter-relacionamento e a unicidade. A natureza da prova documental é de 

primordial importância e diz respeito tanto ao direito, que regula a conduta de nossa 

sociedade, como à história, que a explica. 
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Observa-se que a gestão de documentos é de suma importância ao 

desenvolvimento de atividades e para a tomada de decisões. A partir deste princípio 

teórico, parece-nos que a definição e/ou conceituação de arquivo e sua gestão será uma 

questão a ser discutida com mais profundidade para ser adequado para esse escritório, 

assim teremos um melhor aproveitamento do espaço físico desse setor.  

A partir dessas categorias e dos autores apresentados iremos refletir sobre as 

especificidades dos documentos dos escritórios de advocacia. A tese que norteia este 

trabalho estabelece uma distinção entre os documentos que chamamos de referências, 

pois são utilizados pelos advogados por seu potencial informativo no desenvolvimento 

de suas atividades, e os documentos de arquivo, registros das atividades da instituição 

produtora, dotados de organicidade. 

 

 

1.4 - METODOLOGIA E FONTES  

 

 

A metodologia para elaboração desse trabalho é baseada no uso de fontes 

referentes à literatura da ciência arquivística, aliadas às análises práticas em escritórios 

de advocacia e a forma com que essas instituições lidam com sua documentação. 

Demonstrando como essa nova visão é importante, pois abre o leque de trabalho do 

arquivista que, geralmente, subestima esse tipo de documentação exatamente por não 

ser considerada documento de arquivo. Nesse sentido, pretende-se demonstrar nessa 

pesquisa as vantagens que essas instituições podem ter com a Gestão de Documentos e 

um profissional arquivista. 

Para trabalhar os conceitos de documento, documento arquivístico, documento 

jurídico, gestão documental, utilizaremos as definições de Ana Maria De Almeida 

Camargo, Heloísa Liberalli Bellotto, Rosely Curi Rondinelli, Vanderlei Batista dos 

Santos, Jacques Le Goff, Theodore Schelemberg. Não somente isto, mas a partir da obra 

desses autores, iniciaremos a discussão do que é um arquivo, um documento, 

documento jurídico, documento arquivístico e a necessidade de uma gestão.  

Ao trabalharmos com a concepção de Gestão documental, suas funções e 

objetivos, suas principais atividades e formas de gerenciamento a fim de que se 

constitua uma política de arquivo eficaz, é imprescindível não utilizar autores como 

José Maria Jardim, Maria Odila Fonseca, Ana Celeste Indolfo e James Rhoads, que 
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analisam essa temática através de necessidades institucionais compreendo as atividades 

inerentes a elas. 

Para analisar o valor de prova documental utilizaremos os autores Luciana 

Duranti, Jacques Le Goff, Jean Yves Rousseau e Carol Couture, que estabelecem, além 

da definição de diplomática, os conceitos de uma informação confiável e elementos 

intelectuais dos documentos, além dos conceitos de autenticidade e fidedignidade. 

Sobre a temática documento jurídico, utilizamos a autora Atienza (1979 apud 

Rezende, 2003, Tese de Pós-Graduação em Ciência da Informação de Leonardo Neves 

Moreira. 

O trabalho de campo foi realizado no arquivo jurídico do Escritório de 

Advocacia Gouvêa Vieira e o seu universo documental, sobretudo as atividades 

jurídicas, dando exemplo de documentos escritos que fazem prova de um facto ou 

estabelecem um direito. Cada elemento de um conjunto de documentos compõe uma 

peça processual. Exemplos de peças processuais são: a petição inicial; a contestação; a 

réplica; a tréplica e etc.…, e no que se refere à Legislação e à Jurisprudência, sua 

recuperação inadequada ou incompleta não só é insatisfatória para seus usuários, como 

pode causar danos a quem deles depende, especialmente no caso de juízes.  

Quanto à Doutrina, não exige uma recuperação exaustiva, mas, no mínimo 

razoável, o que igualmente se traduz em grande volume de informações que, ao menos 

em parte, devem ser atualizadas. Assim esse trabalho visa demostrar a importância 

desses documentos jurídicos. 

 

 

 

2. ARQUIVOLOGIA: OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS E AS DEFINIÇÕES 

DE ARQUIVO, DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO. 

 

Neste capitulo, serão analisados os conceitos fundamentais e as definições sobre 

arquivo, documento e documentos arquivístico, delimitando todas as suas definições e 

importância; conceitos estes, extraídos com base na literatura, legislação e dicionários 

na área de Arquivologia. Assim, serão apresentadas algumas observações sobre esses 

conceitos de forma a dialogar com os autores das definições propostas. 
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2.1 - OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

O arquivo tem o objetivo de guardar, conservar, preservar e disseminar as 

informações nele contidas. Sua importância está diretamente relacionada à história de 

algo ou alguém. De acordo com Castro, Castro e Gasparian “O arquivo é um todo 

orgânico. Origina-se das atividades do órgão e reflete o dia-a-dia dessas atividades. É, 

portanto, um organismo vivo, que nasce, cresce e sofre transformações” (CASTRO e 

GASPARIAN, 2007, p. 60). No caso da arquivologia, seria a ciência voltada para a 

prática da organização de documentos, estando presente na rotina das empresas, das 

instituições e, inclusive, nas atividades dos indivíduos. O Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996) destaca que o termo Arquivologia é a “disciplina que tem por 

objetivo o conhecimento dos arquivos e da arquivística”. 

 
Os arquivos possuem a missão de disseminar a informação, e em uma sociedade 

plural é essencialmente necessário que as informações adquiridas sejam filtradas, 

selecionadas e armazenadas de forma a serem recuperadas de maneira ágil para que os 

usuários possam fazer uso de tal informação no menor período de tempo possível.  

Assim servem como fonte de informação para a instituição ou organização para 

quais foram criados, eles são lugares destinados para guarda ordenada dos documentos 

produzidos e recebidos em decorrências das suas atividades, e buscando também 

preservar toda documentação para fins de prova. 
 

Existe uma política de conservação e preservação das informações em seus 

arquivos para que estas informações estejam organizadas e armazenadas de maneira 

estruturada e organizada nas instituições. Essas instituições precisam desenvolver a 

consciência de que um arquivo é a essência da sua história administrativa, e é necessário 

consultá-lo nas tomadas de decisão.  

De acordo com Almeida: 

Nenhuma empresa sobrevive sem ter suas informações organizadas, e essas 

informações movimentam intensamente, a todo o tempo, a vida social, 

econômica e política de um país. Os arquivos podem ser caracterizados como 

sendo empresariais, pessoais, históricos, públicos e privados, mas a essência 

da sua missão é a mesma: guarda, preservação e disseminação da informação 

para seus usuários. (ALMEIDA, 1987, p. 3) 

 

O ciclo de vida dos arquivos é caracterizado por três idades: 1º) Idade corrente: 

quando os documentos são utilizados com frequência; 2º) Idade intermediária: quando 

os documentos são utilizados com frequência e as decisões relacionadas a eles já 

aconteceram; e 3º) Idade permanente: quando os documentos possuem valor histórico e 
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devem ser armazenados permanentemente.  

A organização dos arquivos deve obedecer ao seu ciclo de vida, respeitando a 

idade dos documentos para que estes sejam arquivados de maneira correta. A grande 

quantidade de documentos produzidos, principalmente em formato impresso, é 

considerada um problema dentro de organizações. Existe uma grande dificuldade em 

organizar estes documentos fisicamente no ambiente de trabalho, causando desordem, 

conflitos de informação, ineficiência gerencial e em alguns casos desinteresse pelo 

trabalho. 

 

2.2 - AS DEFINIÇÕES DE ARQUIVO  

 

O conceito de arquivo tem vários significados que vem se modificando ao longo 

do tempo, assim como o olhar das instituições, sociedades e do próprio cidadão comum. 

O Multilingual Archival Terminology3 do Conselho Internacional de Arquivos 

define arquivo com três significados diferentes: 

1. 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.  

 

2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.  

 

3. Instalações onde funcionam os arquivos. 

 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE define a 

palavra arquivo da seguinte forma: 

1. 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.  

 

2. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. 

 

3. Instalações onde funcionam arquivos. 

 

4. Móvel destinado a guarda de documentos. (DIBRATE, 2005, 

p.27) 

                                                           
3Disponível em :<http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137> acessado em 28 de maio de 2016 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137
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A Associação dos Arquivistas Holandeses, no Manual de Arranjo e Descrição 

de Arquivos define arquivo como:  

Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 

recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo 

ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se 

destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. (AUTOR, 

1973, p. 13) 

 

Para conhecer o conceito de arquivo e sua aplicação no âmbito das 

organizações, é importante pesquisar na bibliografia e na literatura arquivística como os 

autores apresentam e definem arquivo como um conjunto de documentos. 

Arquivo (Archives), segundo o dicionário da Oxford English Dictionary é 

definido como: a) “lugar onde são guardados os documentos públicos e outros 

documentos de importância; b) registro histórico ou documento assim preservado” 

(apud SHELLENBERG, 2006, p.35). 

Entendemos, assim, que arquivo tem o significado de lugar onde são preservados 

os documentos arquivísticos públicos e privados, como também abrange os conjuntos de 

documentos preservados, ou seja, os conjuntos de documentos arquivísticos merecem 

ser conservados na instituição, seja pelo valor de prova ou pelo valor informativo para a 

pesquisa. 

Jenkinson define arquivo como: 

 
Documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 

executivo (público ou privado) de que são parte constituinte e, 

subsequentemente, preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas 

responsáveis por aquele ato e por seus legítimos sucessores para sua própria 

informação. (JENKINSON, 1937 apud SHELLENBERG, 2006, p.36) 

 

Esta citação demonstra a importância do recolhimento do documento para a 

custódia de um responsável ou pelos seus legítimos sucessores como uma instituição 

arquivística, destacando desta forma o papel do arquivista na preservação e no acesso. 

O arquivista italiano Casanova define arquivos como “a acumulação ordenada 

de documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e 

preservado para a consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais pela referida 

instituição ou pessoa” (CASANOVA, 1928, apud SHELLENBERG, 2006, p.37). Mais 

uma vez a grande importância de se organizar os documentos e preservá-los de forma 

que permaneçam para que a instituição ou a pessoa que os produziu possa utilizá-los 

para quaisquer objetivos, sejam eles políticos, legais e culturais. 
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O arquivista alemão Brenneke, define arquivo como “conjunto de papéis e 

documentos que provenham 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” (BRENNEKE, 1953, apud SHELLENBERG, 2006, p.37). 

Brennecke nessa definição destaca que o arquivo como conjunto de 

documentos pode ser produzido tanto por pessoa física como jurídica não se referindo 

exclusivamente a documentos públicos como o Manual dos Holandeses. Além disso, 

este autor ressalta que o arquivo tem um destino que é a sua conservação permanente 

em um lugar, a instituição arquivística ou instituição congênere. 

Schellenberg (2006, p.41) conceitua arquivo como “os 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).  

Assim, para ser considerado arquivo, os documentos devem ter sido produzidos 

ou acumulados na consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins 

outros que não aqueles para o quais foram produzidos. 

A finalidade e função do arquivo é apoiar a administração que produz os 

documentos e ao cidadão que tem direito a acesso as informações desses documentos. 

Toda documentação de arquivo tem um objetivo funcional, isto é, tem a finalidade de 

servir a quem é de interesse, e a função de guardar os documentos, nas entidades 

mantenedoras, que são locais onde haverá a guarda de documentos, que pode ser a 

custódia ou não do governo. Assim, o arquivo é definido por Bellotto como “toda 

coleção de documentos conservados, visando sua utilidade que poderão oferecer 

futuramente” (BELLOTTO, 2004, p. 23). 

No Brasil, o conceito de arquivo pode ser encontrado na Lei 8.159 de 08 de 

janeiro de 1991. Essa lei “dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providencias”. Assim, de acordo com o artigo 2º, os arquivos são 

definidos como: 

Art2º: Consideram-se arquivos, para os fins da 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 ou a natureza dos documentos. 
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Paes (2005, p.16) define arquivo como:  

Acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por 

uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e preservados para a 

consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão oferecer no 

futuro. 

 

Souza definiu arquivo como: “O conjunto de documentos oficialmente 

produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas 

atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros” 

(SOUZA, 1950 apud PAES, 2005, p.21). 

O termo arquivo também pode ser observado com lugar de conservação, Paes 

destaca as razões para a preservação dos documentos e a necessidade de sua proteção. 

Logo depois que os povos passaram a um estágio da vida social mais 

organizado, os homens compreenderam valor dos documentos e começaram a 

reunir, conservar e sistematizar os materiais em que fixavam, por escrito, o 

resultado de suas atividades políticas, sociais, econômicas e até mesmo de 

suas vidas particulares. Surgiram assim, os arquivos destinados não só à 

guarda dos tesouros culturais da época, como também à proteção dos 

documentos que atestavam a legalidade de seus patrimônios, bem como 

daqueles que contavam a história de sua grandeza. (PAES, 2005, p.15-16) 

 

Observa-se, nas definições apresentadas, que a finalidade de um arquivo é servir 

à organização produtora e, com o decorrer do tempo, serve também à sociedade, bem 

como à pesquisa científica. Sua finalidade é preservar, organizar e tornar disponíveis os 

documentos arquivísticos mantidos sob sua guarda. O importante aqui é destacar a 

organicidade dos documentos de arquivo.  Eles estão ligados pelo vínculo arquivístico, 

ou seja, é a ligação com a atividade que o gerou que o caracterizará como documento de 

arquivo, pois o escritório de advocacia tem seus documentos associados às atividades 

que o geraram. 

 

 

2.3 - AS DEFINIÇÕES DE DOCUMENTO E DOCUMENTO DE ARQUIVO 

 

O documento, para além do registro gráfico, se funda no início do século XX, 

com a construção de uma nova maneira de fazer História, e, nesse cenário, os 

documentos passam a ser compreendidos como tudo aquilo que “[...] pertence ao 

homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, demonstra a 

presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do homem” (LE GOFF, 1994, p. 

450). 
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O documento é qualquer fato e tudo quanto possa servir de prova, confirmação 

ou testemunho. No senso comum o documento é um registro onde é considerada a 

entrada e saída de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado para 

registro (LACORTE apud MICHAELIS, 2006). 

 

Para o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa “documento” é:  

1- Qualquer base de conhecimento, fixada materialmente e disposta de modo 

que se possa utilizar para consulta, estudo, prova, etc. 2. Escritura 

destinada a comprovar um fato; declaração escrita, revestida de forma 

padronizada, sobre fato (s) ou acontecimento (s) de natureza jurídica. (...) 

(grifou-se)  

 

 

Já em Michaelis – Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, tem-se a seguinte 

definição para “documento”:  

1-Instrumento escrito que, por direito, faz fé daquilo que atesta; escritura, 

título, contrato, certificado, comprovante. 2- Escrito ou impresso que fornece 

informação ou prova. 3- Qualquer fato e tudo quanto possa servir de prova, 

confirmação ou testemunho. (...). (grifou-se) 

 

Já os documentos de arquivo têm um caráter orgânico. Eles não podem ser 

tratados individualmente, ou seja, estão relacionados uns com os outros e o 

entendimento sobre o contexto onde foram produzidos é essencial para o 

desenvolvimento de estudos e análises. 

Indolfo et al descreve que todo documento é uma fonte de informação e que o 

“documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser 

utilizado para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, 

formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar” 

(INDOLFO et al, 1995, p.11). 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística conceitua documento 

como “uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o 

formato” (2005, p.73). 

Segundo Bellotto, documento é como um registro de expressão e ações: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento 

gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o 

livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a 

legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita 

magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, 

pela atividade humana. (BELLOTTO, 2007, p.35) 
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O Projeto InterPARES 3 (2012)4 define documento como “uma unidade 

indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num suporte 

(registrada) com uma sintaxe estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo 

estável". 

É possível entender o documento de arquivo conforme as suas características 

de organicidade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade, como 

explicadas no e-ARQ Brasil (2006, p.21-22), e que estão descritas, na integra, a seguir. 

1 - Organicidade: O documento arquivístico se caracteriza pela 

organicidade, ou seja, pelas relações que mantém com os demais documentos 

do órgão ou entidade e que refletem suas funções e atividades. Os documentos 

arquivísticos não são coletados artificialmente, mas estão ligados uns aos 

outros por um elo que se materializa no plano de classificação, o qual os 

contextualiza no conjunto a que pertencem. Os documentos arquivísticos 

apresentam um conjunto de relações que devem ser mantidas.  

2 - Unicidade: O documento arquivístico é único no conjunto 

documental ao qual pertence; podem existir cópias em um ou mais grupos de 

documentos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o conjunto de suas 

relações com os demais documentos do grupo é sempre único.  

3 - Confiabilidade: Um documento arquivístico confiável é aquele que 

tem a capacidade de sustentar os fatos que atesta. A confiabilidade está 

relacionada ao momento em que o documento é produzido e à veracidade do 

seu conteúdo. Para tanto há que ser dotado de completeza e ter seus 

procedimentos de criação bem controlados. Dificilmente pode-se assegurar a 

veracidade do conteúdo de um documento, ela é inferida a partir da completeza 

e dos procedimentos de criação. A confiabilidade é uma questão de grau, ou 

seja, um documento pode ser mais ou menos confiável.  

4 - Autenticidade: Um documento arquivístico autêntico é aquele que é 

o que diz ser, independente de se tratar de minuta, original ou cópia, e que é 

livre de adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção. Enquanto a 

confiabilidade está relacionada ao momento da produção, a autenticidade está 

ligada à transmissão do documento e à sua preservação e custódia. Um 

documento autêntico é aquele que se mantém da mesma forma como foi 

produzido e, portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no 

momento de sua produção. Assim, um documento não completamente 

confiável, mas transmitido e preservado sem adulteração ou qualquer outro tipo 

de corrupção, é autêntico.  

5 - Acessibilidade: Um documento arquivístico acessível é aquele que 

pode ser localizado, recuperado, apresentado e interpretado.  

 

Portanto, o documento de arquivo, diferentemente de outros materiais 

bibliográficos tem uma particularidade, isto é, possui elementos que o diferenciam de 

outros tipos de documentos. Possui características próprias, como afirma Paes, que 

                                                           
4
Disponível em: < http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=78> acessado em 30 de 

maio de 2016 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=78
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estabelece um paralelo entre biblioteca e arquivo: “É gerado para atender objetivos 

funcionais, é gerado em número limitado, é orgânico, tem caráter comprobatório e/ou 

testemunhal” (PAES, 2005, p.18).  

Os documentos surgem como resultado de uma atividade administrativa. São 

gerados durante o processo de trabalho, organizados e armazenados para que as 

informações neles contidas atestem sobre todas as ações executadas, decisões tomadas e 

compromissos assumidos por uma administração durante o período de sua gestão e são 

conservados para registrar e atestar história de um indivíduo ou organização.  

De acordo com Thomassen (2006, p.12), os arquivos quando são criados, têm 

inicialmente, uma função primária, ou seja, um papel ativo. Os documentos que 

compõem um arquivo são gerados para organizar e registrar uma atividade que está se 

sucedendo e, paralelamente, são objetos de consulta. O arquivo passa a exercer uma 

função secundária quando perde este caráter ativo, e passa a ser identificado como um 

registro de ações passadas e como parte da herança e memória daquela instituição. 

Para exemplificar a situação de documento recebido, podemos citar um ofício 

recebido de uma instituição ou de uma pessoa que faz uma solicitação, ou quando uma 

instituição envia uma guia comprovando uma determinada ação administrativa. 

Assim, se uma empresa paga um valor ou deixa de pagar a um determinado 

funcionário ou um fornecedor ou até para o governo, existe um documento que registra 

esse não cumprimento. 

Paes define documento arquivístico de duas formas:  

 
A primeira considera documento arquivístico como aquele que, produzido 

e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou de informação. E a segunda como 

aquele produzido e/ou recebido por pessoa física no decurso de sua 

existência. (PAES, 2005, p. 24) 

 

 

O Glossário do projeto InterPARES 3 (2012) define documentos arquivísticos 

como aqueles produzidos com uma finalidade prática para atender requisitos legais, 

fiscais e administrativos: “Documento elaborado ou recebido no curso de uma atividade 

prática como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência” 

(2012, p.22). 

Em Arquivos Modernos: princípios e técnicas, Schellenberg define documento 

arquivístico da seguinte forma: 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, 

independentemente de sua apresentação física ou características, expedidos 
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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 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, 2007, p.41) 

 

Schellenberg, já destacava que a definição de documento arquivístico 

independe das características físicas e do suporte em que está registrado. 

 A definição de documento arquivístico apresentada pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos do CONARQ é que “documento arquivístico é o documento 

produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como 

instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência” (2010, p.12). 

Assim, o Multilingual Archival Terminology5 define documento arquivístico 

como: “Documento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, como 

instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. 

Duranti “considera a importância de se analisar a natureza do documento 

arquivístico, explicitando sua especificidade, isto é, registrar uma ação e servir como 

prova” (DURANTI, 1994, p.51). Além disso, esta autora apresenta cinco propriedades 

que todo documento arquivístico deve possuir, independentemente de suporte, formato, 

gênero, tipo, data ou proveniência, para ser considerado documento arquivístico. 

A primeira característica é a imparcialidade. Duranti define, “a imparcialidade 

refere-se à fidedignidade do fato e da ação, independente da vontade do criador do 

documento” (DURANTI, 1994, p.51). Os documentos arquivísticos trazem uma 

promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização 

contribui. Eles também ameaçam revelar fatos e atos que alguns interesses não 

gostariam de ver revelados. 

A segunda característica é a autenticidade, pois o documento arquivístico deve 

ser livre de qualquer sinal de corrupção e adulteração:  

Os documentos são autênticos porque são criados tendo a necessidade de agir 

através deles, mantidos para garantir futuras ações e conservados sob 

custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser 

comprovados. (DURANTI, 1994, p.51) 

 

 

A terceira característica diz respeito à naturalidade do documento arquivístico, 

isto é, o modo como: 

                                                           
5Disponível em: <http://www.ciscra.org/mat/termdb/term/1210> acessado 03 de março de 2015  

http://www.ciscra.org/mat/termdb/term/1210
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Os documentos se acumulam no curso das transações, de maneira contínua e 

progressiva, de acordo com as necessidades da matéria em pauta, já que estes 

não são coletados artificialmente, como os objetos de um museu [...], mas 

acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da 

administração. (DURANTI, 1994, p.52). 

 

A quarta característica é o inter-relacionamento, Duranti, define como fato de 

que todo documento se relaciona com os outros documentos tanto dentro quanto fora do 

mesmo grupo. “Os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no 

momento em que eles são produzidos ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 

produção e que é necessária à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu 

objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade”. (DURANTI, 1994, p.51). 

A quinta e última característica se refere à unicidade que evidencia que o 

documento arquivístico é único, seja ele original ou cópia, “Copias de um registro 

podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu 

lugar, porque o complexo das suas relações com outros registros é sempre único”. 

(DURANTI, 1994, p.52).  

Essas características do documento arquivístico, segundo Duranti, evidenciam o 

seu potencial probatório, explicando que o documento arquivístico é fundamentalmente 

fonte de prova. 

Quanto ao conceito, as definições propostas pelos pesquisadores da área tendem 

a considerar documento de arquivo como aquele que é produzido ou recebido por uma 

instituição pública ou privada no exercício de suas atividades, e que constitua elemento 

de prova ou de informação. 

Documentos de arquivo são criados no curso das atividades e funções de um 

órgão ou de um indivíduo com uma finalidade prática (seja ela de cunho administrativo, 

fiscal, legal e etc.) registrando uma ação. Eles devem possuir: suporte; conteúdo; forma; 

pessoas e/ou entidades; e atos. (DURANTI, 1995) 

A Arquivística mostra que tipo documental é a configuração que assume uma 

espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou. Desta forma, a 

configuração que assume uma tipologia documental varia de acordo com a atividade 

que a gerou. Sendo assim, no próximo capítulo abordaremos as atividades e as 

especificidades dos documentos jurídicos 

Assim, o conceito de arquivo se refere ao conjunto de documentos, propriamente 

ditos, acumulados em razão de atividades administrativas, bem como ao local destinado 

a guarda e conservação dos mesmos. Contudo, independentemente de haver ou não um 
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lugar específico para armazená-los, o conjunto de documentos já é considerado um 

arquivo. Mas, a existência de uma instituição arquivística sempre irá depender da 

acumulação dos documentos para existir.  

Veremos a seguir que nos escritórios de advocacia há tanto os documentos que 

não são de arquivo, mas que são armazenados como se os fossem, e documentos de 

arquivo com as características apresentadas neste capítulo. A nossa compreensão para 

tal atitude do produtor é que ela está relacionada com a falta de conhecimento sobre o 

conceito de documento de arquivo e os vínculos que eles possuem entre si, mas também 

pelas próprias características das atividades dos escritórios de advocacia que dependem 

desses documentos referenciais para a execução das mesmas, 

 

 

3. AS ATIVIDADES JUDICIAIS E O DOCUMENTO JURÍDICO - A GESTÃO 

DESSES DOCUMENTOS 

 

Neste capitulo, serão analisados os conceitos fundamentais e as definições sobre 

os documentos jurídicos e as atividades judiciais com foco na Gestão desses 

documentos. 

 

 

3.1. AS DEFINIÇÕES DE DOCUMENTOS JURÍDICOS  

 

Por menor que seja, qualquer escritório de advocacia lida com altos volumes de 

informação, entre documentos de processos, dos clientes, provas, cálculos contábeis, 

fichas financeiras, comprovantes de pagamento, e-mails importantes, trechos de leis, 

entre outros.  

Para Cecília Andreotti Atienza: 

Entende-se por “Documentação Jurídica” a reunião, análise e indexação da 

doutrina, da legislação (leis, decretos, decretos-leis, atos, resoluções, 

portarias, projeto de leis ou de decreto legislativos ou de resoluções 

legislativas, ordens internas, circulares, exposições de motivos etc.), da 

jurisprudência (acórdãos, pareceres, recursos, decisões etc.) e de todos os 

documentos oficiais relativos a atos normativos ou administrativos. 

(ATIENZA, 1979, p.19) 

 

Sabe-se que os documentos, quanto à forma, podem se apresentar como originais 

e cópias. A validade dos primeiros sempre foi aceita e, por isso, é inegável a sua 
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eficácia probante, salvo, é claro, vício intrínseco pertinente ao seu teor, conteúdo ou 

assinatura. As cópias, porém, recebem tratamento diverso (CHAVES JUNIOR, 2010, p. 

170).  

Por isso o legislador, no § 1°, previu corretamente a necessidade de preservação 

dos registros originais pelos seus detentores:  

[...] o legislador, acertadamente, determinou que seja mantida a 

guarda dos documentos originais em papel que foram 

digitalizados e juntados aos autos até o prazo final da 

interposição ação rescisória em decorrência de incidente de 

falsidade que poderá ser interposto. 

 

Essa medida se faz necessária, uma vez que, nos termos do disposto no art. 485 

do CPC a sentença de mérito, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando se 

fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou seja: 

demonstrada na própria ação rescisória. (ATHENIENSE, 2010, p. 255). 

No decorrer do processo, além das provas, também são juntados aos autos 

documentos produzidos pela própria máquina administrativa do Estado. Trata-se de 

registros que espelham os atos processuais praticados pelos juízes e pelo serventuário da 

justiça. 

Os atos processuais são realizados em série, de forma a manter a conexão e 

interdependência entre si. Além disso, têm como finalidade a obtenção de uma sentença 

daí existir uma unidade teleológica na realização dos atos processuais, isto é, uma 

unidade marcada pela finalidade de colocar fim ao processo, mediante a prolação da 

sentença. (CORREIA, 2009, p. 179) 

Entre a petição inicial (documento que dá o impulso inicial para o Estado 

realizar a prestação jurisdicional) e a sentença ou acórdão (decisão final) estão além das 

provas as citações, intimações, laudos periciais, conclusões, despachos, certidões, 

requerimentos, notas taquigráficas, termos de movimentação, entre outros (todos esses 

como documentos derivados dos atos dos magistrados e dos servidores da Justiça). Em 

decorrência da necessidade de realizar determinadas ações no curso do processo (os atos 

processuais) criam-se diversos documentos.  

Em sentido contrário, por meio desses próprios documentos é possível 

reconstituir e também avaliar a execução dessas ações. Nesse sentido é que se discute a 

confiabilidade e autenticidade dos autos, no que tange às medidas de gestão e segurança 

da informação, adotadas pelos órgãos produtores. Os autos, apesar de ser formado por 

unidades de informação bem delimitadas (os diversos documentos que são agrupados a 



 

 

35 

 

ele), também pode ser considerado como um todo. Ao vislumbrar o todo e não a parte 

contextualiza-se o processo como um elemento de prova da atuação jurídica e 

administrativa de seu órgão produtor. Essa perspectiva é subsidiária às noções de valor e 

ciclo vital dos documentos. 

A relação jurídica processual é impulsionada à sua solução a partir de diversos 

atos praticados pelo juiz e pelas partes. A sequência desses atos, que têm ordem, tempo, 

modo e lugar de prática, predefinidos pelos códigos processuais, é denominada 

procedimento ou rito processual.  

Dinamarco, afirma que o processo pode ser analisado sob dois aspectos, o “das 

relações entre os seus sujeitos” e o “dos atos que lhe dão corpo e das relações deles 

entre si” (DINAMARCO, 2010, p. 301). Considerando que é a partir de registros 

documentais que a eficácia dos atos praticados no desenrolar dos procedimentos do 

processo se projeta e se consolida, sustenta-se a existência de um terceiro aspecto de 

análise do processo ligado diretamente à dimensão orgânica da informação arquivística: 

o dos autos. 

Para Almeida Filho, autos são “[...] a materialidade dos documentos nos quais 

se corporificam os atos do procedimento” (ALMEIDA FILHO, 2010, p. 302). É clara a 

relação dessa definição com o princípio fundamental de gênese dos documentos 

públicos, conforme ensina Bellotto, “O documento público é, invariavelmente, em sua 

essência, a junção de actio (fato, ato documentado) e conscriptio (sua transferência para 

um suporte semântica e juridicamente credível) ” (BELLOTTO, 2007, p. 48).  

No caso dos documentos em suporte papel essa confiabilidade semântica e 

jurídica, que caracteriza a conscriptio, é garantida pela adição de informações de 

contexto aos documentos; ou seja, durante a produção e trâmite o documento é 

completado com a aposição de elementos extratextuais como assinaturas, datas, 

anotações, carimbos, chancelas, entre outros; elementos que deixam explícito o contexto 

de produção dos arquivos. Para Lopez: 

O contexto de produção liga-se às condições institucionais sob as 

quais o documento foi produzido, para tanto, é preciso indicar: quem 

criou, onde e quanto isso se deu, por que foi produzido (quais foram 

as etapas, trâmites necessários). A compreensão desse contexto é 

fundamental para que se possa perceber os motivos responsáveis pelo 

arquivamento, isto é, o que o documento pretende provar (LOPEZ, 

2000, p. 82). 
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É no conteúdo (texto do documento) que se encontram os dispositivos que, de 

forma imperativa, criam, alteram ou extinguem situações jurídicas. Porém é a 

informação de contexto – a informação arquivística – que vincula umbilicalmente o 

documento à atividade judicial que o produziu. 

O conceito de arquivo demanda ainda uma ação feita deliberadamente com o 

intuito de preservar os documentos após o cumprimento das atividades para as quais 

foram criados. O ato de arquivar ocorre com a finalidade de provar atividades 

realizadas. Assim, a Arquivologia irá se preocupar em entender tanto os motivos que 

levaram determinado indivíduo, ou instituição, a produzir um dado documento como as 

razões de sua preservação. O objetivo, então, é entender o produtor dos documentos e 

não a informação por eles apresentada. A compreensão da informação só será possível 

em um segundo momento (LOPEZ, 2000, p. 84). 

Para Schellenberg,  

“Pode-se determinar mais facilmente os valores secundários de documentos 

oficiais se os analisarmos em relação a dois aspectos: a) a prova que contêm 

da organização e do funcionamento do órgão governamental que os produziu; 

e b) a informação que contêm sobre pessoas, entidades, coisas, problemas, 

condições etc. com que o órgão governamental haja tratado. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 181). 

 

 

Portanto, os valores probatórios (diferente da noção de valor jurídico 

encontrada nos documentos de primeira idade) e informativo se consubstanciam nos 

documentos remanescentes após os procedimentos de avaliação e destinação. 

O processo é o instrumento utilizado para busca da jurisdição, cuja finalidade é 

dar ensejo à pacificação social, adequando-se a norma jurídico-legal aos fatos. 

 

Documentos básicos que compõem o processo:  

 

 Petição inicial  

 Certidão de Validação  

 Certidão de Digitalização 

 Termo de Recebimento e Autuação 

 Termo de Distribuição e Encaminhamento 

 Certidão de Publicação 

 Certidão de Intimação 

 Mandado de Intimação 
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 Certidão de Juntada 

 Ofício 

 Certidão 

 Vista ao Ministério Público 

 Petição 

 Termo de Remessa 

 Acórdão 

 Publicação do Acórdão no Diário de Justiça Eletrônico 

 Certidão de Arquivamento 

 

Para Clementino (2007), a trilogia estrutural do Direito Processual é composta 

por: jurisdição, ação e processo. O Estado só inicia os mecanismos para realização da 

jurisdição se provocado a atuar no caso concreto. “Como a atividade jurisdicional 

caracteriza-se pela inércia, é indispensável que se a provoque pelo uso da ação” 

(CORREIA, 2010, p. 61).  

Se a jurisdição é um poder-dever do Estado, a ação é um direito público que 

assiste aos indivíduos. “Através do Direito de ação a parte pode [...] exigir a tutela 

estatal para solucionar os conflitos de interesses havidos. A ação é o direito subjetivo a 

reclamar a prestação da tutela jurisdicional. ” (ALMEIDA FILHO, 2010, p. 165). Ou 

seja, ação é o próprio direito à jurisdição.  

O processo, em sua natureza jurídica, distingue-se como a relação tripartite 

constituída pelo juiz, o réu, e o autor da ação. O juiz é o membro do Poder Judiciário 

que, representando a jurisdição do Estado, interpreta e aplica ao conflito concreto as 

normas editadas pelo Poder Legislativo. Autor e réu são as pessoas, físicas ou jurídicas, 

diretamente envolvidas no conflito e que, perante o juiz, se utilizam do contraditório e 

da ampla defesa para arguir suas respectivas (e colidentes) expectativas de direito 

(DINAMARCO, 2010, p. 7). 

Escritórios jurídicos ainda conservam as atividades mais tradicionais do 

direito, focando sua atuação na representação de clientes. Quem atua dentro de um 

escritório, em geral, é demandado por sua especialidade em um determinado ramo do 

direito, ficando responsável pela condução de processos judiciais e administrativos, 

além de consultas sobre aspectos diversos da legislação. 
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3.2.  DAS ATIVIDADES JUDICIAIS 

 

Processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas de maneira lógica que 

executadas produzem o resultado que se espera. É a maneira pela qual uma instituição 

transforma insumos em resultados objetivando atender as necessidades e expectativas 

dos clientes, ou no caso de um serviço de arquivos, do usuário. 

 

Macieira e Maranhão explicam que:  

É a abordagem por processos, que fornece os instrumentos básicos para a 

gestão das organizações que significa conhecer, fazer funcionar, avaliar, 

controlar as atividades (os processos!) E, por decorrência, melhorá-las 

continuamente. (MACIEIRA e MARANHÃO, 2010, p. 2) 

 

 

Esses mesmos autores ainda afirmam que: 

Um poderoso conjunto de ações para seu fortalecimento estrutural é a busca 

permanente pela eficácia e pela eficiência, no seu modelo de gestão, 

identificando e minimizando as consequências dos riscos e maximizando as 

oportunidades de desenvolvimento. Uma vez fortalecida a gestão a 

organização terá mais vitalidade e capacidade de gerar ações para enfrentar as 

pressões, seja, elas de origem interna ou externa. (Idem, p. 3). 

 

 

A definição de Processo, segundo Marilena Leite Paes é:  

“Termo geralmente usado na administração pública para designar o conjunto 

de documentos, reunidos em capa especial, e que vão sendo organicamente 

acumulados no decurso de uma ação administrativa ou judiciária. O número 

de protocolo, que registra o primeiro documento com o qual o processo é 

aberto, repetido externamente na capa, é o elemento de controle e 

arquivamento do processo”. (2005, p. 27). 

 

As definições apresentadas levam ao entendimento de que processo é uma 

unidade documental que reúne os documentos referentes a um mesmo assunto, os 

documentos são interligados e não podem ser separados, pois isso prejudicaria a 

compreensão do processo. 

O meio jurídico é conhecido por ter uma linguagem inacessível à grande parte da 

população. Uma palavra que pode exemplificar esse pensamento é “contencioso”, que 

está no núcleo de muitos estudos da ciência do Direito, mas não é habitual no 

vocabulário linguístico informal. 

Eminentemente jurídico, o significado de contencioso faz alusão a tudo o que 

possa ser objeto de contestação, disputa ou conflito de interesses. O termo tem outros 

dois significados: o poder que o juiz tem, no exercício de suas funções, de resolver esse 

tipo de pleito (jurisdição contenciosa) ou um órgão ou departamento encarregado de 
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negócios litigiosos. Cada uma possui suas características próprias, inerentes aos 

respectivos ramos do Direito, contudo, todas se referem a questões contenciosas ou 

pendentes de uma solução em âmbito judicial. 

Gouvêa Vieira Advogados (GVA) é uma sociedade de advogados que dispõe de 

todos os recursos para tratamento das questões jurídicas, independentemente de sua 

complexidade. Tais recursos são direcionados às necessidades da comunidade de 

negócios, à qual o Escritório está capacitado a prestar um serviço abrangente e 

dedicado. A base de clientes inclui empresas brasileiras e estrangeiras, na prestação de 

uma variada gama de serviços em transações nacionais e internacionais, nos âmbitos de 

planejamento, consultoria e contencioso. A sua equipe jurídica compõe-se de advogados 

e consultores com experiência profissional em diversas áreas do Direito, que trabalham 

de forma integrada, com apoio de trainees e estagiários, para assegurar que o 

conhecimento desenvolvido em todos os campos possa ser rapidamente acessado e 

aplicado conforme a necessidade de cada caso. Das áreas de atuação do Escritório de 

Advocacia Gouvêa Vieira: Área Contencioso em Escala, Área Cível, Área Tributária, 

Área Ambiental e Área Trabalhista, abaixo segue uma breve definição das áreas citadas, 

somente para conhecimento, pois nesse trabalho iremos tratar do arquivo da área do 

Contencioso em Escala, ao qual foi feito a analise junto aos advogados. Informações 

retiradas e analisadas junto ao site do Escritório Gouvêa Vieira.  

 

 

 
 

O organograma foi alterado para situar os setores de arquivo dentro do organograma. Assim é 

possível ter uma noção aonde o Arquivo se situa e terá uma noção da área de atuação e 

abrangência.  

 

Gouvêa Vieira 
Advogados 

Área 
Contencioso 
em Escala 

 

Área Cível 
 

Área Tributário Área 
Ambiental 

Área 
Trabalhista 

Arquivo 
Trabalhista 

Arquivo 
Contencioso 

 

Arquivo Geral 
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A logística operacional do escritório é feita por meio de um corpo jurídico que 

obtém informações junto aos Fóruns, desde a distribuição, ou seja, do início da relação 

processual até o fim do trâmite. A empresa trabalha com um banco de dados virtual 

vinculado ao sistema do cliente, com uma senha privada a cada cliente para que este 

acompanhe também as etapas e fases do processo, contém informações sobre o 

processo, o escritório possui arquivos físicos, que contém pastas destinadas para cada 

cliente, com cópias das documentações fiéis do processo original e outros documentos 

originais que são gerados no decorrer do processo diretamente com os clientes e os 

advogados. O arquivo Geral é responsável pela maior área do escritório, com uma 

equipe contendo 1 arquivista e 2 técnicos de arquivo. O arquivo trabalhista é composto 

por 1 arquivista e 2 estagiários e o Arquivo do Contencioso ao qual faço e mais 1 

estagiário do nível médio. Abaixo estaremos explicando um pouco sobre cada área, mas 

o foco maior é na área do contencioso em Escala ao qual esse trabalho foi baseado.  

 

Direito cível - envolve necessariamente um litígio, uma disputa entre duas partes acerca 

de um determinado direito. Nessa área, a atuação do escritório envolve a propositura e o 

acompanhamento de ações; apresentação de defesas, recursos e impugnações; realização 

de diligências processuais, como perícias e leilões; realização de sustentações orais 

perante os tribunais superiores e a viabilização de alternativas para a solução dos 

litígios. 

 

Atividades dentro da área Cível: 

Contratos - Atua na confecção e revisão de contratos civis e comerciais, de maneira a 

garantir segurança jurídica aos negócios e atividades de seus clientes. 

Imobiliário - Atuação na área imobiliária, auxiliando e orientando clientes na aquisição 

ou alienação de bens imóveis urbanos e rurais, na estruturação jurídica de 

empreendimentos imobiliários de pequeno, médio e grande porte, incorporações 

imobiliárias, shopping centers e questões envolvendo locação e condomínio. 

Sucessões e Família - Auxilia e orienta seus clientes no planejamento da sucessão, 

assim como atua na elaboração de testamentos, inventários judiciais e extrajudiciais, 

arrolamentos e qualquer outro litígio que envolva matéria sucessória. O Escritório 

também emite pareceres sobre questões sucessórias. Em matéria de família, o Escritório 

assessora e orienta seus clientes na elaboração de pactos antenupciais, pareceres, além 

de atuar judicialmente em ações de separação, divórcio e interdições. 
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Seguros - Atuação e experiência no setor de seguros e resseguros, tanto na área de 

consultoria, com ênfase na prevenção de litígios judiciais e administrativos, como na 

área contenciosa, abrangendo desde serviços na fase de registro das empresas perante o 

órgão regulador, redação de apólices e assessoria nos demais procedimentos 

operacionais inerentes ao negócio, além de participação ativa nas etapas de regulação e 

liquidação de sinistros. 

Consumidor - Auxilia e orienta seus clientes na elaboração de contratos submetidos às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, atuando em processos judiciais e 

administrativos sobre questões de direito do consumidor, inclusive em ações coletivas, 

possui um departamento especializado no gerenciamento e atuação em contencioso de 

escala. 

 

Direito trabalhista - Trata das relações existentes entre empregados e empregadores, 

atuando no desenvolvimento das estruturas de trabalho e emprego. Contar com o 

suporte de um profissional que tenha conhecimento a respeito dos direitos dos chefes e 

dos funcionários é fundamental para não ter surpresas desagradáveis no decorrer da 

relação entre essas duas partes. 

 

Direito tributário - Regula as relações jurídicas entre o Estado e as pessoas de direito 

privado, sejam físicas ou jurídicas, no que se refere à instituição e cobranças de tributos 

e todas as questões a eles relacionadas. Seja em âmbito administrativo ou judicial, para 

analisar e orientar seus clientes à luz da legislação vigente, oferecendo soluções e 

alternativas para lidar com essas questões por meio de pareceres legais e consultoria, na 

elaboração de teses e ações tributárias e também na apresentação de defesas, 

impugnações e recursos perante os órgãos competentes.  

 

Empresarial e societário -  a dinâmica das relações empresariais exige conhecimentos 

sobre leis e procedimentos que geralmente são melhor compreendidos por profissionais 

da área do Direito. Entre outros serviços estão: a análise e elaboração de contratos 

sociais e estatutos; preparação de regimentos internos e acordos de acionistas; 

assistência em processos de incorporação, dissolução e fusão de empresas; 

planejamento empresarial e societário; reorganização societária e realização de 

diligências legais. 
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Atividades dentro da área Empresarial: 

Investimentos Estrangeiros - O Escritório orienta seus clientes acerca das modalidades 

de investimentos, prestando todo o suporte necessário ao efetivo ingresso do capital 

estrangeiro no Brasil, atuando junto ao Banco Central do Brasil em registros de 

investimento externo e seu acompanhamento. Atua, ainda, em questões relacionadas ao 

mercado de câmbio, buscando sempre soluções para seus clientes no envio e 

repatriamento de recursos, do exterior e para ele, bem como na defesa de processos 

administrativos em matéria de câmbio. 

Comércio Internacional - Representa e aconselha clientes brasileiros e estrangeiros em 

assuntos de comércio internacional, compreendendo a orientação sobre a aplicabilidade 

de legislações diversas, o suporte jurídico para negociações, a ajuda na obtenção de 

autorizações para exportar e soluções quanto a tratamento fiscal mais favorável, 

financiamentos e procedimentos alfandegários. 

Seguros e Resseguros - Atua intensamente no setor de seguros e de resseguros e 

assuntos correlatos no Brasil, incluindo a obtenção de qualquer autorização ou registro 

necessário, está familiarizado com os problemas diários concernentes aos negócios 

securitários e suas regulamentações, fornecendo a seus clientes consultoria acerca de 

aspectos da legislação brasileira inerentes à atividade de resseguros, a formulação e 

acompanhamento de processos de registro de sociedades e corretoras de resseguros, 

bem como na elaboração de seus contratos em geral e na assistência e representação de 

seus clientes perante as autoridades regulatórias do setor. 

 

Terceirização de departamentos jurídicos - Constatando a dificuldade de 

gerenciamento e a elevação dos custos na manutenção de departamentos jurídicos, 

principalmente para as empresas de grande porte que dependem do recebimento de 

relatórios e coordenação do acompanhamento de processos em diversos Estados e 

cidades brasileiras, o GVA especializou-se e aprimorou o conceito da terceirização de 

departamentos jurídicos, oferecendo aos clientes maior eficiência, qualidade e menores 

custos. 

 

Meio Ambiente - Assistência e orientação, preventiva ou de remediação, junto aos 

órgãos ambientais para o licenciamento de atividades industriais e/ou comerciais que 

exijam a proteção do meio ambiente, a realização de estudos de impacto ambiental, 

audiências públicas de licenciamento, negociações de Termos de Ajustamento de 
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Conduta (TAC) e de Compromisso com as agências ambientais e com o Ministério 

Público. Assistência e orientação para o tratamento legal de efluentes, disposição final 

de resíduos, remediação de passivos ambientais, descontaminação de solos, ar e águas, 

para manejo ecológico de espécies, etc. Realização de due diligences para subsidiar a 

decisão de aquisição de empresas e/ou estabelecimentos potencialmente poluidores, 

identificando passivos e riscos ambientais, com a proposição das garantias respectivas. 

Contencioso administrativo – assistência e orientação junto aos diversos órgãos 

ambientais, IBAMA, ICMBio, INEA, com elaboração de defesas em processos 

administrativos, autos de infração, inquéritos administrativos e civis públicos. 

 

Propriedade Intelectual - Atua em todos os ramos da Propriedade Intelectual, 

incluindo marcas, patentes, desenhos industriais, tecnologia não-patenteada, trade-dress, 

internet, programas de computador, nomes empresariais, nomes de domínio e direitos 

autorais. 

Conforme já foi mencionado acima, iremos especificar somente os documentos da Área 

do Contencioso em Escala, pois os setores de arquivos são separados por área. No qual 

será especificado os documentos do Arquivo dessa área, aonde foi analisado o arquivo 

para estudo desse trabalho.  

Contencioso em Escala - Para o Escritório, a sua equipe está preparada para 

desenvolver todas as atividades jurídicas demandadas pelo cliente, disponibilizando 

profissionais treinados para o trabalho, em total sinergia com os seus colaboradores.  O 

foco é garantir aos clientes alto padrão de qualidade para este referencial de mercado, 

preocupando-se, sobretudo, com o controle de seus processos, seja com relação às 

informações de natureza jurídica, quanto gerenciais, de forma a possibilitar a redução de 

seu estoque de ações, inclusive, no auxílio aos técnicos em seguro na análise e 

regulação de sinistros em todos os ramos do seguro. Desenvolve um trabalho de 

mediação e acordos no seguro de Responsabilidade Civil com algumas seguradoras em 

grandes sinistros. 

O acervo é híbrido, ou seja, possui documentos textuais e digitais. Ele começou 

a ser digitalizado em 2013 a fim de preservar documentos originais, facilitar o acesso e 

ainda liberar espaço físico. Ressalta-se que os processos judiciais são digitalizados de 

acordo com a demanda dos advogados, quando os mesmos necessitam de ter acesso 

mais rapidamente aos documentos. 
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Não existe um sistema de arquivos no escritório, há apenas uma planilha no 

Excel denominada Arquivo CEDOC, na qual foram criados oito campos (Código de 

atual do arquivo, nome pasta, número processo, natureza, volume, armazenamento, 

observação, data atualização) para gerenciar, buscar e recuperar os processos com maior 

precisão. Ainda que seja uma forma primitiva de organização, ela tem atendido a 

princípio as demandas do escritório. O acesso à documentação é mediante solicitação da 

área do Contencioso para o estagiário do Arquivo Jurídico. Ele identifica o processo 

requerido por meio da planilha de Excel e posteriormente preenche a planilha no Excel 

de Controle de Processos, para que tenha a ciência dos processos enviados e devolvidos.  

O início do processo de execução ou qualquer outra ação ocorre por meio de 

uma petição denominada “Inicial”. Depois de ingressada a petição junto ao Fórum, 

inicia-se o trâmite processual. As decisões prolatadas pelos Juízes de Direito são 

disponibilizadas em um site, com o objetivo de informar os advogados do que deve ser 

feito. Os prazos, bem como as datas das audiências são anotados em agendas, para que 

não ocorra a perda dos mesmos. Além desse site disponível para acesso das 

informações, os advogados recebem do mesmo, a mesma informação por meio de 

cartas, que é chamado de publicação, que são encaminhadas para o arquivo físico para 

serem arquivadas. Destas decisões prolatadas pelos Juízes, ou seja, despachos, cabe a 

uma pessoa responsável do escritório levá-las a conhecimento dos advogados, para que 

os mesmos tomem ciência das providencias necessárias a serem realizadas. Assim, essas 

providências/respostas são encaminhas por escrito ao mesmo Juiz, por meio do que se 

denomina de petição, que adiante serão juntadas ao processo originário que se encontra 

no Fórum.  

Essas petições são encaminhadas com cópias que, depois de protocoladas, 

retornam ao escritório em uma via, que será disponibilizada no sistema de dados 

virtuais; realizada esta etapa, esta cópia é encaminhada ao arquivo físico. Essas etapas 

descritas são realizadas diariamente em todos os processos onde o escritório atua em 

favor dos interesses de seus clientes, e, dadas as características do poder jurídico do 

país, normalmente ocorrem por um tempo muito longo, de vários anos, até que o 

processo seja julgado em instância final. Finda a ação processual, as pastas são 

encaminhas ao arquivo de guarda externa e permanente. 

O escritório desenvolve diversas atividades de acordo com as suas atribuições e 

os documentos refletem essas atividades, porque fazem parte do conjunto de seus 

produtos. Portanto, são variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, bem 
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como são diferentes os formatos, as espécies, e os gêneros em que se apresentam dentro 

de um Arquivo. 

 

3.3 – DEFINICÕES DE TIPOS DOCUMENTAIS 

 

A tipologia é uma extensão do raciocínio diplomático rumo à compreensão das 

funções administrativas do produtor dos documentos, com vistas a definir séries para 

operacionalização do trabalho de classificação, avaliação e descrição arquivísticas. 

Bellotto a define como “[...] a ampliação da diplomática na direção da gênese 

documental e de sua contextualização nas atribuições, competências, funções e 

atividades da entidade geradora/acumuladora” (BELLOTTO, 2007, p.52). Antes do 

aprofundamento do conceito de tipologia é necessário se compreender, de forma um 

pouco mais prática, os procedimentos adotados na análise diplomática. 

Para Duranti, “tradicionalmente, os diplomatistas lidavam com a análise de 

documentos individuais. O estudo se dava, isoladamente, sobre cada parte constitutiva 

do documento” (DURANTI, 1995, p. 56). A determinação da autenticidade ocorria 

conforme esse estudo atestasse a presença dos elementos característicos da forma de 

produzir documentos do tempo e do lugar afirmados como origem do registro. 

Consideravam-se 3 dimensões de elementos formativos, todas inter-relacionadas: 

Os elementos que circundavam o documento. Ou seja, as indicações dos fatos ou 

atos que tinham motivado sua criação; as regras utilizadas para representar a 

informação. Contemplando as formalidades (muitas vezes indispensáveis) envolvidas 

no processo de produção do documento.  

Os elementos envolvidos na incorporação do fato ou ato ao documento. Essa 

incorporação era compreendida como o próprio ato de registrar, gravar a informação. 

Bellotto (2007, p. 57) considera que o tipo documental é a configuração que 

assume a espécie documental de acordo com a atividade que ela representa. Baseado em 

Vázquez (1987), a autora observa que: 

O tipo documental pode ser visto como o atributo de um documento que, 

originado na atividade administrativa a que serve, se manifesta em uma 

diagramação, formato e conteúdo distintivos e serve de elemento para 

classificá-lo, descrevê-lo e determinar-lhe a categoria diplomática. 

(BELLOTTO, 2007, p. 57 apud VÁZQUEZ, 1987).  

 

 

De acordo com a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 85), “espécie documental é a divisão 
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de gênero documental que reúne tipos documentais por seu formato”. Bellotto considera 

que há uma diferença conceitual entre espécie documental na Arquivologia e na 

Diplomática. Para a autora, no campo de estudos da Arquivologia:  

Espécie documental é a configuração que assume um documento de acordo 

com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Já no campo de 

estudos da Diplomática, a espécie documental obedece a fórmulas 

convencionadas, em geral estabelecidas pelo direito administrativo ou 

notarial. (BELLOTTO, 2007, p. 56). 

 

 

A espécie documental, enquanto expressão diplomática, caracteriza um 

documento indivídual; tem uma denominação imutável, ligada à sua estrutura semântica 

de redação imutável; vale individualmente, em seu valor primário (que corresponde às 

razões de sua criação); define-se nas instâncias jurídico-burocráticas. (BELLOTTO, 

2007, p. 57). Para a autora, a espécie documental é objeto de estudo da Diplomática, 

enquanto o tipo documental é objeto de estudo da tipologia. Assim, pode-se estabelecer 

dois pontos de partida para a análise tipológica: o da Diplomática ou o da Arquivística 

(BELLOTTO, 2007, p. 61).  

Quando se parte da diplomática, o elemento inicial é a decodificação do próprio 

documento, sendo suas etapas: da anatomia do texto ao discurso, do discurso à espécie, 

da espécie ao tipo, do tipo à atividade, da atividade ao produtor. “Quando se parte da 

diplomática, o elemento inicial é a decodificação do próprio documento, sendo suas 

etapas: da anatomia do texto ao discurso, do discurso à espécie, da espécie ao tipo, do 

tipo à atividade, da atividade ao produtor”. (BELLOTTO, 2007, p. 61).  

Para García Ruipérez (2007, p. 4), a tipologia está intimamente vinculada à 

série, formando sua essência: um tipo documental concreto e redigido por um órgão em 

exercício de uma função específica que se repita no tempo, forma a série. O autor (2007, 

p. 8) ressalta também que a denominação das séries coincide com o nome do tipo 

documental e este, com a atividade que se realiza. 

No que tange ao conceito de série, Maria Luísa Conde considera que é o 

“conjunto de documentos produzido por um sujeito no desenvolvimento de uma mesma 

competência e regulado pela mesma norma de procedimento” (CONDE, 1992, p. 4).  

Com isso, Sierra Escobar ressalta que:  

As séries estão integradas por tipos documentais que podem ser singulares 

quando se trata de um só documento, ou compostas quando estão integradas 

por vários documentos que não devem se separar porque correspondem a um 

trâmite administrativo que deve ser respeitado (ordem natural dos 

documentos). (SIERRA ESCOBAR, 2004, p. 5, tradução nossa). 
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A diplomática vai do documento em si aos elementos de sua origem. Ela cogita 

elucidar primeiramente a autenticidade jurídica e a confiabilidade do conteúdo do 

registro. Quer saber se ele cumpriu todas as etapas determinadas para sua produção, 

todas as fórmulas e normas exigidas para considerá-lo completo e perfeito. Para isso, ela 

observa o registro enquanto espécie documental, ou seja, estuda a disposição e a 

natureza de suas informações.  

Já a análise tipológica, como dito inicialmente, é uma extensão do método 

crítico proposto pela diplomática. Ela vai primar pela determinação do tipo ou tipologia 

documental, uma entidade conceitual que explicita a ligação natural e necessária entre a 

espécie e a atividade que a gerou. O tipo representa o conjunto de registros que são de 

uma mesma espécie e provêm de uma atividade comum. 

No caso dos processos judiciais, sob o ponto de vista da Arquivologia, há duas 

possibilidades interessantes para abordagem da questão da validade jurídica. A primeira 

considerando os documentos agrupados aos autos per se, ou seja, enquanto provas 

(elementos para convencimento do Juiz) ou instrumentos para desenvolvimento dos atos 

do processo. E a segunda, considerando o auto como um todo, uma prova do 

desenvolvimento da atividade jurisdicional no âmbito de um determinado órgão da 

Justiça. 

O conceito de prova judicial é bastante amplo: 

As afirmações de fato feitas pelo autor podem corresponder ou não à verdade. E a 

elas ordinariamente se contrapõem as afirmações de fato feitas pelo réu em sentido 

oposto, as quais por sua vez, também podem ou não ser verdadeiras. As dúvidas 

sobre a veracidade das afirmações de fato feitas pelo autor ou por ambas as partes 

no processo [...] constituem as questões de fato que devem ser resolvidas pelo juiz, à 

vista da prova dos fatos pretéritos relevantes. A prova constitui, pois, o instrumento por 

meio do qual se forma a convicção do juiz a respeito da ocorrência ou inocorrência dos 

fatos controvertidos do processo. (DINAMARCO, 2010, p. 377, grifo nosso). 

 

Ao definir-se prova como um “instrumento” promove-se uma aproximação 

desse conceito com uma noção mais ampla de documento. Assim, na análise do valor 

jurídico das provas por meio da análise diplomática, o método não pode ser limitado a 

questões referentes a suporte, categoria, gênero ou formato da informação. Ou seja, um 

contraponto à concepção do documento diplomático apenas como aquele escrito e 

produzido por autoridades públicas. 

Assim, no próximo capítulo falaremos mais sobre a questão dos documentos de 

arquivo, as copias como documentos de referência e as especificidades dos escritórios 

de advocacia. 
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4 - A QUESTÃO DOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO E OS DOCUMENTOS DE 

REFERÊNCIA - A ESPECIFICIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. 

 

A finalidade do arquivo desse escritório, é servir aos advogados, tendo como 

instrumento de apoio os documentos por ele protegidos e preservados, visando a sua 

utilização.  

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, preparado pela Associação dos 

Arquivistas Holandeses em 1898, assim conceitua o termo:  

“Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, 

recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo 

ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se 

destinam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário”. (1960, P.9). 

 

Na definição dos holandeses, percebe-se a preocupação em destacar que os 

documentos de arquivo são aqueles recebidos e produzidos “oficialmente” e por “órgão 

administrativo ou por um de seus funcionários”. Desse modo sugeriria um 

direcionamento do conceito para os fundos de arquivo das instituições públicas. 

Contudo, esses autores não descartaram que o conceito de arquivo como conjunto de 

documentos pode ser estendido aos arquivos privados, como podemos constatar no 

seguinte enunciado:  

"Os órgãos administrativos e os empregados de entidades privadas também 

podem originar um arquivo. (...) pessoas jurídicas de direito civil, tais como 

conventos, hospitais, confrarias, sociedades e associações (...) às próprias 

pessoas privadas é dado possuírem arquivos." (1973 p.19)  

 

Sendo assim6, o termo “oficialmente” poderia significar que os documentos 

foram produzidos para atender especificamente às atividades “oficiais” de quem os 

gerou, ou seja, atividades predeterminadas. E na tradução desse dicionário feita por 

Fonseca (s/d) encontra-se o termo arquivo, no singular, com a seguinte definição: 

“Designação genérica de um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, caracterizado pela natureza orgânica de sua 

acumulação e conservado por essas pessoas ou por seus sucessores, para fins de prova e 

informação”. 

Sousa (2003, p.251) ao citar esse dicionário, refere-se ao termo “arquivo”, no 

singular, e faz a seguinte tradução: “é o conjunto de documentos, quaisquer que sejam 

suas datas, suas formas ou seus suportes materiais, produzidos ou recebidos por pessoas 

                                                           
6 Informação baseada na dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação de Ana Marcia 

Lutterbach Rodrigues, uma análise da teoria dos arquivos (UFMG, 28 de maio, 2004) 
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físicas e jurídicas, de direito público ou privado no desenvolvimento de suas 

atividades”. 

Os documentos que não são criados pelas atividades do produtor do arquivo, 

mas que fariam parte dele, são aqueles produzidos pelas ações que dão identidade ao 

produtor e definem sua constituição e missão e os meios de realizá-la. Por exemplo, a 

ata de uma assembleia que define a criação de uma entidade ou a escritura do imóvel 

onde funciona a entidade, ou a defesa feita para juntar ao processo. 

Duranti assim explica o que ela chamou de característica de unicidade dos 

documentos de arquivo: 

"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 [...] um registro consiste 

em um documento e suas relações com seu contexto administrativo e 

documental: uma duplicata de um registro só existe quando ambos os 

elementos são perfeitamente idênticos, isto é, quando múltiplas cópias são 

incluídas em um mesmo lugar dentro de um mesmo grupo” (DURANTI, 

1994, p.52). 

 

Para Bellotto, a unicidade constitui um princípio assim definido: “não obstante 

forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único, 

em função do contexto em que foram produzidos” (BELLOTTO, 2002, p.21). E, 

enquanto qualidade dos documentos que lhes dá força probatória, ela define: “Unicidade 

(no conjunto): deriva de que cada documento assume um lugar na estrutura documental 

do conjunto (indissolúvel) ao qual pertence” (Idem, p.25).  

A unicidade assume o caráter de princípio porque se refere à noção contida no 

conceito de arquivo de que os seus documentos são arquivísticos desde que produzidos 

ou recebidos no exercício das ações necessárias para a realização da missão do produtor, 

ou seja, a unicidade define-se a partir de um fundamento que define um documento 

como pertencente à categoria de arquivo.  

A unicidade, então, refere-se à característica do documento de arquivo de ser 

único no seu conjunto documental independentemente de ele ser uma cópia de outro 

contido em lugar diferente de um mesmo fundo. Considerando essa análise, é possível 

inferir que não seria adequado eliminar documentos idênticos que foram acumulados 

em conjuntos diversos. Isso porque o contexto da produção ou recebimento dotaria cada 

um deles de um significado próprio. Assim a unicidade é um princípio para o tratamento 

dos arquivos. 



 

 

50 

 

Toda e qualquer instituição, seja ela física ou jurídica, é produtora de 

documentos. Essa documentação é essencial para a vida da empresa, pois ela tem o 

poder jurídico de garantia dos direitos materiais da organização ou do usuário. 

Consideramos como jurídicos aqueles documentos produzidos ou recebidos no âmbito 

da instituição que lidam com o Direito, enquanto os documentos judiciais são aqueles 

produzidos ou recebidos no âmbito do poder judiciário.  

Se os documentos considerados “comuns” já são importantes, quando 

classificamos esse documento como jurídico, esse valor se amplia. Isso acontece, 

porque os documentos judiciais podem decidir o futuro de uma pessoa (física ou 

jurídica), isentando-a ou culpando-a. 

Consideramos documentos com valor jurídico aqueles”[...] que envolvem 

direitos e deveres do cidadão para com o Estado e vice-versa, sendo os que produzem 

efeitos perante os tribunais, regulamentam as relações externas e internas do órgão. ” 

(BELLOTTO, 2006, p. 121). 

Podemos encontrar diversas categorias de documentos que possuem tanto valor de 

prova quanto valor legal, desempenhando, porém, sempre um papel de defesa dos direitos 

de instituições e de pessoas. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998) 

Nesse contexto, destaca-se a importância dos arquivos para as organizações, 

como suporte informacional da tomada de decisão, é preciso ressaltar que a gestão 

documental e a importância que os gestores dão para o arquivo, torna-se o primeiro 

passo para que o documento seja recuperado no momento da tomada de decisão. 

Segundo Vieira, “o documento é tudo que registra uma informação 

independentemente do valor que a ela venha ser atribuído. O mesmo documento ou 

informação muda de valor pela ótica de quem o visualiza”. (VIEIRA, 2001, p.1). 

A função de um arquivo é guardar a documentação e principalmente fornecer 

aos interessados as informações contidas em seu acervo de maneira rápida e segura. 

Outra ferramenta da gestão de documentos e considerada a principal e inicial é a 

classificação, que tem como objetivo fazer cumprir a função do arquivo e ter o controle 

da massa documental. Nesse sentido, a classificação dos documentos de arquivo deve 

ser feita levando em consideração a estrutura da empresa, suas funções e a natureza de 

seus documentos. A classificação e o agrupamento dos documentos devem atender as 

necessidades da empresa. 

Outro aspecto importante no método de arquivamento adotado pela empresa 

pública ou privado para ter eficiência assim como os cuidados de conservação e os 
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procedimentos de eliminação, transferência e recolhimento, quando for o caso deve ser 

repassado para todas as unidades administrativas, pois a organização dos arquivos, 

inicia-se com a produção dos documentos. 

De acordo com o Arquivo Nacional, documento “é toda informação registrada 

em um suporte material, suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova e 

pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem 

numa determinada época ou lugar” (1995, p. 11). Documentos de arquivo são 

considerados pelo Arquivo Nacional, 

Todos os que, produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, no exercício de suas atividades, constituem elementos de 

prova ou de informação. Formam um conjunto orgânico, refletindo as 

atividades a que se vinculam, expressando os atos de seus produtores no 

exercício de suas funções. (1995, p.) 

 

No que tange aos elementos característicos dos documentos Gonçalves (1998) 

afirma que, por mais variados que sejam, os documentos costumam apresentar 

elementos característicos comuns como suporte, forma, formato, gênero, espécie, tipo, 

complementado pelo contexto de produção, entendido como as circunstâncias que 

fizeram com que o documento existisse. 

Entre os documentos estabelece-se um vínculo no decorrer das transações nas 

quais foram criados. Tal ligação pode ocorrer tanto no momento da sua produção quanto 

no seu recebimento.  

O documento é único dentro da estrutura documental onde está inserido, 

mesmo no caso de cópia elas são únicas no contexto onde se encontram. 

Imparcialidade Intrinsecamente existe “uma promessa de fidelidade aos fatos 

e ações que se manifestam e para cuja realização contribuem”, (DURATI, 

1994. Fonte: SCHENKEL 2003) 

 

Segundo o art. 11 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 19917: “Consideram-se 

arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. ” Para elucidar possíveis dúvidas 

na definição do referido artigo, a pessoa jurídica a qual o enunciado se refere diz 

respeito à pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo, portanto, com pessoa 

jurídica de direito público, pois os órgãos que compõe a administração indireta da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, são também pessoas jurídicas, 

destituídas de poder político e dotadas de personalidade jurídica própria, porém, de 

direito público. 

                                                           
7 BRASIL. Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jan. 1991. 
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Portanto, torna-se necessário buscar na Arquivologia, os princípios, os padrões, 

as normas e as técnicas que devem ser observadas na produção, na organização, na 

guarda, na preservação e na utilização dos arquivos, visando à execução dos programas 

de gestão documental. Para o Arquivo Nacional (1995, p. 14), “a gestão de documentos 

é operacionalizada através do planejamento, da organização, do controle, da 

coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com o 

objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental”. 

De acordo com Almeida (1987, p. 3), nenhuma empresa sobrevive sem ter suas 

informações organizadas, e essas informações movimentam intensamente, a todo o 

tempo, a vida social, econômica e política de um país. 

Segundo Bellotto, documento é como um registro de expressão e ações: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento 

gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o 

livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o dossiê, a carta, a 

legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita 

magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, 

pela atividade humana. (BELLOTTO, 2007, p. 35) 

 

A documentação processual refere-se sempre à execução. Trata-se de toda e 

qualquer informação referente aos procedimentos para execução efetiva dos objetivos 

do processo. A pasta de documentos processuais deve sempre ser iniciada com uma 

motivação de abertura de processo (Plano de Trabalho, Projeto Básico ou ofício de 

solicitação) e finalizada com a celebração de instrumento contratual ou extinção formal 

do processo. 

Para tal categoria, será sempre recebido uma inicial com número de Processo e 

Unidade de Execução. Neste processo deverão constar todas as informações trocadas 

(ofícios, e-mails, documentos, estado), organizados cronologicamente. Nos casos de 

processos numerados pela própria coordenação, deverá ser seguida uma ordem 

numérica crescente, separada pelo ano de execução. Isto garantirá a lisura na condução 

dos procedimentos licitatórios. Os processos serão arquivados em pastas individuais. 

Como, na maioria das vezes os procedimentos adotados para contratação ou aquisição 

duram mais de um mês, toda a documentação deverá ser arquivada tempestivamente e, 

somente após a finalização do processo.  
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De forma geral, o processo jurídico pode ser resumido da seguinte forma: 

 

 Um processo se inicia a partir do protocolo de uma petição ao juiz de primeira 

instância (primeiro grau). Nessa petição devem constar os motivos pelos quais o 

autor está ajuizando a ação e quais dos seus direitos estão sendo prejudicados. 

 Ao receber essa petição, o juiz irá avaliar se existe um pedido de antecipação de 

tutela, isto é, um pedido do autor que demande uma intervenção imediata do 

poder judiciário com o objetivo de não prejudicar o direito do autor. Caso o juiz 

indefira esse pedido, o autor poderá ajuizar um recurso chamado Agravo de 

Instrumento no Tribunal de Justiça para reverter a situação. 

 Resolvida a questão da antecipação de tutela, o juiz manda citar a parte 

contrária, isto é, o (s) réu (s) que deve contestar a ação expondo sua defesa 

contra os argumentos do autor. 

 Feita a contestação, o juiz manda intimar o autor para que apresente uma réplica 

a contestação, afirmando suas razões de direito. 

 Apresentados todos os argumentos, o juiz intima as partes questionando se 

querem apresentar novas provas. Caso as partes queiram apresentar depoimentos 

testemunhais ou pessoais, o juiz deve marcar uma audiência. 

 Após a apresentação das provas, o juiz novamente intima as partes para que se 

manifestem sobre as elas e apresentem suas considerações finais. Então o juiz dá 

uma sentença decidindo sobre o processo. 

 Publicada a sentença, caso as partes não concordem com ela, podem ajuizar um 

recurso de apelação com o objetivo de reverter o resultado do processo. 

 A apelação é julgada por três desembargadores de um Tribunal específico. O 

Tribunal, por sua vez, se manifestará definitivamente sobre o caso. 

 Caso a decisão do Tribunal seja contrária a um direito previsto na Constituição 

Federal ou em Lei Federal, é possível ajuizar dois recursos específicos ao 

Supremo Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. 

 A partir dessa decisão definitiva, há o reconhecimento do direito de uma das 

partes que então deve ser liquidado, isto é, reconhece-se o valor desse direito ou 

diretamente executado, se já existe a liquidez e certeza quanto aos valores, por 

exemplo, envolvendo uma ação judicial. 

 



 

 

54 

 

No decorrer do processo, todos os passos em juízo são comunicados às partes 

através de publicações no Diário Oficial. Hoje, com a tecnologia, esse tipo de 

acompanhamento pode ser feito online, auxiliando tanto advogados quanto as partes 

interessadas a conduzirem o processo de maneira mais rápida e eficiente. 

Com os documentos produzidos no escritório de advocacia Gouvêa Vieira, 

entramos com a petição de defesa ao cliente, a contestação, que é feita após o 

recebimento da inicial, essa defesa é juntada e devidamente protocolada em 02 vias, na 

vara do poder judicial referente ao processo em tramite, e após retorna somente 01 vias, 

sendo ela vista como cópia e não a original, ao arquivo do escritório aonde é feita a 

guarda juntamente com a pasta relativa ao processo que são as copias integrais do 

processo original(sendo esse documento original do processo) e utilizado como base 

para os advogados analisarem e poderem fazer as defesa dos clientes, assim como 

também é feita outras defesas no decorrer das decisões. Esses documentos que são 

copias do processo, não são considerados como documentos de arquivo, pois são copias 

para somente análise e estudo dos advogados, para se for necessário reapresentar ao juiz 

para alguma questão relevante ao caso.  

O documento se apresentava, nessa dinâmica de validação, como testemunho; 

portanto, necessitava de regulação de sua forma e de seu conteúdo para ser considerado 

autêntico (LE GOFF, 1989). Fez perceber que os documentos se apresentam duas 

formas de validação: o método diplomático, que se concentra na análise do documento 

no seu contexto de produção e o método arquivístico, que se importa com a custódia 

ininterrupta. Ambas as formas de validação ocupam um lugar central na teoria 

Arquivística e na concretização da área enquanto ciência. 

Essa via guardada no arquivo do escritório serve como prova para devidos 

problemas que possam ter no futuro, assim como, perda do processo na vara, ou 

extravio do documento original protocolado juntamente ao setor judiciário, ou 

arquivamento definitivo e encerramento do mesmo e após análise da parte interessada, 

ser observado algum erro em julgado e ser necessário rever tal petição, assim como 

qualquer outro documento feito pelo escritório, tanto como o processo integral que 

também é feita a guarda juntamente com os documentos originais do processo. Assim o 

escritório terá a sua petição “original”, para juntar e reaver os cálculos ou pagamento 

indevido após o encerramento. Como todos esses documentos são copias que servem 

somente para referência, não podemos considera lós como documentos de arquivo, pois 

os originais se encontram na vara relativa ao processo, contudo, após essa análise feita 
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pelo advogado para construir um novo documento para apresentação ao cliente, esse 

sim se torna como documento de arquivo.  

Alguns documentos são documentos arquivísticos porque participaram de 

uma transação de negócio, ou foram criados para documentar essa transação. 

Inversamente, alguns documentos não são documentos arquivísticos porque 

não funcionam como evidência de uma transação de negócio (EVIDENCE 

ACT 1995 apud NEW SOUTH WALES). 

 

A organização desta categoria de documentos é de relevada importância, em 

especial nas missões de auditoria que requerem que a documentação pertinente à 

execução dos processos esteja disponível e de fácil acesso à consulta pelo prazo de 05 

(cinco) anos a contar da data de sua expedição.  

É na análise destas características peculiares que possuem o documento de 

arquivo, na sua natureza intrínseca de “prova documental”, que reside a razão de sua 

produção e a justificativa de sua utilização, pois sendo a “transação petrificada ou 

congelada e preservada(...) torna possível o retorno a elas posteriormente”. (MENNE-

HARITZ, 1998). 

Assim, para ser considerado arquivo, os documentos devem ter sido produzidos 

ou acumulados na consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins 

outros que não aqueles para o quais foram produzidos, e como esses documentos estão 

diretamente relacionados à tomada de decisão, o setor de base jurídica vive e necessita 

dos documentos para existirem e funcionarem, e é justamente por este motivo que 

devem se preocupar de maneira mais consciente com o seu tratamento. 

O resultado de tudo isso são os arquivos amontoados nos setores de trabalho, 

onde se encontram misturados conjuntos documentais pertencentes a arquivos correntes, 

intermediários, conjuntos que já deveriam ter sido eliminados, conjuntos compostos de 

documentos não orgânicos (inorgânicos), cópias e duplicatas e as massas documentais 

acumuladas, que, geralmente, são constituídas de documentos correntes, intermediários 

e os elimináveis (SOUSA, 1997, citado por SILVA, 2011c), produzindo um caos, que 

se encaixa naquilo que Jardim (1987) apresenta como má produção, utilização, 

disseminação, eliminação e conservação. A organização dos documentos em arquivos, 

quando existente, é improvisada ou baseada no empirismo. Os métodos encontrados por 

Sousa (1997, citado por SILVA, 2011c) foram: assunto, espécie documental (ofícios, 

cartas, relatórios), ato de recebimento a expedição, numeração etc. 

A partir do conceito de arquivo e dos princípios arquivísticos, então, foi possível 

desenvolver uma reflexão sobre o que seria o seu processo de criação, identificando-se 
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as suas características intrínsecas de singularidade do produtor do arquivo, de “filiação” 

dos documentos às funções, atividades e tarefas que promovem a missão do seu 

produtor, e de dependência do documento de arquivo dos outros documentos produzidos 

pelo mesmo produtor. 

A organicidade é a qualidade fundamental que diferencia o documento 

arquivístico de todos os outros tipos de documento, representando desta forma uma 

característica inerente ao conceito de arquivo. De acordo com o Manual dos Arquivistas 

Holandeses:  

 O arquivo é (...) um todo orgânico, um organismo vivo, que cresce, se forma 

e sofre transformações segundo regras fixas. Se modificam as funções da 

entidade, modifica-se, concomitantemente, a natureza do arquivo. 

(MULLER, S.; FEITH, J. A.; FRUIN, R., 1973, p. 18).   

 

 O conceito de arquivo relacionado ao caráter orgânico do documento 

arquivístico é representado pela relação orgânica que estes documentos possuem entre si 

e com o organismo produtor (pessoa física ou jurídica), refletindo, em seu contexto de 

produção, as funções e atividades específicas do órgão que lhe deu origem.  

A informação vem assumindo cada vez mais um status privilegiado dentro das 

organizações contemporâneas, estas demandam um processo de recuperação e 

preservação cada vez mais eficiente e eficaz. Dentro desse contexto o arquivista como 

profissional responsável pelo acesso, disseminação, preservação e controle do fluxo da 

informação, deve se adaptar a essa realidade. 

O arquivista deve assumir uma postura pró-ativa, de diálogo com os diversos 

segmentos da organização da qual faz parte e de inter-relacionamento com os diversos 

campos do saber, principalmente o direito, objetivando um fazer profissional mais 

eficaz e eficiente. Dito isto, entende-se que a função do arquivista ultrapassa os saberes 

meramente arquivísticos. O arquivista é um profissional que deve manter o diálogo 

constante com diversas áreas do conhecimento, e busca identificar quais conhecimentos 

e habilidades são necessários na construção do arquivista dentro dessa área pouco 

explorada que é o arquivo dos escritórios de advocacia. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades encontradas para tratar os documentos arquivísticos, 

principalmente em escritórios de advocacia, não são novas, são problemas antigos e 

apresentam dificuldade para serem resolvidos à luz da teoria arquivística, o que pode 

sugerir falta de pesquisas que auxiliem a prática ou falta de funcionários aptos para 

aplicarem a metodologia da forma mais eficaz e eficiente.  

Acredita-se que seja um pouco dos dois, faltam pesquisas voltadas mais 

especificamente para a prática, isto é, pesquisas sobre metodologias de fato aplicáveis, 

mas também faltam arquivistas nessa área jurídica privada. São poucos os escritórios 

que possuem profissionais de arquivo, formados e com entendimento sobre as 

metodologias existentes para serem utilizadas. 

Esses espaços vazios, isto é, falta de estudos que versem sobre a prática e falta 

de arquivistas nos escritórios, fazem com que os documentos produzidos aumentem 

cada vez mais, que a sua produção seja cada vez mais desnecessária, a sua guarda cada 

vez mais difícil e logo a sua eliminação praticamente inexistente.  

Como os conceitos de arquivo, documentos de arquivo, documento jurídico, 

tipologia documental, além das características ou qualidades de organicidade, unicidade 

e da Gestão de documentos, têm claras definições na literatura arquivística, conclui-se 

que se alcançou o seu entendimento de maneira satisfatória, e se fez entender que os 

documentos de arquivo dos escritórios de advocacia também têm seu valor arquivístico.  

A partir desse trabalho pode-se perceber o quanto é importante um programa de 

Gestão Documental e um Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade são 

essenciais para o funcionamento eficaz desses arquivos em escritórios de advocacia. 

Esses procedimentos auxiliam na organização, preservação e conservação dos 

documentos, garantindo a função primordial do arquivo, que como foi dito, é dar acesso 

à informação aos seus usuários.  

A implementação de um Programa de Gestão de Documentos, com todas as suas 

fases, se faz necessário, pois, a Gestão documental permite que os órgãos possam se 

organizar desde o momento da produção do documento, transcorrendo todo o seu ciclo 

de vida até a chegada ao arquivo permanente ou a eliminação. E a única maneira de 

garantir que este processo acontece de maneira correta é tendo como base os 

instrumentos de gestão. Desta forma, a gestão documental, entendida de forma 
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integrada, considerando o valor primário e secundário dos documentos, contribui 

positivamente, reduzindo custos de armazenamento, possibilita agilidade na recuperação 

da informação, preserva a memória institucional para difusão da sua cultura, através de 

pesquisas. O princípio básico da gestão de documentos para Jardim (1991), é o de que a 

informação deve estar disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e 

com o menor custo possível. 

O arquivista deve ter um bom conhecimento dos objetivos da organização para 

poder criar estratégias para aumentar ainda mais a eficiência e eficácia nos processos 

dentro dos centros de documentação, visando atender e quem sabe superar as 

expectativas e as necessidades de informação da organização. O arquivo deve ser visto 

como a central de soluções para os problemas da empresa, pois além de gerenciar sua 

documentação, presta o serviço de ser um lugar de referência na busca de informações 

para atender a tomada de decisão.  

O profissional de Arquivologia tem como função principal tornar acessíveis as 

informações para os usuários dentro de uma empresa. Logo, este tipo de atividade não 

se dá de maneira fácil, requer trabalho e muita dedicação para com a nossa área. Dentro 

do escritório, o trabalho é voltado diretamente aos interesses do cliente, 

independentemente do local de trabalho, o advogado deve sempre contar com a 

organização de modo a garantir eficiência na prestação de seus serviços e ferramentas 

específicas que auxiliem o advogado no seu dia a dia garantindo mais produtividade e 

rendimento ao trabalho. 

Com um profissional no arquivo desses escritórios podendo, com maior 

facilidade, elaborar e implementar instrumentos arquivísticos, que gerenciem 

eficazmente os fluxos dos processos físicos e digitalizados, na identificação, tratamento 

e organização, e também gerenciamento e disseminação a documentação produzida no 

âmbito do arquivo jurídico. Além disso, o arquivista poderia subsidiar as atividades 

desenvolvidas por advogados e demais profissionais na elaboração, acompanhamento e 

encerramento de processos com mais eficácia. Como os profissionais que utilizam esse 

arquivo possuem prazos para cumprir, o fator tempo é um elemento importante no que 

tange ao acesso e recuperação da informação. Para isso, será necessário um 

planejamento adequado e uma gestão que faça funcionar todo o arquivo físico, com a 

maior rapidez, sem perda de tempo e qualidade. 

É importante destacar que a Gestão Documental é um assunto bastante complexo 

e não se baseia apenas nos conceitos, a experiência dos profissionais da área é de grande 



 

 

59 

 

importância para a discussão de novas soluções para os desafios cotidianos dos 

Escritórios de Advocacia. Ainda é imprescindível muito estudo sobre o assunto, porém 

sabe-se que é necessária a combinação de diferentes estratégias de planejamento 

estratégico para se aperfeiçoar e garantir a eficiência e eficácia na gestão de documentos 

de uma organização. 

Podemos notar, a partir desse estudo, que precisamos trabalhar para despertar 

nos gestores dessas instituições a importância que precisam dar a construção de 

Arquivos modelados pelas diretrizes técnicas e legais que a Arquivologia oferece. Esta 

será a maneira mais legitima de se respeitar as informações que o setor de arquivo 

desses escritórios de advocacia, precisara obter, enquanto partes dos processos judiciais. 

A Arquivística necessita urgentemente de metodologias que apoiem as atividades dos 

arquivistas nos escritórios de advocacia e que o estudo destas atividades e seus desafios 

nos arquivos retroalimentem suas metodologias. 
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