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RESUMO 

 

Apresenta conceitos fundamentais da área de arquivologia utilizando como base a diplomática 

e conceitos de gestão de documentos sob a perspectiva de diversos países, apontando diferenças 

nos interesses público em relação ao gerenciamento de documentos. O Modelo de Requisitos 

para Sistemas de Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos do e-ARQ Brasil, ao 

ser utilizado para analisar o sistema informatizado do protocolo central da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, irá verificar sua conformidade frente os requisitos de autenticidade e de 

acesso.  

 

Palavras-chave: Arquivo; Gestão de Documento; Documento Arquivístico; Sistema de Protocolo.  
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ABSTRACT 

 

Presents fundamental concepts of archival area using as a basis the diplomatic and document 

management concepts from the perspective of different countries, pointing out differences in 

the public interest with regard to document management. The "Model Requirements for 

Systems Computerized Management Archival Document" e-ARQ Brazil, to be used to analyze 

the computerized system of the core protocol of the Federal University of Rio de Janeiro, will 

check its compliance across the authenticity and access requirements. 

 

Keywords: File; Document Management; Document Archival; Protocol System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso será abordado o tema do protocolo, apresentando 

os conceitos fundamentais da área de arquivologia, que servirão de sustentação teórica para 

examinar o GED (Gerenciamento Eletrônico de Dados) do protocolo central da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, verificando se o mesmo segue as diretrizes e requisitos 

mínimos propostos pelo SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos). 

Ao pensa necessidade de avaliação do sistema de protocolo da UFRJ em relação à sua 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo e-ARQ Brasil1 fez-se necessário o 

levantamento prévio dos conceitos pertinentes à grade de arquivologia, bem como conceitos de 

documentos arquivísticos, gestão documental e protocolo. Mesmo observando as divergências 

semânticas a nível internacional no que diz respeito ao conceito de arquivo, é possível observar 

coerência em seu significado, tornando-se primordial sua compreensão no sentido de entender 

principalmente que nem todo documento se trata de um documento arquivístico. 

Um número considerável de autores apresenta os conceitos fundamentais da 

arquivologia utilizando, muita das vezes, como base a diplomática. No entanto a identificação 

e controle dos documentos digitais ainda não foi objeto de aplicação em boa parte das 

instituições, bem como são poucos os estudos a respeito da gestão de documentos digitais. Não 

encontramos com facilidade trabalhos que visam o estabelecimento de diretrizes que os 

programas (software) de gestão eletrônica de documentos devam cumprir nas instituições que 

pretendem implementá-las. 

 O objetivo deste trabalho é apresentar o sistema informatizado do protocolo central da 

UFRJ, de forma a verificar sua conformidade frente os requisitos do e-ARQ Brasil, de 

autenticidade e acesso. Por meio da utilização do e-ARQ Brasil foi possível estabelecer os 

parâmetros necessários para a análise do sistema informatizado do protocolo central da 

instituição em questão, propondo possíveis adequações, no sentido de aperfeiçoar esse sistema. 

 Utilizamos como marco-teórico o Projeto InterPARES2, que se fundamenta nos 

conceitos da diplomática para a gestão dos documentos arquivísticos digitais, paralelamente 

                                                           
1 http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/e-arq.pdf 
2 InterPARES 3.Terminology Database.  ht tp: / /www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm  
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aos conceitos da arquivologia, que visam manter as características dos documentos 

arquivísticos e dos arquivos, como autenticidade e a organicidade. 

No segundo capítulo serão apresentados os conceitos de arquivo, informação, 

documento de arquivo, documento eletrônico e digital, buscando realizar uma pequena análise 

com base em comparação das diversas representações desses termos. 

No terceiro capítulo abordaremos os conceitos de gestão de documentos, bem como seus 

conceitos fundamentais, dos quais são apresentados sob perspectivas diferentes entre países 

distintos, com culturas e formas de ver os documentos diferentes. 

No quarto capítulo apresentaremos o protocolo geral da UFRJ, histórico e missão com 

objetivo de exemplificar quais atividades são desempenhadas no âmbito do protocolo e quais 

são as funcionalidades determinadas pelo e-ARQ Brasil para Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD) que são atendidas pelo Sistema de Acompanhamento 

Processual (SAP). 

Nas considerações finais, após a avaliação do sistema de protocolo utilizado pela UFRJ, 

poderemos identificar se o mesmo garante o controle do ciclo de vida dos documentos. 
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Neste capítulo buscaremos realizar uma análise acerca do conceito de arquivo, partindo 

de um princípio que algo pode ser compreendido somente se tivermos conhecimentos básicos 

sobre o tema. Dessa forma, entendemos que para mantermos uma constante evolução dentro 

dos arquivos o primeiro passo seja o seu mais completo entendimento.  

 

2.1 O CONCEITO DE ARQUIVO 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) nos apresenta as 

seguintes definições de arquivo: 

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 à guarda de documentos (DIBRATE, 2005, p. 27) (Grifos 

do original). 

 Schellenberg (2006, p.36) afirma que “a palavra Archief, que Leavitt traduziu por 

archival collection, significa realmente documentos de uma determinada entidade que foram 

mantidos num serviço de registro (registry office).  

 Ao analisar os diferentes significados do termo “arquivo”, Schellenberg (2006) 

apresenta a definição de Sir Charles Hilary Jenkinson, para arquivos, publicada no Manual of 

archive administration, na edição de 1937, que é do seguinte teor: 

[...] 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, p.11 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36). 

 Casanova (1867-1951), no manual intitulado Archivistica (1928), considera que o 

arquivo é “[...] a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa 

no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais e 

culturais, pela referida instituição ou pessoa” (CASANOVA, 1928, p. 19 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p 37). 

 Adolf Brenneke, arquivista alemão, em 1953 publica o título Archivkunde, (1875-1946) 

afirma que arquivo é:  
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[...] o conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou 

de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação 

permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado 

(BRENNECKE, 1953, p. 97 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

Outra definição de arquivo importante para os arquivistas, é apresentada no Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos, elaborado por S. Muller (1848-1922), J.A. Feith (1858-1913) 

e R. Fruin (1857-1935), três arquivistas holandeses, e que foi publicado no ano de 1898. Essa 

obra ficou conhecida como “Manual dos holandeses”3, e ganhou uma tradução em inglês 

somente cerca de quarenta anos depois de sua criação, em 1948, pelo arquivista americano 

Arthur H. Leavitt. No Brasil, foi traduzido por Manoel Adolpho Wanderley em 1973, publicado 

pelo Arquivo Nacional.  

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

recebidos ou produzidos oficialmente por um órgão administrativo ou por um 

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

permanecer sob custódia desse órgão ou funcionário (Associação dos 

Arquivistas Holandeses, 1973, p. 13). 

Além das definições apresentadas por diferentes autores, Schellenberg expõe uma 

definição elaborada pelo Oxford English Dictionary, onde nos é apresentada a origem grega da 

palavra, e sua definição enquanto: “a) lugar onde são guardados documentos públicos e outros 

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

(SCHELLENBERG, 2006, p.35). 

Schellenberg (2006, p. 15) considera que na definição de arquivo encontram-se fatores 

concretos (tangible) e abstratos (intangibles). São referentes aos fatores concretos “a forma dos 

arquivos, a fonte de origem e o lugar de sua conservação” (p. 15), dos quais o autor não 

considera características essenciais “pois os arquivistas, em suas definições, deixam claro que 

os arquivos podem ter várias formas, podem vir de várias fontes e podem ser guardados em 

vários lugares” (p. 15). 

Em relação aos fatores abstratos Schellenberg destaca a presença de dois elementos 

essenciais para a existência de um arquivo. O primeiro elemento essencial diz respeito a razão 

pela qual os documentos foram criados, e consequentemente a importância destes de serem 

arquivados, portanto “os documentos devem ter sido criados e acumulados na consecução de 

algum objetivo” (2006, p. 41). O segundo elemento essencial diz respeito aos valores atribuídos 

aos documentos para que sejam preservados, que podem ser oficiais ou culturais, onde “os 

valores culturais são acidentais” (SCHELLENBERG, 2006, p. 21). 

                                                           
3 http://www.arquivonacional.gov.br/media/manual_dos_arquivistas.pdf 
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Ainda sobre os elementos essenciais Schellenberg trata da questão da custódia dos 

arquivos. Segundo Jenkinson, para ser um arquivo é necessário que “o fato da custódia 

ininterrupta puder ser estabelecido, ou, se ao menos, se puder estabelecer uma presunção 

razoável” (JENKINSON, 1937, p. 8-9 apud SCHELLENBERG p. 39, 2006). Essa presunção 

razoável seria a diferenciação entre documentos que devem ou não ser mantidos nos arquivos.  

Schellenberg (2006, p. 41) se contrapõe ao pensamento de Jenkinson ao afirmar que no 

caso dos documentos modernos a custódia ininterrupta dificilmente pode ser verificada, já que 

esses documentos são produzidos de forma casual e sem controle. 

Assim, Schellenberg apresenta a sua definição de arquivo: 

Todos os livros papeis, mapas, fotografias, ou outras espécies documentarias, 

independente de sua apresentação física ou características, expedidos ou 

recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus 

encargos legais ou em função de 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, 2006, p. 41). 

Outro autor que refletiu sobre o conceito de arquivo foi Duchein, o qual destaca que em 

outras línguas esse termo também pode possuir sentido diferente do que em outras línguas e, 

também em países que possam falar o mesmo idioma: 

Ora, nos Estados Unidos, nos anos 1950-1960, começou a prática de reservar 

o termo records para documentos de uso corrente ou semicorrente, quer dizer, 

quase exatamente aquilo a que chamamos em francês archives courantes ou 

archives intermédiaires, em oposição aos archives (inglês), definidos como 

‘documentos não-correntes conservados... em razão de seu valor arquivístico 

permanente’. Temos, então, aqui, duas definições contraditórias do mesmo 

termo, já que nos Estados Unidos os record centers são depósitos 

intermediários, enquanto na Inglaterra um record office é um serviço de 

arquivos de pleno exercício. O DTA privilegiou claramente, neste caso 

particular, o uso americano em relação ao uso inglês, fazendo correr o risco 

de atormentar os leitores estrangeiros desejosos de compreender os textos 

arquivísticos ingleses [...] (DUCHEIN, 2007, p. 16). 

Duchein, entretanto, reconhece que não se pode, com um: 

[...] simples artigo de revista, recensear todas as dificuldades de vocabulário 

da arquivística internacional. Seria necessário o que ninguém poderia possuir: 

um conhecimento perfeito da arquivologia de todos os países e de suas 

línguas. Achar-se-á, a propósito das noções de archives courantes, archives 

administratives, archives intermédiares, Registratur, protocollo, records 

management etc., uma brilhante demonstração na obra de Elio Lodolini, 

Archivistica, da qual ele, aliás, deu conta. Todavia, a experiência adquirida, 

após algo em torno de trinta anos, pela leitura e a tradução da literatura 

arquivística anglo-saxônica e pelo convívio com colegas ingleses, americanos, 

canadenses, australianos e outros, permite-me assinalar, com brevidade, 

algumas escolhas particularmente frequentes, nas quais estas são termos 

‘falsos amigos’, típicos nas relações arquivísticas entre os idiomas francês e 
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inglês [...] (DUCHEIN, 2007, p. 18), 

Assim, podemos considerar que em todas as definições de arquivos existe um elemento 

comum, que diz respeito ao fato do documento ser produzido no curso de uma atividade. 

 

2.2 INFORMAÇÃO 

Para o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), informação é definida como 

“elemento referencial, noção, ideia, ou mensagem contidos num documento”. O projeto 

InterPARES 34 entende informação como “conjunto de dados organizado para transmitir uma 

unidade complexa dotada de significado”. 

Le Coadic (1996, p. 5) apresenta informação como sendo “[...] um conhecimento 

inscrito (gravado) sob forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual”.  

E enfatiza: 

A informação comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido 

a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte 

espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Essa inscrição é 

feita graças a um sistema de signos (a linguagem), signo este que é um 

elemento da linguagem que associa um significante a um significado: signo 

alfabético, palavra, sinal de pontuação (LE COADIC, 1996, p. 5). 

 De acordo com Kobashi e Tálamo (2003, p. 10) informação “é processo de troca de 

mensagens que supõe a construção de sentidos”. 

 Na norma de tecnologia da informação ISO/IEC 17799, “informação “[...] é um ativo 

que, como qualquer outro ativo importante, é essencial para os negócios de uma organização e 

consequentemente necessita ser adequadamente protegida” (ABNT, 2005). Neste âmbito, a 

informação é tida como um ativo/objeto passível de “fraudes eletrônicas, espionagem, 

sabotagem, vandalismo, incêndio e inundação” (ABNT, 2005). 

 

2.3 DOCUMENTO, DOCUMENTO ELETRÔNICO E DOCUMENTO DIGITAL 

Documento é uma base em que se registram as ações, que serviram como prova ou 

comprovação do que ocorreu.  

De acordo com o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73) documento é a 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato”. Esta definição 

                                                           
4 InterPARES 3.Terminology Database.  ht tp: / /www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm  
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também é utilizada pelo Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

CONARQ - CTDE5 (2014, p. 18). 

 Já para o projeto InterPARES 2 (2010, p. 2) um documento é a” informação afixada em 

um meio sob uma forma fixa”. 

 No Glossário da CTDE, documento eletrônico é “Informação registrada, 

codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável 

por meio de um equipamento eletrônico”. Para o Arquivo Nacional (Brasil) documento 

eletrônico é “Documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por 

equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos 

digitais”. 

 O Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015, em seu artigo 2º define documento digital 

como: 

[...] informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e 

interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser: 
a) documento nato-digital - documento criado originariamente em meio 

eletrônico; ou 
b) documento digitalizado - documento obtido a partir da conversão de um 

documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital;  

 O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 75), o Glossário da CTDE (CONARQ, 

2014, p. 19) e o Multilingual Archival Terminology (MAT)6 do Internacional Council on 

Archives (ICA) define documento digital como “Documento codificado em dígitos binários, 

acessível por meio de sistema computacional”.  

 

2.4 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 O InterPARES 2 (2010) Project define documento arquivístico como: 

[...] qualquer documento produzido (isto é, elaborado ou recebido e salvo para 

ações futuras ou referência) por uma pessoa física ou jurídica no curso de uma 

atividade prática como um instrumento e subproduto de tal atividade.  

Para o Glossário da CTDE (2014, p. 18) documento arquivístico é: 

[...] informação registrada, independente da forma ou do suporte, produzida 

ou recebida no decorrer das atividades de uma instituição ou pessoa, dotada 

de organicidade, que possui elementos constitutivos suficientes para servir de 

prova dessas atividades (p. 18). 

                                                           
5 http: / /www.conarq.arquivonacional .gov.br/glossario -ctde/357-glossario-ctde.html  
6 http: / /www.ciscra.org/mat/mat/ term/  



19 

 

A Resolução nº 37 do CONARQ (2012, p. 2) define documento arquivístico como 

“documento produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas 

atividades, qualquer que seja o suporte, e retido para ação ou referência”. 

Observamos que há uma semelhança na definição de documentos arquivísticos, pois são 

documentos oriundos de uma pessoa física ou jurídica, ou seja, uma instituição que deram 

origem no decorrer da sua atividade, são documentos que provam uma ação.  

Duchein (2007, p. 13-22) traz à discussão as diferentes acepções do termo “documento” 

no Dicionário de Terminologia Arquivística (DTA), publicado pelo Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA): 

 [...] o exemplo mais gritante dos usos nacionais divergentes é o termo record, 

que, em inglês clássico, significa ‘lembrança’ ou ‘documento que conserva a 

lembrança de qualquer coisa’ e que tomou desde muito cedo o sentido de 

‘documento de arquivo’: diz-se que o Arquivo Nacional da Inglaterra se 

chama Public Record Office e os arquivos dos condados – equivalentes aos 

nossos arquivos departamentais – são os County Record Offices. A tradução 

inglesa normal de records (que encontramos, por exemplo, no Dicionário 

Harraps) é, então, archives (p. 16). 

Sobre o termo “documento” Duchein, afirma que este tem um sentido bastante amplo 

especialmente em francês: 

Em francês, o termo ‘documento’ tem um sentido bem amplo. A definição 

dada no DTA (‘conjunto constituído por um suporte e pela informação que 

porta, utilizável para fins de consulta ou como prova’) é, sem dúvida, exata do 

ponto de vista jurídico, mas muito restritiva na prática: todo escrito é, 

arquivisticamente falando, um documento, qualquer que seja sua utilidade ou 

inutilidade. Com efeito, document é mais freqüentemente empregado como 

sinônimo de pièce, termo que tende a desaparecer do uso corrente: opõe-se, 

na prática, comumente, document a article (2007, p. 18). 

Com relação à diferença ou sinonímia entre os termos arquivos e documentos 

arquivísticos, Duchein considera a diferença entre a visão norte-americana e francesa: 

[...] por ser essencial, que em francês o termo archives aplica-se aos 

documentos qualquer que seja sua data, e que, ao contrário da definição 

americana, não é absolutamente restrita aos documentos ‘não-correntes, 

conservados depois ou sem triagem em razão de seu valor permanente’ (DTA, 

verbete n. 33): esta definição, na França, seria aquela de archives définitives, 

termo infelizmente esquecido no DTA, ainda que figure no decreto n. 

1.037/79, bem conhecido dos arquivistas de nosso país (2007, p. 19).  

Para a compreensão plena dos conceitos que permeiam o universo da arquivologia, 

Duchein acredita ser a chave da própria arquivologia a problematização de suas terminologias, 

a fim de “precisar as noções, a dissipar o vapor do empirismo, obriga a colocar em questão as 

certezas adquiridas pela rotina. Arquivologia nacional alguma pode ignorar os aportes dos 

outros países” (2007, p. 22). 
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Duchein finaliza o artigo explicitando que realmente a variação de termos que dão conta 

de conceitos da área podem sim gerar uma grande Torre de Babel, ou seja, esta condição de 

cada país estabelecer seus conceitos de forma única, sempre haverá ruídos entre os arquivistas 

de países diferentes. 

Duranti (1994) destaca a importância dos documentos como registro de ação para a 

sociedade: “a capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e 

consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos” (p. 

50) e elenca as características do documento arquivístico: imparcialidade, naturalidade, 

autenticidade, inter-relacionamento e unicidade. 

Para definir a imparcialidade, a autora menciona que “os registros são inerentemente 

verdadeiros”, e prossegue, citando Jenkinson (1922, p. 11-12), que afirma que os registros de 

arquivo são “livres da suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos 

quais os usamos hoje”. Entretanto, adverte que:  

Isso não quer dizer que as pessoas que intervêm em sua criação são livres de 

preconceito, mas que as razões por que eles são produzidos (para desenvolver 

atividades) e as circunstâncias de sua criação (rotinas processuais) asseguram 

que não são escritos ‘na intenção ou para a informação da posteridade’, nem 

com a expectativa de serem expostos ou com o receio do olhar do público 

(1994, p. 51).  

 Com relação à autenticidade, Duranti (1994) afirma que a: 

[...] autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e 

custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em mente 

a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para futuras 

ações ou para informação e ‘são definitivamente separados para preservação, 

tacitamente julgados dignos de serem conservados’ por seu criador ou legítimo 

sucessor como ‘testemunhos escritos de suas atividades no passado’ 

(DURANTI, 1994, p. 51). 

 E prossegue a articulista, acerca da autenticidade, informando que: 

[...] assim, os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e 

conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que podem 

ser comprovados. Alguns documentos resultantes de uma atividade prática 

desviam-se desse padrão legítimo de procedimentos contínuos de preservação. 

Eles ainda assim são autênticos no que diz respeito a seu criador, e pode-se 

atribuir-lhes valor como documentos evocativos do passado, mas sua 

fidedignidade como prova documental fica prejudicada, e eles serão sempre 

suspeitos em comparação com aqueles documentos mantidos sob um controle 

legítimo e contínuo (DURANTI, 1994, p. 51-52). 

 A característica da naturalidade é entendida da seguinte forma por essa autora:  

Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam 

no curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: 

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

mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 
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práticos da administração’. O fato de os documentos não serem concebidos 

fora dos requisitos da atividade prática, isto é, de se acumularem de maneira 

contínua e progressiva, como sedimentos de estratificações geológicas, os 

dota de um elemento de coesão espontânea, ainda que estruturada 

(DURANTI, 1994, p. 52). 

 Acerca da inter-relacionamento, característica que mostra que um documento tem que 

estar relacionado com outro, Duranti afirma que:  

Cada documento está intimamente relacionado ‘com outro tanto dentro quanto 

fora do grupo no qual está preservado e [...] seu significado depende dessas 

relações’. As relações entre os documentos, e entre eles e as transações das 

quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único documento não 

pode se constituir em testemunho suficiente do curso de fatos e atos passados: 

os documentos são interdependentes no que toca a seu significado e sua 

capacidade comprobatória (1994, p. 52). 

 A autora salienta ainda que o inter-relacionamento é necessário à própria existência do 

documento arquivístico, pois dos documentos estão conectados: 

[...] por um elo que é criado no momento em que são produzidos ou 

recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é 

necessário à sua própria existência, à sua capacidade de cumprir seu 

objetivo, ao seu significado, confiabilidade e autenticidade”. Na verdade, 

os registros documentais são um conjunto indivisível de relações intelectuais 

permanentes tanto quanto de documentos” (DURANTI, 1994, p. 52) (Grifos 

nossos). 

 Com relação à unicidade, Duranti (1994, p. 52) comenta que ela “provem do fato de que 

cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual 

pertence e no universo documental”. 

 Observa ainda que: 

[...] 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, (grifamos) e - como foi 

enfatizado acima - 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 de um mesmo documento são incluídas em um mesmo lugar 

dentro de um mesmo grupo (e somente um criador de registro descuidado 

poderia fazer tal coisa!) (DURANTI, 1994, p. 52). 

Correlação ao conceito e definição de documentos arquivísticos digitais encontramos 

no Multilingual Archival Terminology (2016), documento arquivístico definido como 

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

resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência” (nota) e documento digital é 

“Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional” 

(nota). Outra definição de documento arquivístico digital apresentada por esse dicionário é: 

“Documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico ”.  
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Já a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos define documento arquivístico como 

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

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

O documento digital é conceituado pela CTDE como “Informação registrada, codificada 

em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional” e documento 

arquivístico digital como “Documento digital reconhecido e tratado como um documento 

arquivístico”. (2014, p. 18). 

Para Duranti (2005. p.9) documento arquivístico ”é qualquer documento (criado ou 

recebido e retido para ação ou referência) por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma 

atividade prática como instrumento e subproduto dessa prática”. Assim, para a autora, o 

documento arquivístico digital é o documento arquivístico, de acordo com a definição acima, 

em formato digital.  

Além disso, Duranti (2005, p. 7) considera que o documento arquivístico é constituído 

pelos elementos da forma documental, que são os seguintes:  

1) forma fixa, significando que o conteúdo binário do documento arquivístico 

deve ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser apresentada 

com a mesma forma documental que tinha quando retina pela primeira vez; 2. 

conteúdo estável; 3) relações explícitas com outros documentos arquivístico 

dentro e fora do sistema digital, por meio de código de classificação ou outro 

identificador único; 4) contexto administrativo identificável; 5) autor, 

destinatário e escritor; e 6) ação, na qual o documento participa ou que o 

documento apoia em termos de procedimentos ou como parte do processo de 

tomada de decisão (DURANTI, 2005, p. 7). 

A autora adverte que esses elementos e atributos em documentos digitais muitas vezes 

são invisíveis para os usuários:   

[...] em documentos digitais esses atributos também são expressos, mas fora 

da forma documental tradicional e por este motivo, em sua maioria, são 

invisíveis aos usuários, manifestando-se como metadados inseridos no 

documento (DURANTI, 2005, p. 9).  

Elementos e atributos do documento arquivístico se diferem dos seus componentes 

digitais, pois um componente digital é uma unidade de armazenamento, onde este objeto digital 

contém partes ou a totalidade de um documento, metadados a eles relacionados ou mais do que 

um documento (DURANTI, 2005, p. 9).  
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Nesta seção o conceito de gestão de documentos será apresentado face a concepção nos 

EUA e no mundo, e com especialidade a forma como o Brasil lida com o tema, no que diz 

respeito às suas legislações e normas. 

De acordo com o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), gestão de documentos é 

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

avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua 

eliminação ou recolhimento” (p. 100).  

 Entendemos que a gestão de documentos tem como objetivo, dentro do conceito das três 

fases, assegurar a produção, administração, manuseio e destinação de documentos; garantir que 

a informação esteja disponível quando e onde seja necessária; assegurar a eliminação dos 

documentos que não tenham valor administrativo/fiscal, legal ou para pesquisa científica; 

contribuir para o acesso e preservação dos documentos que merecem guarda permanente por 

seus valores histórico e científico.   

Para Indolfo et al. (1995, p. 14) gestão de documentos é:    

[...] o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. 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 objetivo de aperfeiçoar e 

simplificar o ciclo documental. 

 Conforme o CONARQ (2011), gestão eletrônica de documentos é definida como: 

Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 

estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes 

funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 

Entende-se por informação não estruturada aquela que não está armazenada 

em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, arquivo de texto, 

imagem ou som, planilha etc (p. 10). 

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a 

Administração Pública do Estado de São Paulo7 (2013, p.16) são considerados instrumentos da 

gestão de documentos: Plano de Classificação de Documentos; Tabela de Temporalidade de 

Documentos; Tabela de Documentos, Dados e Informações Sigilosas e Pessoais; Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. 

                                                           
7 http://www.ambiente.sp.gov.br/ca/files/2012/10/Manual.pdf 
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3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO MUNDO 

 A record management tem início entre os anos de 1789 e 1790, quando surge a primeira 

lei referente à conservação de documentos, em decorrência da transição dos documentos do 

antigo Congresso Continental para o Primeiro Congresso dos EUA (NEWTON, 1987, p. 26 

apud LLANSÓ I SANJUAN, 1993, P. 67). 

Até o momento em que Congresso norte-americano se estabelece em Washington, os 

arquivos eram "itinerantes" e dos documentos corriam riscos de degradação. Em 1810, o Comitê 

Quincy foi nomeado pelo Congresso Americano, emitindo assim um documento chamado 

Archives Act, que contemplava a necessidade de espaço para acomodar os documentos públicos 

(LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. 67). 

Portanto conceito de gestão de documentos (records management) já era pensado pelos 

EUA, assim como por outros países anglo-saxônicos, onde o enfoque à priori, era visivelmente 

mais administrativo e econômico que arquivística, que objetivava a otimização do 

funcionamento da administração, limitação da quantidade de documentos produzidos e o prazo 

de guarda. Esta definição é encontrada na legislação americana (INDOLFO, 2007, p. 30-31). 

Jardim (1987, p. 35) apresenta a legislação norte-americana, que define gestão de 

documentos como: 

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

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas com a criação de 

documentos, sua manutenção, uso e eliminação, incluindo o manejo de 

correspondência, formulários, diretrizes, informes, documentos informáticos, 

microformas, recuperação de informação, fichários, correios, documentos 

vitais, equipamentos e materiais, máquinas reprográficas, técnicas de 

automação e elaboração de dados, preservação e centros de arquivamento 

intermediários ou outras instalações para armazenagem. 

 Na perspectiva da legislação norte-americana Jardim (1987, p. 35) explica que a gestão 

de documentos abrange desde a produção até a eliminação ou guarda permanente dos 

documentos.  

As funções arquivísticas tiveram a contribuição da gestão de documentos em relação 

aos seguintes aspectos: 

- ao garantir que as políticas e atividades dos governos fossem documentadas 

adequadamente;  

- ao garantir que menor número de documentos inúteis e transitórios fossem 

reunidos a documentos de valor permanente;  

- ao garantir a melhor organização desses documentos, caso atingissem a fase 

permanente;  

- ao inibir a eliminação de documentos de valor permanente; - ao garantir a 

definição de forma criteriosa da parcela de documentos que constituíssem o 
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patrimônio arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da massa documental 

produzida, segundo a Unesco (JARDIM, 1987, p. 36-37).   

Em Washington no ano de 1976 ocorreu o VIII Congresso Internacional de Arquivos, 

onde a gestão de documentos foi tema, possibilitando maior compreensão em relação “ao 

significado dos documentos, qualquer que fosse seu suporte, e às suas necessidades de 

conservação”, por parte do governo norte-americano. Por consequência, os arquivos nacionais 

dos EUA e Canadá passaram a exercer nos diversos organismos governamentais a competência 

de orientar programas de gestão de documentos, desempenhando assim a função de órgão de 

apoio à administração pública (RICKS, 1976 apud JARDIM, 1987, p. 37). 

A partir do entendimento dos objetivos de economia e eficiência propostos pela gestão 

de documentos assim como a comprovação dos mesmos através dos resultados, Jardim (1987) 

aponta que as instituições arquivísticas norte-americanas obtiveram mais investimentos e “no-

hall”, utilizando como exemplo a rede de arquivos intermediários regionais norte-americanos, 

que “permite aos cofres públicos uma economia de cem milhões de dólares por ano” (p. 37). 

 Neste sentido:  

É possível imaginar como o custo público da informação governamental tende 

alcançar níveis reduzidos, aplicando-se o princípio básico de gestão de 

documentos, segundo o qual a informação deve estar disponível no lugar 

certo, na hora certa, para as pessoas certas e com o menor custo possível 

(JARDIM, 1987, p. 37).    

Na Hungria, mais precisamente em Budapeste, no ano de 1985 ocorreu a Conferência 

Arquivística Europeia com patrocínio do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), onde foi 

pauta a Criação e Organização de Documentos Contemporâneos (JARDIM, 1987, p. 37).   

Jardim explica que, de acordo com Michel Roper, em trabalho apresentado na 

conferência supracitada, o conceito de gestão de documentos: 

[...] não é amplamente aplicado nos países não anglo-saxônicos; constata que, 

embora a gestão de documentos não seja reconhecida na prática, as 

instituições arquivísticas européias são propensas a conduzir em níveis de 

aprofundamento diverso e segundo preceitos de economia e eficácia a criação, 

a manutenção e a destinação dos documentos públicos contemporâneos 

(JARDIM, 1987, p. 37).   

A forma como as instituições europeias lidam com a gestão de documentos dão mais 

ênfase à avaliação e recolhimento, preterindo aspectos quanto ao uso e manutenção de 

documentos de primeira e segunda idades e principalmente no que cerne a produção documental 

(JARDIM, 1987, p. 38).   

[...] na Europa a tradição arquivística desenvolveu-se sobretudo a partir da 

característica dos arquivos como fonte de pesquisa retrospectiva. Deve-se 
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ressaltar, neste sentido, a profunda influência européia no funcionamento dos 

arquivos públicos brasileiros (JARDIM, 1987, p.37). 

A forma como a Europa lida com a aplicabilidade do conceito de gestão de documentos 

diferem dos EUA e do Canadá, pois conforme Indolfo (2007) explica não há possibilidades de 

usarmos um “conceito único e de aplicação universal” para dar conta do conceito de gestão de 

documentos, na medida em que o mesmo se dá mediante a tradição arquivística e administrativa 

do local, assim como especificidades institucionais e históricas (p. 33-34). 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO BRASIL 

Jardim (1987, p. 40) explica que países que investem em programas de gestão de 

documentos como EUA e Canadá oneram menos os cofres públicos, diferente do que ocorre no 

Brasil, onde não há um reconhecimento por parte dos setores públicos, na provável economia 

caso a gestão de documentos seja implementada. 

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

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

modernização, se dirigem à administração pública com projetos que objetivam 

a adoção de elementos básicos da gestão de documentos. É o caso do Arquivo 

Nacional, ao realizar uma experiência piloto no Minagri e que atualmente 

desenvolve um projeto semelhante na Superintendência do Rio de Janeiro e 

na Direção-Geral do I.N.S.S (JARDIM, 1987, p. 41). 

 Mesmo a proposta da Unesco que vislumbrava um programa mínimo de gestão de 

documentos era dependente do reconhecimento por parte da administração pública e sendo 

assim, na esfera da administração pública federal a implementação de uma gestão de 

documentos depende da forma como se dá o processo histórico no Brasil. 

 

3.2.1 Lei nº8.159 

Conforme a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 19918, a gestão de documentos é um 

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

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

recolhimento para guarda permanente” (Lei Federal nº8.159, de 8-1-1991). 

No Brasil, somente a partir da introdução do conceito de gestão de 

documentos disposto na Lei de Arquivos é que se pode afirmar que a sua 

adoção começou a ser identificada como forma de garantir o controle do ciclo 

de vida dos documentos, permitindo uma avaliação criteriosa e assegurando a 

organização de conjuntos documentais que viessem alcançar a guarda 

permanente. Essa recomendação já se encontrava prescrita nos manuais norte-

                                                           
8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm 
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americanos, traduzidos para a língua portuguesa, desde os anos de 1960 

(INDOLFO, 2007, p. 55). 

Ocorreram as primeiras mudanças significativas no âmbito da arquivística brasileira 

após o ano de 1990 ocorreu o marco legal, tendo como consequência a sua regulamentação 

(INDOLFO, 2007, p. 56). 

 

3.2.2 e-ARQ Brasil 

O e-ARQ Brasil estabelece os modelos, diretrizes e requisitos mínimos a serem 

cumpridos pelas instituições produtoras e/ou recebedoras de documentos, pelo sistema de 

gestão arquivística utilizado e pelos próprios documentos, como forma de garantir sua 

confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Também pode seu utilizado para 

“orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais” (CONARQ, 2011, p. 9). 

O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), 

independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ ou 

implantado (CONARQ, 2011, p. 9). 

 O e-ARQ Brasil é utilizado como instrumento de avaliação dos softwares, que podem 

estar em uso ou que ainda possam ser adquiridos, onde visa uma interoperabilidade simultânea 

entre sistemas, desde que façam uso das mesmas funcionalidades, com um padrão de metadados 

comum, tendo como grande ganho “a integração entre as áreas de tecnologia da informação, 

arquivo e administração que precisam trabalhar em conjunto a fim de implementarem um 

SIGAD confiável” (ROCHA; SILVA, 2007, p. 125). 

 

3.3 AS FASES DA GESTÃO DE DOCUMENTOS E SUAS TRÊS IDADES 

A gestão de documentos possui três fases básicas, de acordo com Indolfo et al. (1995), 

que são: produção, utilização e destinação.    

· 1ª Fase – Produção de documentos: refere-se ao ato de elaborar documentos 

em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. Nesta fase deve-se 

otimizar a criação de documentos, evitando-se a produção daqueles 

nãoessenciais, diminuindo o volume a ser manuseado, controlado, 

armazenado e eliminado, garantindo assim o uso adequado dos recursos de 

reprografia e de automação;  

· 2ª Fase – Utilização de documentos: refere-se ao fluxo percorrido pelos 

documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim 

como sua guarda após cessar seu trâmite;  

· 3ª Fase – Destinação de documentos: envolve as atividades de análise, 

seleção e fixação de prazos de guarda de documentos, ou seja, implica decidir 

quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados 

permanentemente (INDOLFO ET AL., 1995, p. 15). 
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Conforme Paes (2008) explica, arquivos correntes são compostos por documentos em 

que seu uso é constante dos quais possibilitam a origem de alguma atividade, ou para dar 

seguimento dela, seja para “[...] fins de controle, para tomada de decisões das administrações e 

etc” (p. 54), onde protocolo é o lugar da produção do documento. 

As três idades dos documentos se referem os documentos correntes, intermediário e os 

permanentes. As idades correspondem a idade administrativa, idade intermediária e idade 

histórica, fazendo alusão ao ciclo de vida dos seres vivos (HEREDIA HERRERA, 1991 apud 

LLANSÓ I SANJUÁN, 1993, p.22) 

A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico utilizado para a destinação dos 

documentos. Sua importância se dá “pela capacidade de orientar os técnicos na tarefa de seleção 

dos documentos a serem eliminados, após cumprirem os prazos de guarda nas fases corrente e 

intermediária, ou serem preservados como de guarda permanente” (INDOLFO, 2007, p. 47-

48). 
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4 SISTEMA DO PROTOCOLO CENTRAL - UFRJ 

  

 A PR6 (Pró-Reitoria de Gestão e Governança) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) é responsável por conduzir os processos de formulação, execução e avaliação 

de políticas públicas, fomentando a integração de instrumentos e mecanismos de gestão que 

viabilizem harmonizar as relações econômicas e sociais; 

Privilegiar o fortalecimento das ações governamentais, por meio da eficácia e 

efetividade dos resultados esperados e da transparência dos processos. Aperfeiçoamento dos 

métodos e procedimentos adotados, nesse sentido, o exercício do planejamento sistematizado 

com a aplicação de conceitos modernos que facilitem o acompanhamento, a fiscalização e o 

controle, tanto pela sociedade quanto pelo próprio Estado, fortalecem as relações institucionais 

e sociais. 

 

4.1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 Esse breve histórico, aqui apresentado, foi realizado com base em sites, publicações da 

UFRJ e com alguns funcionários da instituição. 

A Divisão de Gestão Documental e da Informação (DGDI) foi criada do antigo Serviço 

de Comunicações (SECOM) que compunha a antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que tinha dentre outras atribuições, a responsabilidade pela guarda 

dos documentos. 

Em 1964, com a transferência da Reitoria e da Administração Central da Universidade 

do Brasil da Praia Vermelha para o prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade 

Universitária, o serviço de comunicações, por fazer parte deste conjunto administrativo, 

também acompanhou a transferência.  

Em 1988 o SECOM foi alterado para Divisão de Comunicação (DICOM), visando 

modernizar os serviços prestados.  Em 2005, a DICOM é reestruturada e torna-se a Divisão de 

Gestão Documental e da informação (DGDI).  

A DGDI foi estabelecida com o propósito de se obter a excelência em gestão da 

informação voltada para a documentação administrativa da UFRJ.  Para alcançar seus objetivos, 

buscou os fundamentos da Arquivologia. A incorporação às suas funções do conhecimento 

técnico de profissionais qualificados em relação à gestão documental, conscientização e 
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sensibilização de gestores e da comunidade universitária, aliados a treinamentos foram 

determinantes para a realização de muitos avanços. 

Em 2013, novas mudanças na estrutura foram realizadas para adequar a atuação da 

DGDI aos novos desafios que surgiram na UFRJ e nasceu a Divisão de Arquivos (DIARQ) 

dispondo de estrutura compatível com a dimensão e relevância de sua competência, em especial 

com foco nas melhorias necessárias para a questão dos arquivos na universidade. 

 

4.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NA UFRJ 

 Por fazer parte da administração pública, logo integrante do Sistema Nacional de 

Arquivos (SINAR), a UFRJ é obrigada legalmente a utilizar o “Código de classificação de 

documentos de arquivo para a administração pública e a Tabela básica de temporalidade e 

destinação de documentos de arquivo”9 ambos relativos à atividades-meio, aprovado pela 

Resolução nº 14 do CONARQ, de 24 de outubro de 2001. 

 Já para as atividades-fim a instituição utiliza o “O Código de Classificação de 

Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim”10 e a “A Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim”11, ambos referentes às IFES 

(Instituições Federais de Ensino Superior). Estes instrumentos de gestão de documentos são 

utilizados por força da Portaria nº 92, de 23 de setembro de 2011. 

 O SAP, Sistema de Acompanhamento de Processos Administrativos, destina-se ao 

gerenciamento eletrônico da autuação, tramitação, acompanhamento, arquivamento e 

recuperação dos processos administrativos da UFRJ.  

SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos) tem por 

finalidade de fornecer serviços e relatórios que sirvam de subsídios para a gestão administrativa 

dos processos, atendendo demandas da administração central, bem como das unidades da UFRJ. 

Atualmente o acesso é restrito e permitido apenas com autorização.  

O portal do SIGAD possui atualmente 14 sistemas, que são: SisGERE (Sistema de 

Gerenciamento de Tabelas); ReIGER e ReUNI (Sistema de Relatórios Gerenciais); SisCORR 

(Sistema de Correspondência EBCT); SisPOST (Sistema de Postagem na Unidade); SisREMP 

(Sistema de Remessa de Postagem); SisRMA e SisRMN (Sistema de Registro de Música); 

                                                           
9 http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Codigo_de_classificacao.pdf 
10 www.siga.arquivonacional.gov.br/image/codigos_tabelas/portaria_n0922011_codigo_de_classificacao_de_documentos.pdf 
11 www.siga.arquivonacional.gov.br/images/codigos_tabelas/portaria_n0922011_tabela_de_temporalidade_e_destinao.pdf 
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SisPAA (Sistema de Publicação de Atos Administrativos); SisGNUM (Sistema de Geração de 

Número de Publicação); SisPAF (Sistema de Pasta/Assentamento Funcional); SisVAP (Sistema 

de Volume e Anexo de Processo); SisRIP (Sistema de Recuperação de Informação em 

Projetos). 

O SisGNUN (Sistema de Geração de Número) é destina a criação de sequência de 

números de edital e portaria com a finalidade de organizar a publicação no Boletim de Serviço 

UFRJ e/ou no Diário Oficial da União. Atualmente o acesso é restrito. Sendo permitido apenas 

com autorização. 

SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) é um sistema 

integrado de gestão administrativa, que permite o gerenciamento de processos, demandas de 

almoxarifado, patrimônio, orçamentos compras, boletins de serviço, faturas, convênios, obras 

e requisições diversas. Este sistema está em fase de teste e implantação. 

 Dentre os serviços prestados pela DGDI estão o de gestão de documentos e treinamento 

do SAP. 

 

4.3 ANÁLISE DO SISTEMA DE PROTOCOLO DA UFRJ 

A análise desse sistema tem por objetivo verificar sua aderência a grupos de requisitos 

obrigatórios do e-ARQ Brasil. 

Os requisitos dirigem-se a todos que fazem uso de sistemas informatizados 

como parte do seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar e acessar 

documentos arquivísticos. Um SIGAD inclui um sistema de protocolo 

informatizado, entre outras funções da gestão arquivística de documentos 

(CONARQ, 2011, p. 10). 

Conforme o CONARQ (2011) as atividades de protocolo são um conjunto de operações 

que objetivam o controle dos documentos produzidos/criados e recebidos que tramitam em uma 

instituição e que garantam sua localização, recuperação e acesso (p. 27). 

Foi solicitada entrevista com a responsável pelo setor de protocolo, das quais não 

ocorreram. Na data marcada para a entrevista a funcionária teve uma reunião na instituição. 

 De acordo com relato da funcionária responsável pelo suporte da DGDI nos informa 

que para registro de processos eles utilizam o SAP e para fazer a gestão desses processos 

utilizam o SIGAD.  
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 A DGDI trabalha com dois sistemas envolvidos no sistema de protocolo: SAP (Sistema 

de Acompanhamento de Processos) e SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 

de Documentos), ambos com especificações técnicas diferentes.  

 A instituição ainda não possui um sistema de protocolo eletrônico. Existe um 

trabalhando em execução para implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informação) na 

UFRJ. Esse sistema, SEI, tratará de processos e documentos eletrônicos. A funcionária enfatiza 

que alguns órgãos públicos já estão utilizando o SEI. E ainda, o SAP e SIGAD não estão 

atualizados quanto ao à tabela de temporalidade, sendo este trabalho feito manualmente. 

 Como solução de GED são utilizados o SAP (Sistema de Acompanhamento de 

Processos Administrativos) e o SIGAD (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos), ambos desenvolvidos pela UFRJ. O SAP foi desenvolvido em plataforma 

proprietária Active Server Pages (ASP), da Microsoft, onde possui a funcionalidade de 

processar linguagens de scrip para geração de conteúdo interativo na web. O Sistema SAP trata 

de processos físicos, onde os documentos não são nato-digitais, ou seja, não são documentos 

originalmente criados em meio eletrônico12. Já o SIGAD foi desenvolvido em plataforma PHP 

(PHP: Hypertext Preprocessor), software livre licenciado sob a GNU (sistema operacional 

livre) e como funcionalidade: trata das informações (relatórios gerenciais) inerentes a esses 

processos físicos. 

 Conforme as informações adquiridas em entrevista elaboramos um quadro (Quadro 1) 

com os requisitos obrigatórios da funcionalidade “organização dos documentos arquivísticos: plano 

de classificação e manutenção dos documentos”, para análise do Sistema de Acompanhamento 

Processual (SAP) utilizado pelo protocolo central da UFRJ. 

 

Quadro 1: Quadro para análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo Sistema de Acompanhamento 

Processual (SAP) da UFRJ 

1 organização dos documentos arquivísticos: plano de classificação e manutenção dos documentos 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

1.1.1 Um SIGAD tem que incluir e ser compatível com o 

plano de classificação do órgão ou entidade. O plano 

de classificação dos integrantes do SINAR deve estar 

de acordo com a legislação e ser aprovado pela 

instituição arquivística na esfera de competência 

específica. 

O plano de classificação do CONARQ 

referente à atividade-meio e o plano de 

classificação das IFES referente à 

atividade-fim não foram configurados no 

sistema e por isso os requisitos de 1.1.1 

até 1.1.17 não são atendidos.  A aplicação 

do código é feita pelos funcionários do 

protocolo manualmente. 

                                                           
12 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm 



33 

 

1.1.2 Um SIGAD tem que garantir a criação de classes, 

subclasses, grupos e subgrupos nos níveis do plano de 

classificação de acordo com o método de codificação 

adotado. Por exemplo, quando se adotar o método 

decimal para codificação, cada classe pode ter no 

máximo dez subordinações, e assim sucessivamente. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários autorizados 

acrescentar novas classes sempre que necessário. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de abertura de 

uma nova classe no respectivo metadado. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a mudança de nome de 

uma classe já existente no respectivo metadado. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.6 Um SIGAD tem que permitir o deslocamento de uma 

classe inteira, incluídas as subclasses, grupo, subgrupos 

e documentos nela classificados, para outro ponto do 

plano de classificação. Nesse caso, é necessário fazer o 

registro do deslocamento nos metadados do plano de 

classificação. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.7 Um SIGAD deve permitir que usuários autorizados 

tornem inativa uma classe em que não sejam mais 

classificados documentos. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.8 Um SIGAD tem que permitir que um usuário 

autorizado apague uma classe inativa. Só pode ser 

apagada uma classe que não tenha documentos nela 

classificados. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.9 Um SIGAD tem que impedir a eliminação de uma 

classe que tenha documentos nela classificados. Essa 

eliminação pode ocorrer a partir do momento em que 

todos os documentos ali classificados tenham sido 

recolhidos ou eliminados, e seus metadados apagados, 

ou que esses documentos tenham sido reclassificados.  

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.10 Um SIGAD tem que permitir a associação de 

metadados às classes, conforme estabelecido no padrão 

de metadados, e deve restringir a inclusão e alteração 

desses mesmos metadados somente a usuários 

autorizados. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.11  Um SIGAD tem que disponibilizar pelo menos dois 

mecanismos de atribuição de identificadores a classes 

do plano de classificação, prevendo a possibilidade de 

se utilizar ambos, separadamente ou em conjunto, na 

mesma aplicação:  

• atribuição de um código numérico ou alfanumérico;  

• atribuição de um termo que identifique cada classe. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.13 Um SIGAD tem que utilizar o termo completo para 

identificar uma classe. Entende-se por termo completo 

toda a hierarquia referente àquela classe. Por exemplo: 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL 

PERMANENTE:COMPRA 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL DE 

CONSUMO:COMPRA 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 
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1.1.14 Um SIGAD tem que assegurar que os termos 

completos, que identificam cada classe, sejam únicos 

no plano de classificação. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.1.17 Um SIGAD tem que prover funcionalidades para 

elaboração de relatórios de apoio à gestão do plano de 

classificação, incluindo a capacidade de:  

• gerar relatório completo do plano de classificação;  

• gerar relatório parcial do plano de classificação a 

partir de um ponto determinado na hierarquia;  

• gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos 

classificados em uma ou mais classes do plano de 

classificação;  

• gerar relatório de documentos classificados por 

unidade administrativa. 

Não atende. Ver requisito 1.1.1 

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos 

1.3.1 Um SIGAD tem que registrar nos metadados as datas 

de abertura e de encerramento do dossiê/processo. Essa 

data pode servir de parâmetro para aplicação dos 

prazos de guarda e destinação do dossiê/processo. 

O sistema SAP registra a abertura e 

encerramento dos processos. 

1.3.2 Um SIGAD tem que permitir que um dossiê/processo 

seja encerrado por meio de procedimentos 

regulamentares e somente por usuários autorizados. 

O sistema SAP permite que seja encerrado 

somente por usuários autorizados. 

1.3.3 Um SIGAD tem que permitir a consulta aos 

dossiês/processos já encerrados por usuários 

autorizados. 

O protocolo disponibiliza esta função. 

1.3.4 Um SIGAD tem que impedir o acréscimo de novos 

documentos a dossiês/ processos já encerrados. 

Dossiês/processos encerrados devem ser reabertos para 

receber novos documentos. 

O SAP não apresenta essa funcionalidade. 

1.3.6 Um SIGAD tem que impedir sempre a eliminação de 

uma unidade de arquivamento digital ou de qualquer 

parte de seu conteúdo, a não ser quando estiver de 

acordo com a tabela de temporalidade e destinação de 

documentos. A eliminação será devidamente registrada 

em trilha de auditoria. 

Como é um sistema de protocolo, o SAP 

não gere documentos nato-digitais. 

1.3.7 Um SIGAD tem que garantir sempre a integridade da 

relação hierárquica entre classe, dossiê/processo, 

volume e documento, e entre classe, pasta e 

documento, independentemente de atividades de 

manutenção, ações do usuário ou falha de componentes 

do sistema. Em hipótese alguma pode o SIGAD 

permitir que uma ação do usuário ou falha do sistema 

dê origem a inconsistência em sua base de dados. 

Como o plano de classificação não foi 

configurado, esse requisito está 

prejudicado. 

1.4 Requisitos adicionais para o gerenciamento de processos 

1.4.1 Um SIGAD tem que prever a formação/autuação de 

processos por usuário autorizado conforme 

estabelecido em legislação específica. 

A formação/autuação dos processos é feita 

somente por usuário autorizado. 

1.4.3 Um SIGAD tem que prever que os documentos 

integrantes do processo digital recebam numeração 

sequencial sem falhas, não se admitindo que 

documentos diferentes recebam a mesma numeração. 

Como não gere documentos nato-digitais, 

esse requisito não é aplicável. 
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1.4.4 Um SIGAD tem que controlar a renumeração dos 

documentos integrantes de um processo digital. Este 

requisito tem por objetivo impedir a exclusão não 

autorizada de documentos de um processo. Casos 

especiais que autorizem a renumeração devem 

obedecer à legislação específica na devida esfera e 

âmbito de competência. 

Como não gere documentos nato-digitais, 

esse requisito não é aplicável 

1.4.5 Um SIGAD tem que prever procedimentos para 

juntada de processos segundo a legislação específica na 

devida esfera e âmbito de competência. A juntada pode 

ser por anexação ou apensação. Este procedimento 

deve ser registrado nos metadados do processo. 

Os procedimentos de juntada de 

documentos é feito manualmente. 

1.4.6 Um SIGAD tem que prever procedimentos para 

desapensação de processos segundo a legislação 

específica na devida esfera e âmbito de competência. 

Esse procedimento deve ser registrado nos metadados 

do processo. 

Os procedimentos de desapensação de 

processos é feito manualmente.  

1.4.7 Um SIGAD tem que prever procedimentos para 

desentranhamento de documentos integrantes de um 

processo, segundo norma específica na devida esfera e 

âmbito de competência. Esse procedimento deve ser 

registrado nos metadados do processo. 

O desentranhamento dos processos é feito 

manualmente. 

1.4.8 Um SIGAD tem que prever procedimentos para 

desmembramento de documentos integrantes de um 

processo, segundo norma específica na devida esfera e 

âmbito de competência. Esse procedimento deve ser 

registrado nos metadados do processo. 

O desmembramento dos processos é feito 

manualmente. 

1.4.9 Um SIGAD tem que prever o encerramento dos 

processos incluídos seus volumes e metadados. 

O encerramento é feito manualmente. 

1.4.10 Um SIGAD tem que prever o desarquivamento para 

reativação dos processos, por usuário autorizado e 

obedecendo a procedimentos legais e administrativos. 

Para manter a integridade do processo, somente o 

último volume receberá novos documentos ou peças. 

O desarquivamento é feito manualmente, 

obedecendo às normas legais e 

administrativas.  

1.5 Volumes: abertura, encerramento e metadados 

1.5.3 Um SIGAD tem que permitir que um volume herde, 

automaticamente, do dossiê/processo ao qual pertence, 

alguns metadados predefinidos, como, por exemplo, 

procedência, classes e temporalidade. 

Esses metadados são preenchidos 

manualmente.  

1.5.4 Um SIGAD tem que permitir a abertura de volumes 

para qualquer dossiê/processo que não esteja encerrado 

Esse requisito é executado manualmente, 

por usuário autorizado 

1.5.6 Um SIGAD tem que assegurar que um volume conterá 

somente documentos. Não é permitido que um volume 

contenha outro volume ou outro dossiê/processo. 

A conferência é realizada de forma 

manual. 

1.5.7 Um SIGAD tem que permitir que um volume seja 

encerrado por meio de procedimentos regulamentares e 

apenas por usuários autorizados. 

Esse requisito é executado manualmente, 

por usuário autorizado 

1.5.8 Um SIGAD tem que assegurar que, ao ser aberto um 

novo volume, o precedente seja automaticamente 

encerrado. Apenas o volume produzido mais 

recentemente pode estar aberto; os demais volumes 

existentes no dossiê/processo têm que estar fechados. 

Esta conferência é feita de forma manual. 
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1.5.9 Um SIGAD tem que impedir a reabertura, para 

acréscimo de documentos, de um volume já encerrado.  

Esse requisito é executado manualmente. 

 

 Com base nas funcionalidades e requisitos do SIGAD pudemos identificar as atuais 

condições do sistema de protocolo da UFRJ em se adequar aos requisitos obrigatórios para o 

gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos propostos pelo e-ARQ Brasil 

(CONARQ, 2009).  

 A UFRJ possui plano de classificação e tabela de temporalidade para atividades-meio e 

atividades-fim, já determinados para administração pública e IFES, respectivamente. No 

entanto esses instrumentos arquivísticos não estão conectados ao sistema de protocolo, sendo 

este trabalho realizado manualmente por funcionários autorizados. 

 Por esta razão é necessário que o conceito de cada sistema/atividade seja compreendido 

de forma clara por parte dos profissionais que trabalham com gestão informatizada de 

documentos, sejam nato-digitais ou digitalizados, pois: 

Um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e um 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) têm 

objetivos diferentes. Um GED é uma ferramenta que visa a apoiar e facilitar a 

condução de uma ou mais atividades da instituição. Já o foco do SIGAD é o 

controle completo do ciclo de vida do documento, desde a captura 

(independentemente do sistema ou ferramenta que o produziu) até a 

destinação final, seguindo os procedimentos da gestão arquivística de 

documentos (CONARQ, 2011, p. 2).  

 Diferentemente do que possam pensar o SIGAD não é um software. SIGAD é um 

sistema que visa desempenhar as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de 

documentos “desde a produção, tramitação, utilização e arquivamento até a sua destinação 

final” (CONARQ, 2011, p. 2), pois foi desenvolvido em conformidade com os requisitos do e-

ARQ Brasil: 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Dentre os serviços ditos fornecidos pelo SIGAD do protocolo central da UFRJ não 

foram mencionados em contato com funcionários nem apresentados no site a questão pertinente 

ao ciclo de vida dos documentos. Sequer encontramos um sistema de protocolo informatizado 

como um todo. O que vemos no lugar de um SIGAD é um sistema de formulários e registro de 

documentos, pois não atende a boa parte requisitos do SIGAD que são obrigatórios. 

 A autenticidade e a organicidade são características do documento arquivísticos que 

devem ser preservadas em todo o ciclo de vida do documento. Embora a instituição possua, por 

forma da obrigatoriedade das IFES utilizares o Código de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade, a não integralização desses instrumentos arquivísticos no sistema de protocolo 

acaba por subutiliza-las, não permitindo o GED realizar suas funções propostas, que é entre 

outras funções reduzir o custo na produção de documentos, reduzir o espaço físico da alocação 

dos documentos e etc. 

 É importante mencionar que a impossibilidade de realizar a entrevista com a responsável 

pelo protocolo central da UFRJ ocorreu em virtude do treinamento para a implantação do SEI 

(Sistema Eletrônico de Informação) na instituição, do qual funcionários autorizados se 

adequarão à agenda, ou seja, ainda que o sistema de protocolo não esteja devidamente em 

conformidade com os requisitos previstos pelo e-ARQ Brasil, existe um projeto no qual a 

instituição vislumbra a utilização dos instrumentos arquivísticos de racionalização para gestão 

eletrônica de documentos. 
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