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“No nosso mundo contemporâneo, os arquivistas devem abandonar sua perspectiva física dos 
documentos por uma perspectiva intelectual e contextual.”  

(Luciana Duranti)  



 
RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso é o resultado de um estudo, por meio da pesquisa 
literária arquivística com o objetivo de analisar o sistema Plante da empresa QCR para avaliar 
se os requisitos estão aderentes ao e – ARQ Brasil: modelo de requisitos para sistema 
informatizados de gestão arquivística de documentos. A relação conceitual da área, apontando 
as definições de arquivologia, documento, documento arquivístico, documento eletrônico, 
documento arquivístico digital, gestão arquivística de documento, seus princípios e práticas.   
 

Palavras chave: Documento arquivístico. Gestão de Documentos.  Documentos arquivísticos 

digitais. E-ARQ Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ABSTRACT 

 

 

This Work Completion of course is the result of a study, through archival literary research in 
order to analyze the system Implanta company CFR to assess whether the requirements are 
adhered to e-ARQ Brazil Model requirements for computerized system of records 
management documents. The conceptual relationship of the area, pointing out the settings 
archivology The conceptual relationship of the area, pointing out the settings archivology, 
document archival document, electronic document, digital archival document, archival 
document management, its principles and practices.  

 

Keywords: Records Management. Electronic Records Management. Electronic Records 

Management System.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

No século XX se estabeleceu os arquivos nacionais, instituições arquivística que 

conhecemos hoje. É nesse período da história, através da 2ª Guerra Mundial e que avançou até 

os dias atuais a grande produção de massa documental e informacional com o advento de 

novas tecnologias (computador, redes de TV, e entre outros). Na arquivística se sustentam 

princípios em que a população começa a ver a ciência de uma maneira que poderia resolver os 

problemas informacionais, organizando e conservando a massa documental existente.  

Em 1950 o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), desenvolve leis que enfatiza a 

Arquivística, e a tecnologia desenvolvida ajuda esta ciência a nível mundial no seu 

desenvolvimento e progressão.  Com o crescimento e desenvolvimento do movimento 

arquivístico, profissionais de arquivo organizaram procedimentos para troca de comunicação 

entre si. Essas informações eram sobre as políticas de arquivo, procedimentos e treinamentos.  

Na década de 80, começaram a surgir os documentos e arquivos digitais, esse tipo de 

documento é gerado com grande volume e em nossa época é extremamente intenso, em tempo 

real, originando a documentos e arquivos digitais. Onde as informações podem ser 

consultadas a qualquer momento, e de onde estiver, em tempo real, através da Internet e seus 

periféricos.  

Hoje utilizamos sistemas informatizados e documentos digitais, essa mudança foi 

obtida pelo avanço tecnológico. São estratégias e suportes indispensáveis em nossa realidade 

para uma administração moderna e mais eficiente na organização de documentação e 

arquivos.  Numa esfera global as técnicas arquivísticas já existentes foram desenvolvidas com 

o objetivo de precisão e consolidar a troca de informações arquivística, sobre acervos, 

procedimentos e técnicas. 

Hoje com a produção em série, com o desenvolvimento tecnológico e obra prima mais 

em conta punciona ainda mais a produção de documentos em grande escala e com facilidade. 

Devido a esses aspectos é necessário saber controlar a produção documental como também a 

gestão de documentos.   

 Este trabalho se consiste em geral analisar o sistema Implanta da empresa Conselho 

Regional de Química 3ª região, para verificar se é aderente ao e-ARQ Brasil: modelo de 

requisitos para sistemas informatizados de Gestão Arquivística de Documentos. O que 

testificaria a qualidade deste sistema na função de preservação verdadeira dos documentos da 

instituição e seu acesso.  
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 A relevância desse estudo está na confirmação do e-ARQ Brasil como instrumento 

importante de profissionais arquivistas na tarefa de avaliação de sistemas informatizados para 

gestão documental. Os profissionais de tecnologia da informação disponibilizam diversos 

sistemas informatizados para a gestão de documentos, cabe ao arquivista, estudar tudo que 

está disponível em pesquisas para ajudá-lo neste trabalho. 

 A metodologia consiste-se na pesquisa de referencial teórico em literatura específica 

em livros de arquivologia, revistas especializadas e artigos científicos.  

 O trabalho é composto por quatro capítulos. O segundo contido por conceituação de 

fundamentos teóricos da Arquivologia, os assuntos que serão trabalhados são: o que é 

arquivo, o que é documento, o que é documento arquivístico, documento eletrônico, 

documento digital, documento arquivístico digital. No terceiro capítulo será abordado o 

conceito de gestão de documentos, suas práticas, objetivo e fases da gestão de documentos.  

No quarto capítulo abordaremos o sistema de informação implantado na empresa Conselho 

Regional de Química 3ª região, avaliando sua funcionalidade de acordo com os requisitos do 

e-ARQ Brasil.  
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 
 
 

Este capítulo analisa a literatura sobre os conceitos arquivísticos. Os termos analisados 

são: arquivo, documento, documento arquivístico, documento eletrônico, informação, 

documento digital e documento arquivístico digital, porque são essenciais para esse estudo. 

Assim, serão apresentados a cada termo, bem como, as suas características.   

 
2.1 ARQUIVO  
 
 

 O arquivo é um conceito polissêmico e não possui uma única definição que possa ser 

considerada a mais certa e irrefutável. Uma entre outras necessidades do arquivo é a de prova.  

Os arquivos servem para provar. A prova, a necessidade da prova frente à justiça foi, 
na sociedade ocidental, a primeira razão da conservação para longa duração de 
determinados documentos escritos: diplomas merovíngios e carolíngios, atos, títulos 
etc. (Delmas, 2010, p. 21).  
 

Os documentos são usados por cidadãos a fim de registrarem seus atos e assegurarem 

suas atividades. Socialmente os documentos jurídicos fundamentam os direitos e às 

obrigações.  

Além de todas as circunstâncias conjunturais, são sobretudo os documentos jurídicos 
os que dão fundamentos aos direitos e às obrigações, privados ou públicos, que 
chagaram até nós: títulos de propriedade, reconhecimento de direitos, contratos, atos 
notariais, decisões de autoridades administrativas ou de justiça, documentos fiscais, 
documentos religiosos (fundações, doações, votos, martirológios, obituários, 
registros de catolicidade)... Por essa razão primeira e antiga de conservação de 
arquivos, estes foram, por muito tempo, identificados apenas com títulos, 
essencialmente títulos de propriedade, ou seja, aquilo que é guardado enquanto dura 
o bem patrimonial a que se refere (Delmas, 2010, p. 23).  

 

Portanto, continuamente cresce o papel do arquivo como suporte de prova.  

O arquivo deve proporcionar segurança aos documentos, é o local onde os documentos 

são arquivados e tratados de acordo aos padrões arquivísticos necessários. Ele possui 

importância singular, pois, a destruição de um arquivo ou o mau uso, pode significar a perda 

irreparável para o exercício de direitos por cidadãos, ou, pela administração produtora.   

A lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

que estabeleceu como dever público a gestão e a proteção especial a documentos de arquivos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação. Nela se definição arquivo como: 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 
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como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos. (BRASIL. Lei n° no 8.159, 2002, art. 2º)  
 

Dentre os dicionários de terminologia arquivística no Brasil, observamos o DIBRATE 

- Dicionário Brasileiro de terminologia Arquivística (2005) e, para a definição do termo 

“arquivo” que é apresentado de quatro formas distintas:  

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, processamento técnico, a conservação e o 
acesso(1) a documentos. 3 Instalações onde funcionam arquivos(2). 4 Móvel 
destinado à guarda de documentos. (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE 
TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 26).   
 

  O Dicionário de Terminologia Arquivística, da Associação Brasileira Arquivística do 

Núcleo Regional de São Paulo define arquivos, como:  

1. Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são 
reunidos por acumulação ao longo de atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas. (...) 2. Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo 
tratamento documental e pela utilização dos arquivos (1) sob sua jurisdição. (...) 3. 
Edifícios em que são guardados os arquivos (1). 4. Móvel destinado à guarda de 
documentos. (...) 5. Em processamento de dados, conjunto de dados relacionados, 
tratados como uma totalidade. (DICIONÁRIO DE TERMINOLOGIA 
ARQUIVÍSTICA, 1994, p.5).  
 

 A definição de arquivo em ambos os dicionários são semelhantes. Fonte de 

compreensão do termo em questão, essencial na área de arquivologia. Tanto o Dibrate quanto 

o Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação Brasileira Arquivística do Núcleo 

Regional de São Paulo, definem enumerando 4 pontos semelhantes o conceito do termo 

arquivo. Porém, no Dicionário da Associação Brasileira Arquivística do Núcleo Regional de 

São Paulo acrescenta o número 5, que aborda o processamento de dados, o conjunto de dados 

relacionado, tratados como uma totalidade.  

Além disso, Schellenberg (2004, p. 36) no tocante ao termo arquivo (archives), afirma 

que este termo é de origem grega. Para ele, o arquivo como instituição é chamado de 

(archival institution) e o significado de “material de arquivo”, ele utiliza o termo (archives). 

As diferenças dos conceitos referem-se à instituição e ao objeto da instituição.  Sustenta que 

os manuais técnicos escritos por arquivistas são a melhor opção para a referência no assunto, 

mencionando também a definição de arquivo desenvolvida, por outros autores. 

O primeiro autor citado por Schellenberg que define arquivo é: Hilary Jenkinson.  

Sir Hilary Jenkinson, no seu manual inglês intitulado Manual of archive 
administration, edição 1937 (1ª edição publicada em Oxford, 1922), definiu arquivos como 

documentos... “produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 
executivo (público ou privado) de que são partes constitupinte e, subsequentemente, 
preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por 
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seus legítimos sucessores para sua própria informação” (JENKINDON, 1937, p.11 
apud SCHELLENBERG, 2004, p.36).  
 

O segundo autor citado por Schellenberg que define arquivo é: Eugenio Casanova. 

O arquivista italiano Eugenio Casanova (1867-1951), no seu manual intitulado 
Archivistica, publicado em Siena, em 1928, define arquivos como “a acumulação 
ordenada por documentos criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua 
atividade e preservados para consecução de seus objetivos políticos, legais e 
culturais, pela referida instituição ou pessoa” (CASANOVA, 1928, P. 9 apud 
SCHLLENBERG, 2004, p. 37). 
 

O segundo autor citado por Schellenberg que define arquivo é: Adolf  Brennek 

O arquivista alemão Adolf Brennek (1875-1946), por muitos anos diretor do 
Arquivo do Estado da Prússia, cujas conferências foram reunidas em forma de 
manual por Wolfgang Leesh numa publicação intitulada Archivkunde, publicada em 
Leipzig, 1953, define arquivos “como conjunto de papéis e documentos que 
promanam de atividades legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se 
destinam á conservação permanente em determinado lugar como fonte e testemunho 
do passado” (BRENNEK, 1953, P. 97 apud SCHELLENBERG, 2004, p. 37).  

 

Com relação, à definição de arquivo, Schellenberg destaca a importância dos 

elementos das definições de arquivo. 

...que se relacionam tanto a fatores concretos (tangible) como a fatores abstratos 
(intangible). Os elementos relativos aos fatores concretos – a forma dos arquivos, a 
fonte de origem e o lugar de sua conservação – não são essenciais à caracterização 
do material de arquivo, 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. Os elementos relativos a fatores abstratos são os elementos 
essenciais. (SCHELLENBERG, 2004, p. 37).   
 

 Cabe citar o manual que, provavelmente, é um dos mais importantes escritos sobre 

administração de arquivos, por causa de sua grande aceitação, propagação mundialmente e 

tornou-se um grande marco no fundamento da Arquivística. Publicado em 1898 pelos 

arquivistas holandeses, S. Muller, J. A. Feith e R. Fruin, o “Manual dos holandeses”.  Este 

manual define arquivo como:  

o conjunto de documentos escritos, desenhos c material impresso, recebidos ou 
produzidos oficialmente por de terminado órgão administrativo ou por um de seus 
funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na 
custódia desse órgão ou funcionário (MANUAL DE ARRANJO E DESCRIÇÃO 
DE ARQUIVOS, 1973, P. 13).  
 

 Os arquivos possuem características próprias, destacado por Paes (2010, p. 20) a qual 

sustenta que os arquivos têm por finalidade servir à administração, constituindo-se com o 

decorrer do tempo, em base do conhecimento para a história e que sua função básica é tornar 

disponíveis as informações contidas no acervo documental sob sua guarda.  

Formula três aspectos básicos que distinguem os arquivos:  
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1. Exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou instituição. 
Não se considera arquivo uma coleção de manuscritos históricos, reunidos por 
uma pessoa.  

2. Origem no curso de suas atividades. Os documentos devem servir de prova de 
transações realizadas.  

3. Caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto. Um 
documento, destacado de seu conjunto, do todo a que pertence, significa muito 
menos do que quando em conjunto  

                                  (PAES, 2010, p. 20).  
  

 
   As características próprias dos arquivos para Schellenberg (2004, p. 41) relacionam-

se, pois, com as razões pelas quais os documentos vieram a existir e com as razões pelas quais 

foram preservados.  

   Portanto, na Arquivologia, quando se trata do termo “arquivo” de fato se faz 

necessário especificar em que contexto será inserido e o seu objetivo, para fazer a definição 

correta, para assim corresponder à realidade em que está inserido. Para Schellenberg (2004, p. 

40) o arquivista moderno precisa dar nova definição ao termo “arquivos” de maneira mais 

adequada às suas próprias exigências. 

2.2 INFORMAÇÃO, DOCUMENTO e DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO  
 

 

A informação e os aspectos relacionados à sua transferência serão abordados para a 

pesquisa empreendida. A palavra informação aparece pela primeira vez conceituada em 1386 

no Oxford English Dictionary. “Whanne Melibee hadde rebanho os Skiles Grete e resons de 

prudência Dame e contratar infomacions sábios e techynges” Logan (p. 25, 2012).  

Palavra derivada do latim através do francês, que combinou a palavra “informar”, que 

indica “dar uma forma para a mente”, com o sufixo “ção” designando ação. Logan (p. 26, 

2012). A teorização da informação foi iniciada por Claude Shannon em 1948, ele é dito como 

o pai da teoria da informação, ele a definiu como uma mensagem enviada por um emissor 

para um receptor, resumidamente apontando.    

Outro aspecto em relação à informação é se caracterizar como meio entre o registro do 

conhecimento e a produção da memória social, no sentido de fornecer dados, suprindo a 

necessidade social em relembrar o passado.  

 

Le Goff cita a utilização da informação, registro do passado, para a memória: 

A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 
primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 
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atualizar impressões ou informações passadas, ou o que ele representa como 
passadas. (LE GOFF, 1990, p.423). 

 

Na arquivística a conceituação do termo informação é convergente. A autora Rodinelli 

(p. 100, 2013) cita diferentes conceituações de autores da ciência da informação e da 

arquivologia. Conforme abaixo: 

Autores da ciência da informação: 

1. Shannon: Visão mecanicista de informação; informação no mero sentido de 

transmissão de sinais e, portanto, igualada a mensagem. 

2. Weaver: Visão da informação a partir de um contexto semântico. 

3. Zeman: A classificação de alguma coisa. 

4. Wesig e Neveling: Informação envolve relação entre estruturas (matéria, mente 

humana, e sinais). 

5. Belkin e Robertoson: Estrutura de qualquer texto* capaz de mudar a imagem 

de estrutura de um receptor. *sinais estruturados. 

6. MacGarry: Aquilo que altera o mapa cognitivo ou mental do indivíduo. 

7. Brooks: Parte da estrutura do conhecimento. 

8. Ferradane: Um representante físico* do conhecimento. *Linguagem. 

9. Meadow e Yuan: Conjunto de símbolos com significado para o receptor. 

10.  Madden: Um estímulo que expande ou corrige a visão de mundo* do 

informado. *Percepção sobre o ambiente físico e social. 

11. Rendón Rojas: Ente ideal objetivado (documento). 

12. Pinheiro: Fenômeno gerado a partir do conhecimento que uma vez analisado e 

interpretado gera novo conhecimento. 

13. Barreto: Conjunto de dados capazes de gerar conhecimento. 

14. Capurro: Escolha do significado de uma mensagem. 

Autores da arquivologia: 

1. Camargo: Informação é todo e qualquer elemento referencial contido num 

documento. 

2.  Duranti: Um conjunto de dados a serem comunicados no tempo e no espaço. 

3. Livelton: Inteligência dada, ou seja, uma mensagem dotada de sentido que seja 

comunicada.  

4. Rodríguez Bravo: informação = documento. 

A autora Rodinelli (p.100, 2013) destaca que a convergência está em abordar a 

materialidade (conteúdo fixado num suporte) por um grupo e a funcionalidade (ensino, 
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aprendizagem, registro e comunicação da informação, testemunho de fatos e ações) pelo outro 

grupo.  

A consideração da proveniência guarda a informação arquivística dos documentos, 

pois a informação desligada do suporte físico passa a ser descontextualizada e tratada apenas 

pelo conteúdo, a que para a arquivística não tem propriedade, não faz sentido. O conjunto e o 

contexto documental de produção de documentos estabelece o que é informação e informação 

arquivística.  

A autora Mariz (p. 19, 2012) cita a diferença entre informação e informação 

arquivística. O termo informação arquivística não possui conformidade na área da 

Arquivologia.  

 

A arquivística é marcada pela transversalidade de seu objeto: que não são os 
documentos de modo geral, mas os que justificam sua existência pela força 
probatória; que não são as informações neles contidas, a forma e o contexto que lhes 
dá relevância; que não são o conhecimento que se pode construir a partir de suas 
reservas de sentido, para o aqui e agora das organizações ou para a posteridade, mas 
a correspondência que mantém com as ações para as quais serviram de instrumento e 
que lhes conferem um caráter específico e único. (MARIZ, 2012, p.20 apud 
BELLOTTO, 2002, p.167).  

  

Os documentos produzidos por um órgão são comprovações de registros de suas 

ações, eles confirmam ou comprovam suas atividades realizadas. Contudo, para a 

Arquivologia nem todo documento produzido é um documento arquivístico. Para melhor 

compreensão sobre o assunto vamos conceituar o termo documento, documentos arquivístico 

e suas características específicas.   

Dentre as obras disponíveis escolhemos dois dicionários de terminologia arquivística 

do Brasil para, a definição do termo documento. O primeiro é o DIBRATE, (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 73) define “documento” como uma unidade de registro de informações 

em qualquer suporte ou formato. Já o Dicionário de Terminologia Arquivística, (1994, p.28) 

define documento como: unidade constituída pela informação e seu suporte.   

Em março de 2014 foi publicado a versão 6.0 do glossário pela CTDE - Câmara 

técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, com o 

objetivo de definir os termos usados pelos componentes da CTDE, termos relacionados à 

Tecnologia da Informação, da Arquivologia e da Diplomática, na finalidade de maior 

esclarecimento e amadurecimento da área no Brasil. A CTDE (2014, p.18) 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.  
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Outra definição também apresentada com o objetivo de produzir conhecimento 

teórico-metodológico essencial para a preservação de longo prazo de documentos 

arquivísticos digitais autênticos é o projeto INTERPARES. Desenvolvido e conduzido pela 

Universidade de British Columbia, no Canadá, define o termo documento como: informação 

afixada em um meio sob forma fixa 1(INTERPARES, 2012). 

O termo documento é desenvolvido conceitualmente também por grandes autores na 

Arquivologia. Cabe cita a conceituação de documento segundo Bellotto, definindo como um 

registro de expressões 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, 2006, p. 35) 
 

   Bellotto explica que a forma/função pela qual o documento é criado é o que determina 

seu uso e seu destino de armazenamento futuro. É a razão de sua origem e de seu emprego, e 

não o suporte sobre o qual está constituído, que vai determinar sua condição de documento de 

arquivo, (2006, p. 36).  

 A definição do termo documento, também, é comentada pela autora Indolfo (1995, p. 

11) declara que 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.  

A conceituação de documento na área arquivística possui pontos divergentes, pois 

existe a visão materialista (conteúdo fixado num suporte) e a visão de funcionalidade (ensino, 

aprendizagem, registro e comunicação da informação, testemunho de fatos e ações),  

 

Assim, independente da ênfase dada, podemos identificar na  materialidade um 
ponto de convergência entre a ciência da informação e a arquivologia no que diz 
respeito ao conceito de documento. Outro ponto convergencial entre as duas áreas 
seria a funcionalidade. Por meio da funcionalidade o documento detém as funções 
de ensino e aprendizagem, registros e comunicação da informação, testemunho de 
fatos e de ações, numa noção mais coerente com a etimologia e a semântica do 
termo documentos (RONDINELLI, 2013, P. 54).  

 

Essa convergência ocorre devido ao diversificado formato ou suporte que um 

documento pode possuir, por exemplo, uma pedra pode ter sido avaliada e classificada como 

                                                 
1
 Disponível: http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_preserver_guidelines_booklet--

portuguese.pdf 
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um documento, uma indumentária ou uma peça de louça. Portanto, o tipo de documento 

criado pode ser muito diversificado. Essa inconsistência se daria também por causa da 

interpretação humana, devido à implicação pessoal em que cada caso foi analisado.   

   A despeito de documento arquivístico, na mesma linha em conceituação. O dicionário 

já citado anteriormente o Dicionário de Terminologia Arquivística, (1994, p. 5) define 

documento de arquivo como: conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou 

do suporte, são reunidos por acumulação ao longo de atividades de pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas.   

 A despeito desse assunto, Luciana Duranti autora importante da Arquivologia relata 

que o documento arquivístico tem papel central no que tange o saber arquivístico (1994, p. 

51) afirma que os registros documentais atestam ações e transações, e sua autenticidade 

depende das circunstâncias de sua criação e preservação. Para que os registros documentais 

tenham autenticidade é necessária à existência de cinco características na criação e 

preservação.  

 A primeira é a imparcialidade garante que o registro de documento será produzido 

sem intervenção pessoal do produtor.  

Os registros são inerentemente verdadeiros, ou, como diz o arquivista britânico 
Hilary Jenkinson, "livres da suspeita de preconceito no que diz respeito aos 
interesses em nome dos quais os usamos hoje". Isso não quer dizer que as pessoas 
que intervêm em sua criação são livres de preconceitos, mas que as razões por que 
eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as circunstâncias de sua criação 
(rotinas processuais) asseguram que não são escritos "na intenção ou para a 
informação da posteridade", nem com a expectativa de serem expostos ou com o 
receio do olhar do público. Assim, os documentos fornecem `provas originais 
porque constituem uma parte real do cor pus dos fatos, do caso".7 Porque trazem 
uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja realização 
contribuem, eles também ameaçam revelar fatos e atos que alguns interesses não 
gostariam de ver revelados. Proteger os documentos contra a manipulação ilegítima 
ou a destruição é portanto o primeiro dever dos arquivistas. Deve-se ressaltar que 
imparcialidade não significa que os leitores dos documentos devam crer que eles 
reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: o contexto mais amplo da 
atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no qual seus intérpretes 
vivem são fatores essenciais para a compreensão da verdade que pode ser extraída 
dos documentos (DURANTI, 1994, P. 54).  
 

A priori os documentos devem trazer o compromisso de comprovar os fatos e as ações 

em que ele foi atribuído. De fato os documentos em situações mostram fatos e atos que alguns 

interesses não gostariam de ver revelados. 

 Segunda a autenticidade assegura ao registro documental a vinculação ao continuum 

da criação, manutenção e custódia. Esse atributo possui respaldo pela necessidade de num 

futuro, esse registro documental garantir ações ou para informações necessárias.  
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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". 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 ao 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. 54). 
  

 A terceira é a naturalidade atesta ao registro documental ao acúmulo natural de sua 

criação, os registros não são criados artificialmente ou sem propósito definido, esta 

característica garante ao documento se acumular de maneira contínua e progressiva dotado de 

coesão espontânea, mesmo que estruturada.  

Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no curso 
das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles não são 
"coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), mas acumulados 
naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração".9 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. 55). 
  

 A quarta é o inter-relacionamento que se deve ao fato do documento fazer relação 

com outros documentos no decorrer da tramitação de ações em que foi produzido, ou seja, o 

documento está relacionado com outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está 

preservado e seu significado depende dessa relação. O não inter-relacionamento pode 

ocasionar a perda de significado ou sua capacidade comprobatória  

 

é devido ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do 
andamento das transações e de acordo com suas necessidades. Cada documento está 
intimamente relacionado "com outros tanto dentro quanto fora do grupo no qual está 
preservado e (...) seu significado depende dessas relações". As relações entre os 
documentos, e entre eles e as transações 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. Em outras palavras, os documentos 
estão ligados entre si 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. 55). 

 

A quinta é a unicidade assegura ao registro documental ser único no interior de uma 

estrutura documental do grupo ao qual pertence e no mesmo âmbito.  
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Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas 
cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros 
registros é sempre único, e - como foi enfatizado acima - um registro consiste em 
um documento e suas relações com seu contexto administrativo e documental: 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. 56). 

 

As características do documento arquivístico definida pela a autora, declara o cunho 

probatório informando que o documento arquivístico possui razão de prova. Com o advento 

da tecnologia os documentos começaram a ser digitalizados e produzidos virtualmente, cabe à 

Arquivística desenvolver e utilizar meios de tratamento e guarda adequada pra esse tipo de 

documentação. O Projeto InterPARES e o Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

Conselho Nacional de Arquivos (CTDE-CONARQ) são algumas  iniciativas com o 

compromisso de apoiar nesse sentido.    

2.3 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E 
DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 
 
 
 Nesta seção, trataremos o documento eletrônico, documento digital e o documento 

arquivístico digital, em literatura da área arquivística os termos em questão são tratados, em 

alguns casos, como sinônimos, porém, cabe citar conceitualmente suas composições e 

diferenças.  

 Hoje a Arquivologia e a informática estão tecnicamente relacionados. Na década de 

1980 a tecnologia do computador trouxe a prática arquivística muitos benefícios. Entretanto, 

essa relação inicialmente não foi aceita prontamente.  De um modo geral os arquivistas 

tinham resistência à informática (FICHBEIN, 1981 apud RONDINELLI, 2005, P.25). 

Atualmente, a tecnologia faz parte do processo do fazer arquivístico e com isso os 

documentos eletrônicos e digitais. 

   Após pesquisa sobre o tema, expomos a definição de documento eletrônico segundo o 

dicionário DIBRAT, Arquivo Nacional, (2005, p. 75) definindo como: gênero documental 

integrados por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos 

eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais. O mesmo dicionário 

define documento digital como: documento codificado em dígitos binários, acessível por meio 

computacional. O Dicionário de Terminologia Arquivística, (1994, p. 28) não faz distinção 

entre documento eletrônico e digital, definindo o termo documentação eletrônica como: 



13 
 

 

documentação cujo conteúdo, registrado em suportes, especiais, é acessível apenas por 

computador.  

 Outra fonte de referência importante no quesito definição é apresentada no Glossário 

da CTDE (2010, p. 16) definindo documento eletrônico como: informação registrada, 

codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

um equipamento eletrônico.  

No entanto, o documento de arquivo possui algumas características únicas em relação 

à ação, a organicidade e proveniência, além de serem produzidos com o intuito de representar 

requisitos legais, fiscais e administrativos.  O InterPARES 2, foi criado com o objetivo de 

desenvolver o conhecimento técnico e metodológico para permitir o arquivista preservar 

documentos eletrônicos a longo prazo, de maneira que sua confiabilidade seja mantida intacta.  

 No InterPARES 2 o documento  é definido como: “documento que constitui 

informação afixada em um meio sob uma forma fixa”, o documento arquivístico  é definido 

como “sendo qualquer documento produzido (isto é, elaborado ou recebido e salvo para 

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

prática como instrumento e subproduto dessa atividade.  

Acerca de documento arquivístico digital, o Glossário do Projeto InterPARES 3 

(2012b) define esse termo como um “documento digital é reconhecido e tratado como um 

documento arquivístico" e para documento digital como “a informação registrada codificada 

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

A despeito do conceito de documento arquivístico digital, Rondinelli (p. 235, 2013) 

apresenta a seguinte conceituação: 

 

É um documento, isto é, “uma unidade indivisível de informação constituída por 
uma mensagem fixada num suporte (registrada), com uma sintática estável”, 
produzindo e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas 
atividades”, “codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema 
computacional”, em suporte magnético, óptico ou outro. (RONDINELLI, 2013, p. 
235).   
 

Segundo a autora Duranti (2005, p.7) o conceito documento arquivístico digital deve-

se observar seis características desse documento: forma fixa, conteúdo estável, relações 

explícitas com outros documentos, contexto administrativo identificável, pessoas envolvidas e 

ação.   

Este aspecto também e comentado pela autora Rondinelli, apresentando o documento 

arquivístico digital com características e partes constituintes segundo a diplomática. 
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Na perspectiva na diplomática, o documento arquivístico digital, similar ao modo em 

papel, apresenta as seguintes características: forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, 

contexto identificável, ação e o envolvimento de cinco pessoas, autor, redator, destinatário, 

originador e produtor Rondinelli, (2013, p. 235). Observando que num documento 

arquivístico as três primeiras pessoas são obrigatórias.  
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3  GESTÃO DE DOCUMENTOS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

No século XX cada país procurou a melhor forma de gerenciar seus conjuntos 

documentais de acordo com sua realidade, atitude essa, devido ao acúmulo de grande massa 

documental ao longo do século nos setores públicos. Os arquivistas iniciaram uma reflexão 

em torno dos estabelecimentos de programas de gestão de documentos.  

Neste capítulo serão abordados os fundamentos teóricos de gestão de documentos, 

onde e como foi desenvolvido e seus objetivos.  O ciclo de vida dos documentos e a aplicação 

do conceito gestão de documentos no Brasil e em outros países.   

A gestão de documentos é um campo da Arquivologia que tem por objetivo controlar 

o documento arquivístico desde o momento de sua produção até a sua destinação final. O 

conceito de gestão de documentos ou Records Management, denominação atribuída pelos 

arquivistas norte-americanos surgiu como recurso para atender às necessidades da 

administração pública, pois a documentação crescia rapidamente Llansó I Sanjuan (1993, 

p.47).   

A necessidade e a prática de trabalho com a organização de documentos não é um ato 

moderno. Historicamente é relatado desde registros arqueológicos de tábuas de argila na 

Mesopotâmia sistema de controle de documentos na antiga Grécia e Roma. Há vários 

registros de civilizações que organizavam seus documentos, abaixo um exemplo.  

O sistema de controle de documentos na antiga Grécia e em Roma Republicana não 
se tem muito conhecimento. O suporte dominante na época eram tábuas de madeiras 
pintadas e enceradas, mas, pouco desses documentos chegaram até nós (LLANSÓ 
I SANJUAN 1993, p. 23, tradução nossa).  
 

 Os Estados Unidos desenvolveram o conceito de records management gestão de 

documentos que ganhou força logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o governo deste 

país teve que buscar soluções para lidar com o problema de superprodução documental que 

havia sido gerado no decorrer das atividades das administrações públicas. Era urgente a 

necessidade de racionalizar e controlar as grandes massas documentais que se acumulavam 

nos depósitos de arquivos Schellenberg (2004, p. 80).  

Llansó I Sanjuan (1993, p.47) expõe o levantamento feito pelo governo dos Estados 

Unidos mostrou que no ano de 1938 existiam mais de 1500 km de documentos federais 

produzidos e acumulados pela administração e que não havia mais capacidade de alocar todo 

este material nos depósitos federais.  
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O governo dos Estados Unidos precisou alterar suas leis, pois no passado, a própria 

legislação norte-americana proibiu, por muitos anos, que fosse feita qualquer eliminação e 

descarte de documentos, segundo Llansó I Sanjuan (1993, p.45, tradução nossa): “Uma lei de 

1853 proibia a destruição de documentos públicos, e modo que a administração pública 

experimentou um crescimento desordenado de volume de papel”. 

Conforme a legislação atual norte-americana2, a definição de records management é a 

seguinte: 

o termo ‘gestão de documentos’ significa o planejamento, controle, direção, 
organização, treinamento, promoção e outras atividades gerenciais referentes à 
criação de documentos arquivísticos, manutenção e uso dos documentos 
arquivísticos e destinação dos documentos arquivísticos de forma a obter 
documentação adequada e apropriada das políticas e transações do Governo Federal 
e a administração efetiva e econômica das operações das agências”. (Tradução 
nossa). 
 

Outra definição de gestão de documentos é apresentada por COOK (1982 apud 

INDOLFO 2007, p. 37) como “a aplicação da administração científica com fins 

predominantes de eficácia e economia, sendo considerados benefícios culturais e de pesquisa, 

para os futuros pesquisadores, meros subprodutos”. Dessa forma, a gestão de documentos 

refere-se a uma área da administração geral relacionada com a busca da economia e eficácia 

na produção, manutenção, uso e destinação final dos documentos. Marilena Leite Paes explica 

que um programa de gestão de documentos, para alcançar economia e eficácia, envolve as 

seguintes fases: 

Produção de documentos – refere-se a elaboração dos documentos em decorrência 
das atividades de um órgão ou setor. Utilização de documentos – esta fase inclui as 
atividades de protocolo (recebimento, registro, distribuição, tramitação), de 
expedição, de organização, e arquivamento de documentos em fase corrente e 
intermediária, bem como a elaboração de normas de acesso à documentação 
(empréstimo e consulta) e à recuperação de informações, indispensáveis ao 
desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou cientificas das instituições. 
Avaliação e destinação de documentos – se desenvolvem mediante a análise e 
avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com vistas a estabelecer seus 
prazos de guarda, determinando quais serão objeto de arquivamento permanente e 
quais deverão ser eliminados por terem perdido seu valor de prova e de informação 
para a instituição (PAES, 1997, p.54).  

 
 A definição do conceito gestão de documentos foi desenvolvida com diferenciações 

em outros países, ainda que o termo gestão de documentos seja o mesmo. Desde os anos 

1940, os Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos, são considerados como países 

pioneiros no desenvolvimento do conceito, o (records management). Com o objetivo de 

otimizar o funcionamento da administração pública a conceituação de gestão de documentos 

                                                 
2
 Disponível em: <http://www.archives.gov/about/laws/records-management.html>. Acesso: 09 jun. 2016.    
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foi desenvolvida com uma visão mais administrativa e econômica do que propriamente 

arquivística INDOLFO (2007, p. 31).  

Segundo Newton (apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 68) as raízes do programa de 
records management poderiam, se quisessem, remontar à época colonial, quando os 
arquivos estavam organizados segundo o sistema de arquivos da Inglaterra. Já em 
1810, o Congresso Americano expediu o Archives Act, que assinalava a necessidade 
de espaço para armazenar os documentos públicos uma vez que, até a instalação do 
governo em Washington, os arquivos eram itinerantes (INDOLFO, 2007, p. 31). 
   
Destacam-se as ações das Comissões Hoover (1947 e 1953, respectivamente) e a 
Federal Records Act, de 1950, que determinava que os organismos governamentais 
deveriam dispor de um records management program. Penn (1984) e Ricks (1985) 
(apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 75), afirmam que alei forneceu os pilares da 
gestão de documentos nos Estados Unidos, a saber: 1) o conceito de ciclo de vida, 2) 
os programas de ação continuada, 3) o controle da gestão e 4) a especialização de 
quem a praticava. E Norton (1985 apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, P. 73) a 
identifica como ponto de “nascimento” de uma nova profissão: o records manager 
(INDOLFO, 2007, p. 32).  
 

3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: NO BRASIL 

 

O desenvolvimento e o conceito de gestão documental no Brasil não foram iguais 

ao padrão americano, contudo, sofreu influência tanto americana quanto europeia. Neste 

tópico será tratado o conceito de gestão de documentos, conforme apresentado pela lei 

8.159/1991 e suas implicações nas resoluções do CONARQ.  

 

A solução para resolver o acúmulo das massas documentais é um dos grandes desafios 

da arquivística no Brasil. Nesse sentido, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados.  No artigo 3º a lei 8.159/19913 deixa 

expressa a conceituação que deve servir de referência oficial sobre os aspectos que envolvem 

a gestão de documentos:  

 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.  
 
 

A terminologia da área de arquivologia estabeleceu, através do DIBRATE (2005, p. 

100), que “a gestão de documentos se define como o conjunto de procedimentos e operações 

                                                 
3
 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm> Acesso em: 09 jun. 2016.   
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técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento.”  

 

O Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, foi criado pelo art. 26 de lei 

8159/1991, é “um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação 

normativa visando a gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo”.4 

 

No cumprimento do seu objetivo, o CONARQ elaborou diversas resoluções e 

dispôs sobre práticas que devem ser adotadas na gestão de documentos dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, com vistas a orientar a gestão de documentos 

na fase corrente e intermediária para garantir de maneira eficaz, racional e econômica a 

produção, administração manutenção e destinação de documentos nos mais variados suportes. 

Apresenta-se a seguir algumas destas resoluções. 

A resolução nº 1, 18/09/19955, “dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e 

ou códigos de classificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza 

dos assuntos resultantes de suas atividades e funções.” Ainda sobre a resolução nº 1, 

18/09/19956 do CONARQ, são estabelecidos os significados para arquivos correntes e 

intermediários, assim, 

 

§2º Consideram-se arquivos correntes os conjuntos de documentos em curso ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 
§3º Consideram-se arquivos intermediários os conjuntos de documentos que, não 
sendo de uso corrente nos órgãos produtores, aguardam sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente. 

 

A resolução do CONARQ nº 2, de 18/09/19957 “dispõe sobre as medidas a serem 

observadas na transferência ou no recolhimento de acervos documentais para instituições 

arquivísticas públicas.” As medidas de que trata esta resolução diz que os órgãos e entidades 

                                                 
4
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4073.htm> Acesso em: 09 jun. 2016. 

5
 Disponível em:< 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=138&sid=46> Acesso em 
10 jun. 2016. 
6
 Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=31&infoid=53
&sid=46> Acesso em: 10 jun. 2016. 
7
 Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=31&infoid=53
&sid=46> Acesso em: 10 jun. 2016. 
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do poder público devem: organizar, avaliar, higienizar, acondicionar e elaborar um 

instrumento descritivo dos documentos antes de proceder à transferência ou recolhimento 

destes para as instituições arquivísticas públicas. 

 

Com vistas a descartar os documentos a resolução nº 5, de 30/09/19968 do 

CONARQ foi elaborada para orientar a “publicação de editais para Eliminação de 

Documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.” (ver 

anexo I). Assim sendo, deve-se dar publicidade a listagem de eliminação dos documentos e 

aguardar, conforme a resolução em questão, um prazo de 30 a 45 dias para ocorrer o descarte 

final dos documentos listados, pois pode haver algum interessado em requerer cópias ou 

algum documento que conte na relação de eliminação e os procedimentos para a eliminação 

de documentos constam na resolução nº 40, de 20/05/19979 do CONARQ.  

O código de classificação de arquivo para a administração pública das atividades-

meios é outro instrumento que apoia às atividades de gestão documental que consta na 

resolução nº 14, de 24/10/200110 do CONARQ. Através do seu uso é possível ter o controle e 

a rápida recuperação de informações, além disto, guiar as atividades de “racionalização” da 

produção e dos fluxos documentais, avaliação e destinação dos documentos produzidos e 

recebidos. Servindo para apoiar a gestão arquivística de documentos tanto digitais quanto 

convencionais.  

 Outra fase da gestão de documentos é o conhecimento das 3 idades de vida do 

documento. E também para alcançar os objetivos da gestão de documentos faz-se o uso dos 

seguintes instrumentos: Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos 

de Arquivo.  

A utilização destes dois instrumentos possibilita facilitar todas as operações da 

gestão, permite maior rapidez e exatidão na recuperação dos documentos e das informações, 

aprovando a eliminação de documentos desprovidos de valor e possibilita a preservação dos 

documentos de valor permanente.  

                                                 
8
 Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=31&infoid=56
&sid=46> Acesso em: 10 jun. 2016.  
9
 Disponível em: < 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/conarq/legisla%C3%A7%C3%A3o/resolu%C3%A7%C3%B
5es-do-conarq/282-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-40,-de-9-de-dezembro-de-2014.html> 
Acesso em: 12 jun. 2016. 
10

 Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=21&infoid=65
&sid=46> Acesso em: 12 jun. 2016.  
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A respeito dos instrumentos de gestão de documentos Bernardes (2008, p 11), 

acrescenta que estão relacionados com as atividades de classificação e avaliação de 

documentos: 

 

O Plano de Classificação de Documentos de Arquivo resulta da atividade de 
classificação que recupera o contexto de produção dos documentos de arquivo 
agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade 
responsável por sua produção ou acumulação. A Tabela de Temporalidade de 
Documentos de Arquivo resulta da atividade de avaliação, que define prazos de 
guarda para os documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico-
legal, técnico, histórico, autoriza a sua eliminação ou determina a sua guarda 
permanente (BERNARDES 2008, p 11). 
 
 

 

Para Bernardes (2008, p.10), os arquivos correntes contêm documentos 

vinculados aos fins imediatos para o qual foram criados e se encontram junto aos órgãos 

produtores devido a sua vigência e frequência com que são consultados. 

Bernardes (2008, p.10) define o arquivo intermediário como os documentos 

oriundos do arquivo corrente e com pouca frequência de uso. Os documentos são transferidos 

para o arquivo intermediário para aguardarem o cumprimento de prazos de prescrição ou 

precaução. Com o fim dos prazos, faz-se a eliminação ou o recolhimento para o arquivo 

permanente.  

No arquivo permanente, conforme Bernardes (2008, p.10), os documentos são 

preservados de modo definitivo por valores históricos, de prova, legal e científico-cultural. Os 

arquivos permanentes podem ser consultados como fonte de pesquisa pelo público em geral, 

conforme a política de acesso adotada pela instituição. 

A Teoria das Três Idades consiste em separar os documentos de acordo com a 

frequência de seu uso, visando preservar somente os documentos de valor secundário. Em 

meio a esse contexto, em 1973, nos Estados Unidos Jean Jacques Valette elabora a Teoria das 

Três Idades dos documentos de arquivo: idade corrente, idade intermediária e idade 

permanente.   

A gestão de documentos pode ser dividida em três etapas, segundo James Rhoads 

(1989): produção, utilização e destinação. 

1a Fase11 - Produção de documentos: Esta fase é particularmente importante. 

Visa: a) prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o volume dos 

                                                 
11

 Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/acervo_gestao/Manual_Gestao.pdf Acesso em: 12 
jun. 2016.  
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documentos a serem manipulados, controlados, armazenados e destinados; b) intensificar o 

uso e o valor dos documentos que são necessários; c) garantir o uso de materiais apropriados 

na confecção de documentos; d) assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e/ou 

digitalização e automação ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos. 

 2a Fase12 - Utilização dos documentos: Envolve o controle, uso e armazenamento 

de documentos necessários ao desenvolvimento das atividades de uma organização. A 

segunda fase abrange medidas para assegurar: a) rapidez no ato de disponibilizar documentos 

e informações necessários ao desenrolar das funções da instituição; b) uso efetivo da 

informação e arquivos correntes; c) seleção do material, do equipamento e do local para o 

armazenamento dos documentos.  

3a Fase13 - Destinação dos documentos: É uma fase crítica, pois envolve decisões 

sobre quais documentos devem ser preservados permanentemente como memória do passado 

de uma nação. Além disso, definem-se por quanto tempo os documentos, destinados à 

eliminação, devem ser retidos por razões administrativas ou legais. Programas de destinação 

de documentos devem reunir as seguintes atividades: a) identificação e descrição de 

documentos por séries ou classes; b) listagem destas séries e classes para retenção ou 

destinação; c) a avaliação para determinar quais documentos serão para a guarda permanente; 

d) eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente; e) recolhimento dos 

documentos permanentes para a instituição arquivística.  

 Essas atividades geram uma economia tangível e poupa gastos mais rapidamente 

do que muitos outros elementos da Gestão de Documentos, especialmente se associados ao 

uso de depósitos de arquivo intermediário (RHOADS, 1989, p.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12

 Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/acervo_gestao/Manual_Gestao.pdf Acesso em: 12 

jun. 2016.  
13

 Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/acervo_gestao/Manual_Gestao.pdf Acesso em: 12 

jun. 2016.  
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4  EMPRESA CRQ3: HISTÓRICO E MISSÃO  

 

Este capítulo tem por objetivo analisar o sistema de gestão de documentos 

IMPLANTA em uma empresa que fiscaliza a atuação dos profissionais e empresas da área da 

química no Estado do Rio de Janeiro o CRQ3 – Conselho Regional de Química 3ª região.  

Neste capítulo apresentamos um breve histórico do CRQ3, seu arquivo e o sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos. Pretende-se realizar uma análise 

comparativa a fim de verificar se os requisitos para sistemas informatizados do sistema de 

gerenciamento, utilizado pela empresa, estão de acordo com as orientações da publicação do 

CONARQ e da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos nomeados como “Modelos de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos e-ARQ 

Brasil”.  

 O Conselho Regional de Química – 3ª Região14 é uma autarquia federal, dotada 

de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e patrimonial. Foi 

instituído pela Lei nº 2.800/56, regulamentada pelo Decreto nº 85.877/81, cujo objetivo é 

fiscalizar a atuação dos profissionais e empresas da área da química no Estado do Rio de 

Janeiro. Composto por um presidente15, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e 18 

conselheiros, esta equipe é eleita por votação a cada dois anos. Além disso, uma equipe de 

funcionários concursados e contratados mediante contrato no período de 1 ano, prorrogável 

por igual período. 

A missão do CRQ316 é zelar pelo correto exercício da profissão, promovendo o bem-

estar da sociedade mediante a fiscalização dos profissionais e das atividades envolvendo a 

química, fazendo com que os profissionais da química estejam presentes onde sua 

competência específica seja obrigatória.  

 
4.1 ARQUIVO DO CRQ3   
 
 

O arquivo possui o registro de mais de 27 mil processos de profissionais da área da 

química e por volta de mil processos de empresas no estado do Rio de Janeiro.  

                                                 
14

 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Disponível em:< http://www.crq3.org.br/crq3>. Acesso em: jun. 2016.  
15

 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Disponível em:< http://www.crq3.org.br/crq3>. Acesso em: jun. 2016.  
16

 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Disponível em:< http://www.crq3.org.br/crq3>. Acesso em: jun. 2016.  
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O arquivo da empresa é centralizado no setor Arquivo, dividido pelas idades: o 

“arquivo corrente” que possui processos pessoa física e pessoa jurídica com o registro ativo e 

o “arquivo permanente” referente aos processos de pessoa física e pessoa jurídica com o 

registro baixado, ou seja, registros inativos.  

O termo “arquivo permanente” na empresa está mal utilizado, devido a real 

conceituação do termo arquivo permanente. O arquivo permanente é o conjunto de 

documentos custodiados em caráter definitivo em função de seu valor (CANARGO; 

BELLOTTO, 1994, p.8).  

Quando um conjunto de documento é destinado para arquivo permanente este não 

pode retornar para o arquivo corrente. No caso, dos registros inativos do CRQ-3 é frequente a 

solicitação de reativar esses registros ou quando uma pessoa pede para suspender suas 

atividades junto ao Conselho, esse pedido é encaminhado para o “arquivo permanente”, pois 

foi considerado inativo, pelo menos temporariamente. A mudança na nomenclatura utilizada 

“arquivo permanente” poderia ser trocada por “arquivo baixado”, ou seja, arquivo composto 

por processos, que solicitaram a baixa do registro no CRQ-3.  

A questão da má utilização do termo “arquivo permanente” no CRQ-3 foi sinalizada 

pela nova equipe de arquivo, porém, como é uma cultura de anos e como os funcionários 

trabalham com esse “nome tradicional”, houve uma resistência e, até o momento, são se 

conseguiu fazer a mudança que identifica os processos não ativos da empresa.  

A equipe do arquivo tem apontado a necessidade de melhorar todo o processo de 

trabalho no arquivo com a nova gestão da empresa. Com as seguintes metas, aplicar gestão de 

documentos no fundo arquivístico, com: classificação; avaliação; temporalidade; conservação; 

destinação e digitalização dos documentos no arquivo do conselho. Para isso a empresa 

comprou um sistema de gestão de documentos, para aperfeiçoar e tratar a documentação 

arquivada com eficiência.  

 
4.2 O SISTEMA INFORMATIZADO IMPLANTA: FUNCIONALIDADES x 
REQUISITOS e-ARQ BRASIL 
   

 

Uma das mais importantes discussões na esfera de documentos digitais diz respeito 

aos procedimentos de gestão de documentos. O tratamento adequado no formato digital com 

fundamento da diplomática da arquivologia, pois é a disciplina que tem como objetivo o 
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estudo da estrutura formal e da confiabilidade e autenticidade dos documentos, e-ARQ Brasil, 

(2011, p. 9).  

  O e-ARQ Brasil é um dos trabalhos desenvolvidos na tarefa de solucionar os desafios 

no tratamento documental em formato digital, conceitualmente é: 

 
Uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 
produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos 
próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim 
como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a 
identificação de documentos arquivísticos digitais. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2011).  
 

Um bom sistema de deve garantir requisitos essenciais para o tratamento documental 

no ambiente digital. Portanto, os sistemas de arquivo precisam garantir a manutenção e a 

preservação ao longo do tempo de documentos de arquivo autênticos, fidedignos e acessíveis. 

Para os sistemas responderem a estes requisitos, é indispensável implementar as funções 

adequadas de gestão de documentos de arquivo de forma continuada ao longo de todo o ciclo 

de vida documental Rondinelli (2005, p.17).  

A comunidade arquivística internacional, desde 1990, aponta preocupação em relação 

aos sistemas informatizados que criam e mantém documentos arquivísticos. Ressalta que a 

ausência de procedimentos padronizados no momento da criação dos documentos 

arquivísticos digitais prejudica a sua fidedignidade, como também, a autenticidade desses 

documentos. 

A comunidade arquivística internacional reconhece o sistema de gerenciamento 
arquivístico de documentos como um instrumento capaz de garantir a criação e a 
manutenção de documentos eletrônicos confiáveis ou segundo a diplomática 
arquivística contemporânea preconizada por Duranti, de documentos eletrônicos 
arquivísticos fidedignos e autênticos. (RONDINELLI, 2005, p. 64). 
 

O CRQ3 adquiriu o sistema Implanta de gerenciamento de documentos desenvolvido 

pela empresa Implantar-GED. Criada desde 1989 no ramo de tecnologia de sistemas de 

informação. Hoje, atende a mais de 400 clientes e mantêm relação para melhorias. Sua sede 

fica localizada em Brasília, na Asa Sul, Setor de Rádio e Tv Sul. Sua missão é desenvolver, 

implantar e manter sistemas integrados, adequados ao pleno controle operacional, 

administrativo e gerencial de seus clientes. Tem visão de ser reconhecida como a empresa de 

tecnologia que fornece as melhores ferramentas de gestão operacional, administrativa e 

estratégica em controle documental.  

O sistema adquirido foi implantado no ano de 2015, e ainda está em desenvolvimento 

e ajuste para adaptar o sistema conforme as necessidades do pacote encomendado pelo CRQ3. 
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O objetivo desse sistema é melhorar o desempenho no trabalho e controle da documentação 

na empresa, pois, todos os setores utilizam a documentação do arquivo.  

A análise do sistema de gerenciamento de documentos utilizados na empresa CRQ-3 

será feita, o “Modelo baseado nos Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos” – e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011).  

Portanto, foram selecionados alguns requisitos obrigatórios referentes às seguintes 

funcionalidades: captura, avaliação, temporalidade e volumes. A análise da documentação foi 

realizada por meio de pesquisa e entrevistas no CRQ-3.  No sistema foi examinada sua 

aderência em relação ao e-ARQ Brasil, de acordo com o Quadro de análise de requisitos do e-

ARQ Brasil atendidos pelo sistema de gerenciamento de documentos da empresa CRQ-3, 

conforme segue abaixo.  

 
Quadro 1 – Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema de 

gerenciamento de documentos da empresa FSP 
1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção dos 
documentos.  
1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD.  
Item 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 CRQ3 não possui plano de 
classificação logo, os requisitos de 1.1.1 
a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 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. 

 CRQ3 não possui plano de classificação 
logo os outros pontos de 1.1.1 a 1.1.18 
estão prejudicados. 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a 
usuários autorizados acrescentar novas classes 
sempre que se fizer necessário. 

No arquivo do CRQ3 não possui plano 
de classificação logo os outros pontos de 
1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados.  

Item 1.1.4: Um SIGAD tem que registrar a data 
de abertura de uma nova classe no respectivo 
metadado.  

No arquivo do CRQ3 não possui plano de 
classificação logo os outros pontos de 1.1.1 
a 1.1.18 estão prejudicados.  
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Item 1.1.5: Um SIGAD tem que registrar a 
mudança de nome de uma classe já existente no 
respectivo metadado.  

No arquivo do CRQ3 não possui plano 
de classificação logo os outros pontos de 
1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados.  

Item 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.  

No arquivo do CRQ3 não possui plano 
de classificação logo os outros pontos de 
1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 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.  

No arquivo do CRQ3 não possui plano 
de classificação logo os outros pontos de 
1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados.  

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento.  
Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a 
associação de metadados às unidades de 
arquivamento e deve restringir a inclusão e 
alteração desses mesmos metadados somente a 
usuários autorizados.  

O CRQ3 não tem previsto o plano de 
classificação.  

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos.  
Item 1.3.1: Um SIGAD tem que registrar nos 
metadados a data de abertura e de encerramento 
do dossiê/processo. 

O sistema permiti e o encerramento 
somente é feito por usuário autorizado.  

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que 
um dossiê/processo seja encerrado através de 
procedimentos regulamentares e somente por 
usuários autorizados.  

Conforme citato anteriormente, o 
encerramento é feito somente por 
usuários autorizados.  

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 
consulta aos dossiês/processos já encerrados por 
usuários autorizados. 
Item 1.3.4: Um SIGAD tem que impedir o 
acréscimo de novos documentos a 
dossiês/processos já encerrados. 
Dossiês/processos encerrados deverão ser 
reabertos para receber novos documentos. 

O sistema Implanta permite a consulta 
de documentos considerados inativos; os 
usuários devem ser autorizados. Esses 
documentos estão classificados como: 
processo permanente.  
No arquivo do CRQ3 novos documentos 
são acrescidos aos dossiês inativos por 
usuários autorizados, quando é 
necessário.  

3. Captura 
3.1 Procedimentos Gerais 
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Item 3.1.1: A captura tem que garantir a 
execução das seguintes funções: registrar e 
gerenciar todos os documentos convencionais; 
Registrar e gerenciar todos os documentos 
digitais, independentemente do contexto 
tecnológico; classificar todos os documentos de 
acordo com o plano ou código de classificação; 
controlar e validar a introdução de metadados. 

A captura garante a execução de registro 
e gerenciamento dos documentos 
digitais. A inserção de metadados 
através de numero  identificador, pelo 
nome do beneficiário, nome do 
profissional de química ou empresa de 
química.  

Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de 
capturar documentos digitais das formas a 
seguir: captura de documentos produzidos 
dentro do SIGAD; captura de documento 
individual produzido em arquivo digital fora do 
SIGAD; captura de documento individual 
produzido em workflow ou em outros sistemas 
integrados ao SIGAD; captura de documentos 
em lote.  

No sistema Implanta a captura de 
documentos digitalizados em formato 
JPEG e documentos digitalizados 
convertidos para o formato PDF.  

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o 
conteúdo do documento, bem como as 
informações que definem sua aparência, 
mantendo as associações entre os vários objetos 
digitais que compõem o documento, isto é, 
anexos e links de hipertexto. 

Até o momento o sistema Implanta só 
aceita os formatos PDF e JPEG.  

Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a inserção 
de todos os metadados obrigatórios e opcionais 
definidos na sua configuração e garantir que se 
mantenham associados ao documento. Os metadados 
obrigatórios são:  
• nome do arquivo digital;  
• número identificador atribuído pelo sistema;  
• data de produção  
• data e hora da captura;  
• data e hora de transmissão e recebimento;  
• data e hora da captura;  
• título ou descrição abreviada;  
• classificação de acordo com o plano ou código de 
classificação;  
• prazos de guarda;  
• autor (pessoa física ou jurídica);  
• redator (se diferente do autor);  
• originador;  
• destinatário (e respectivo cargo);  
• nome do setor responsável pela execução da ação 
contida no documento;  
• indicação de anotação;  
• indicação de anexos;  
• indicação de versão;  

A empresa não possui plano de 
classificação logo este item está 
prejudicado.  
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• restrição de acesso;  
• registro das migrações e data em que ocorreram.  
Os metadados opcionais se referem a informações 
mais detalhadas sobre  
o documento, tais como:  
• espécie/tipo/gênero documental  
• associações a documentos diferentes que podem 
estar relacionados pelo fato de registrarem a mesma 
atividade ou se referirem à mesma pessoa ou 
situação;  
• formato e software (nome e versão) em que o 
documento foi produzido ou capturado;  
• máscaras de formatação (templates) necessárias 
para interpretar a estrutura do documento;  
•assunto/descritor (diferentes do já estabelecido no 
código de classificação);  
• localização física; e  
• outros que se julgarem necessários.  

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a 
inserção dos metadados obrigatórios, previstos 
em legislação específica na devida esfera e 
âmbito de competência, no momento da captura 
de processos.  

A empresa não possui plano de 
classificação logo este item está 
prejudicado.  

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de 
atribuir um número identificador a cada 
dossiê/processo e documento capturado, que 
serve para identificá-lo desde o momento da 
captura até sua destinação final dentro do 
SIGAD. 

No arquivo do CRQ3 cada processo 
possui um número e sequencial, o que 
facilita ao gerenciamento.  

Item 3.1.8: O formato do número identificador 
atribuído pelo sistema deve ser definido no 
momento da configuração do SIGAD. O 

identificador pode ser numérico ou 

alfanumérico, ou pode incluir os identificadores 

encadeados das entidades superiores no ramo 

apropriado da hierarquia. 

Somente é usado o identificador 
numérico, não há encadeamento com 
órgão superior. 

 

Item 3.1.9: Num SIGAD o número identificador 
atribuído pelo sistema tem que: 
- ser gerado automaticamente, sendo vedada sua 
introdução manual e alteração posterior; ou 
- ser atribuído pelo usuário e validado pelo 
sistema antes de ser aceito. 
Uma opção seria gerar o número identificador 
automaticamente, mas nesse caso, ocultá-lo do 
usuário, permitindo a este introduzir uma 
sequência não necessariamente única como um 
“identificador”. O usuário empregaria essa 

O número identificador é gerado 
automaticamente e não pode ser 
modificado por nenhum usuário. 
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sequência como um identificador, mas o SIGAD 
a consideraria como metadado pesquisável, 
definido pelo usuário. 
Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a 
adoção da numeração única de processos e/ou 
documentos oficiais de acordo com a legislação 
específica a fim de garantir a integridade do 
número atribuído ao processo e/ou documento 
na unidade protocolizadora de origem. 

No sistema Implanta a numeração é 
única de processos e os documentos 
oficiais seguem de acordo com a 
legislação para garantir a integridade do 
processo e documento na unidade 
protocolizadora de origem.  

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os 
metadados associados a um documento sejam 
inseridos somente por usuários autorizados.  

Inclusão ou inserção somente é feita pelos 
administradores.  
 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 
visualização do registro de entrada do 
documento no sistema com todos os metadados 
inseridos automaticamente e os demais a serem 
atribuídos pelo usuário. 

O sistema atribui automaticamente o 
numero identificador. O titulo, e os 
demais metadados o usuário precisa 
digitar.  

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 
inserção de outros metadados após a captura. 
Por exemplo, data e hora de alteração e 
mudança de suporte. 

O sistema Implanta possibilita alterações 
após a captura do documento.  

Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver 
mais de uma versão, o SIGAD tem que permitir 
que os usuários selecionem pelo menos uma das 
seguintes ações: 
• registrar todas as versões do documento como 
um só documento arquivístico; 
• registrar uma única versão do documento 
como um documento arquivístico; 
• registrar cada uma das versões do documento, 
separadamente, como um documento 
arquivístico. 

O sistema Implanta possibilita somente 
em formatos PDF e JPEG.   

Item 3.1.21: No caso de documentos ou 
dossiês/processos constituídos por mais de um 
objeto digital, o SIGAD tem que: 
• tratar o documento como uma unidade 
indivisível, assegurando a relação entre os 
objetos digitais; 
• preservar a integridade do documento, 
mantendo a relação entre os objetos digitais; 
• garantir a integridade do documento quando de 
sua recuperação, visualização e gestão 
posteriores; 
• gerenciar a destinação de todos os objetos 
digitais que compõem o documento como uma 
unidade indivisível. 

 O sistema Implanta possibilita 
integridade do documento, mantendo a 
relação entre os objetos digitais.  

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um 
aviso caso o usuário tente registrar um O sistema Implanta não sinaliza a 

duplicidade de registro de documentos.  
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documento que já tenha sido registrado no 
mesmo dossiê/processo.  
4 Avaliação e destinação 
4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos. 
Item 4.1.1: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para definição e manutenção 
de tabela de temporalidade e destinação de 
documentos, associada ao plano de classificação 
do órgão ou entidade. 

O sistema Implanta não possui tabela de 
temporalidade e destinação.  

Item 4.1.2: Um SIGAD tem que associar, 
automaticamente, ao dossiê/processo o prazo e a 
destinação previstos na classe em que o 
documento foi inserido.  

Os pontos 4.2 a 4.11 Não se aplica na 
empresa. Não tem tabela de 
temporalidade incluída no sistema.  

Item 4.1.3: Um SIGAD tem que manter tabela 
de temporalidade e destinação de documentos 
com as seguintes informações: 
• identificador do órgão ou entidade; 
• identificador da classe; 
• prazo de guarda na fase corrente; 
• prazo de guarda na fase intermediária; 
• destinação final; 
• observações; 
• evento que determina o início da contagem do 
prazo de retenção na fase corrente e na fase 
intermediária. 

Não se aplica na empresa. Não tem 
tabela de temporalidade incluída no 
sistema.  

Item 4.1.4: Um SIGAD tem que prever, pelo 
menos, as seguintes situações para destinação: 
•apresentação dos documentos para reavaliação 
em data futura; 
• eliminação; 
• exportação para transferência; 
•exportação para recolhimento (guarda 
permanente). 

Não se aplica na empresa. Não tem 
tabela de temporalidade incluída no 
sistema.  

Item 4.1.5: Um SIGAD tem que prever a 
iniciação automática da contagem dos prazos de 
guarda referenciados na tabela de temporalidade 
e destinação de documentos, pelo menos, a 
partir dos seguintes eventos: 
Abertura de dossiê; arquivamento de 
dossiê/processo; desarquivamento de 
dossiê/processo; inclusão de documento em um 
dossiê/processo. Acontecimentos específicos, 
descritos na tabela de temporalidade e 
destinação, como, por exemplo, “cinco anos a 
contar da data de aprovação das contas”, quando 
não puderem ser detectados automaticamente 
pelo sistema, deverão ser informados ao SIGAD 
por usuário autorizado. 

Não se aplica na empresa. Não tem 
tabela de temporalidade incluída no 
sistema. 

Item 4.1.7: Um SIGAD tem que limitar a 
A tabela de temporalidade não incluída 
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definição e a manutenção (alteração, inclusão e 
exclusão) da tabela de temporalidade e 
destinação de documentos a usuários 
autorizados.  

no sistema. Logo não é realizada a 
manutenção da tabela no sistema. 

Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para elaboração de relatórios 
que apoiem a gestão da tabela de temporalidade 
e destinação, incluindo a capacidade de: 
_ gerar relatório completo da tabela de 
temporalidade e destinação de documentos; 
_ gerar relatório parcial da tabela de 
temporalidade e destinação de documentos a 
partir de um ponto determinado na hierarquia do 
plano de classificação; 
_ gerar relatório dos documentos ou 
dossiês/processos aos quais está atribuído um 
determinado prazo de guarda; 
_ identificar as inconsistências existentes entre a 
tabela de temporalidade e destinação de 
documentos e o plano de classificação. 

O sistema não realiza tais funções 
devido a não inserção da tabela de 
temporalidade no sistema. 

4.2 Aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos.  
Item 4.2.1: Um SIGAD tem que fornecer 
recursos integrados à tabela de temporalidade e 
destinação de documentos para implementar as 
ações de destinação. 

O sistema não realiza tais ações por não 
ter inserido em seu sistema a tabela de 
temporalidade.  

Item 4.2.3: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para informar ao usuário 
autorizado sobre os documentos ou 
dossiês/processos que já cumpriram ou estão 
para cumprir o prazo de guarda previsto. 

O sistema não realiza tais ações por não 
ter inserido em seu sistema a tabela de 
temporalidade. 

Item 4.2.4: Um SIGAD deve prover 
funcionalidades para gerenciar o processo de 
destinação, que deve ser iniciado por usuário 
autorizado e cumprir os seguintes passos: 
_ identificar automaticamente os documentos ou 
dossiês/processos que atingiram os prazos de 
guarda previstos; 
_ informar o usuário autorizado sobre todos os 
documentos ou dossiês/processos que foram 
identificados no passo anterior; 
_ possibilitar a alteração do prazo ou destinação 
previstos para aqueles documentos ou 
dossiês/processos, caso necessário; 
_ proceder à ação de destinação quando 
confirmado pelo usuário autorizado. 

O sistema não realiza tais ações por não 
ter inserido em seu sistema a tabela de 
temporalidade.  

1.5 Volumes: abertura, encerramento e metadados. 
Item 1.5.3: Um SIGAD tem que permitir que 
um volume herde, automaticamente, do O sistema Implanta não procede 
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dossiê/processo ao qual pertence, alguns 
metadados predefinidos, como, por exemplo, 
procedência, classe e temporalidade.  

automaticamente, é necessário digitar as 
informações nos volumes dos processos.  

Item 1.5.4 Um SIGAD tem que permitir a 
abertura de volumes para qualquer 
dossiê/processo que não esteja encerrado.  

O sistema Implanta realiza tal função.  

Item 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.   

O sistema Implanta realiza tal função.  

Item 1.5.7 Um SIGAD tem que permitir que um 
volume seja encerrado por meio de 
procedimentos regulamentares e apenas por 
usuários autorizados 

O sistema Implanta realiza tal função.  

Item 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. 

O sistema Implanta realiza tal função.  

Item 1.5.9 Um SIGAD tem que impedir a 
reabertura, para acréscimo de documentos, de 
um volume já encerrado.  

O sistema Implanta não procede desta 
forma. Ele permite para usuários 
autorizados inserir novos documentos 
em volume encerrado.  

 

No sistema Implanta conclui-se que ele não apresenta todos os requisitos obrigatórios 

de um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos estabelecidos no e-ARQ Brasil 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009), especialmente os requisitos referentes 

ao plano/código de classificação e à tabela de temporalidade, pois a instituição ainda está 

construindo esses instrumentos e depende também de aprovação pelo Arquivo Nacional. 

De acordo com e-ARQ Brasil, fazendo a comparação de seus requisitos com as 

funcionalidades do sistema inserido na empresa CRQ3 algumas das funcionalidades 

fundamentais, declaradas obrigatórias, foram apresentadas pelo sistema informatizado 

Implanta. Contudo, outros requisitos importantes como a inclusão da tabela de temporalidade, 

o plano de classificação e a atividade de destinação para guarda permanente ou eliminação de 

documentos que são itens importantes para o gerenciamento de documentos não estão 

disponíveis no momento. 

Requisitos imprescindíveis não fazem parte do sistema Implanta de documentos 

arquivísticos, ou seja, é possível concluir que o sistema não apresentou os requisitos 

necessários para ser classificado como um SIGAD. O CRQ3 possui um sistema de 

armazenamento que possibilita um papel funcional nas atividades administrativas 
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preconizando o espaço físico, eficiência na recuperação e nas atividades desenvolvida na 

empresa.  

O sistema realiza muitas funções da gestão de documentos como o registro, 

armazenamento, recuperação e acesso. Devido à ausência de uma tabela de temporalidade, um 

plano de classificação e destinação de documentos esse sistema necessita de aperfeiçoamento 

para satisfazer as funções arquivísticas de classificação, avaliação e destinação final. O 

sistema não é um SIGAD ainda, podendo ser incrementado, para atender aos requisitos 

previstos no e-ARQ Brasil. 

Para um SIGAD, ele precisaria gerenciar, simultaneamente, os documentos digitais e 

os convencionais a fim de que o arquivo possa controlar o ciclo de vida de todos os 

documentos da instituição, de forma a garantir a manutenção da autenticidade, da preservação 

e do acesso.  

A equipe de profissionais do arquivo um arquivista e uma bibliotecária estão 

trabalhando para sugestão de melhorias no sistema e trabalham no momento na elaboração de 

tabela de temporalidade de documentos e na elaboração de um plano de classificação dos 

documentos no arquivo da empresa. Com isso, poderão solicitar e sugerir melhorias 

necessárias para que o sistema possa ser completo, ou seja, um SIGAD.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Portanto, no decorrer da pesquisa, foi analisado que os documentos arquivísticos 

digitais no que diz respeito à sua produção, manutenção e destinação são dependentes de um 

sistema informatizado de gestão arquivística e esses documentos podem sofrer variações de 

forma e de conteúdo, comprometendo sua autenticidade. Portanto, é necessário se trabalhar 

com um sistema aderente ao modelo de requisito e-ARQ Brasil. 

Os documentos arquivísticos têm por finalidade servir à organização produtora a fim 

de apoiar as decisões, com intuito de registrar e proteger os interesses da organização. Como 

também a os documentos produzidos por organizações são comprovações de registros de suas 

ações e eles confirmam ou comprovam suas atividades realizadas.   

 Durante a pesquisa verificou-se também, que a teoria arquivística construída em 

relação aos documentos convencionais é aplicável aos documentos em formato digital. Do 

mesmo modo, um documento produzido por um sistema informatizado pode ser considerado 

um documento arquivístico desde que preencha os requisitos necessários como conteúdo 

estável, forma fixa, mídia estável, ação, contexto identificável e relação orgânica.  

A gestão de documentos pode-se observar os benefícios proporcionados à organização 

e à recuperação dos documentos produzidos e recebidos com o fluxo da massa documental 

controlada, evitando acúmulo de documentos sem valor de guarda, a importância de uma 

organização, elaborar uma tabela de temporalidade e o plano de classificação de documentos. 

Pois, esses dois últimos instrumentos são fundamentais para a realização de uma gestão 

documental eficiente.  

No decorrer a pesquisa, verificou-se que o e-ARQ Brasil é um modelo de requisitos 

importante que deve ser cumprido pela organização produtora ou recebedora de documentos, 

a fim de garantir a confiabilidade, autenticidade e acessibilidade no tratamento documental. 

Além disso, o e-ARQ Brasil auxilia na orientação de identificar documentos arquivísticos 

digitais e estabelece requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD).  

 

Conclui-se que a análise do sistema nessa pesquisa demonstrou que o sistema 

Implanta do CRQ3 não é um SIGAD, como na organização não possui o Plano de 

Classificação e a Tabela de Temporalidade, esses instrumentos não puderam ser configurados 
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no sistema, prejudicando a organização e o desenvolvimento do mesmo. O sistema não 

contempla o controle de todo o ciclo de vida dos documentos, ainda que desempenhe com 

bastante eficiência as funcionalidades de registro, acesso, captura, pesquisa, armazenamento, 

indexação, vínculos de documentos e recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

REFRÊNCIAS:  

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Rio 
de Janeiro, 2005. 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e descrição de 
arquivos. Tradução Manoel Adolpho Wanderley. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
1973. 136 p. (Publicações técnicas, 2ª série, 6). 

BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de 
arquivos públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, DF, 9 jan. 1991. Seção I, p. 454-456. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm>. Acesso em: 18 jan. 
2016. 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos Permanentes: tratamento documental. 4 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2006, 320 p.  

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Carta para a Preservação 
do Patrimônio Arquivístico Digital. Rio de Janeiro, 2004a. Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicações/cartapreservpatrimarqdigitalc
onarq2004.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

_____. Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 
documentos: e-ARQ Brasil. versão 1.1. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Arquivos 
Brasil, 2009. Disponível em: 
http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 
Acesso em: 20 jun. 2016.   

CONARQ - CTDE – Conselho Nacional de Arquivos - Câmara Técnica de Documentos 
Eletrônicos. Diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos 
digitais, Dezembro 2012. Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/diretrizes_presuncao_autenticidade_public
ada.pdf> Acesso em: 15 Maio. 2016. 

______.Glossário, 2010. Disponível em: 
<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/201
0glossario_v5.1.pdf> Acesso em: 15 Maio. 2016. 

DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como provas de ação. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 50-64, 1994. 

______. Rumo a uma teoria arquivística de preservação digital: as descobertas 
conceituais do Projeto InterPARES. Arq. & Adm., Rio de Janeiro, v.4, n.1, p. 5-18, 2005. 

INDOLFO, Ana Celeste. Gestão de Documentos: uma renovação epistemológica no 
universo da arquivologia. Arquivística.net., Rio de Janeiro, v. 3, n.2, p. 28-60, jul./dez. 
2007. Disponível 
em:<http://www.arquivistica.net/ojs/viewarticle.php?id=155&layout=abstract>. Acesso em: 
02 nov. 2015. 



37 
 

 
 

______ et al. Gestão de documentos: conceitos e procedimentos básicos. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1995. (Publicações Técnicas, 47). 

INTERPARES 2 PROJECT. Dpv Diretrizes do preservador A PRESERVAÇÃO DE 
DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS: DIRETRIZES PARA ORGANIZAÇÕES. 
Disponível em: 
<http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_preserver_guidelines_booklet--
portuguese.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2016. 

INTERPARES. Projeto InterPARES 3. [S.l.: s.n.], 2012a. Disponível em: < 
http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=78>. Acesso em: 19 
jun. 2016. 

JARDIM, José Maria. O conceito e a prática da gestão de documentos. Acervo, Rio de 
Janeiro, v.2, n.2, p.36-42, jul./dez. 1987. 

LLANSÓ I SANJUÁN, Joaquín. Gestión de documentos: definición y analisis de modelos. 
Bergara: IRARGI, 1993. 

MARIZ, Anna Carla Almeida. A informação na internet: arquivos públicos brasileiros. 
Rio de Janeiro: editora FGV, 2012. 

PAES, Marilena Leite. Arquivo: Teoria e Prática. 6ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, 225 p.  

RODRIGUES, Ana Célia (Ed.). Gestão de documento: uma abordagem conceitual. 199. 
Disponível em: 
<http://www.ejef.tjmg.jus.br/home/files/publicacoes/gest_arqui/palestra_ana_celia_rodrigues.
pdf>. Acesso em: 15 maio. 2016. 

RONDINELLI, Rosely Curi. O documento arquivístico ante a realidade digital: uma 
revisão conceitual necessária. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 280.  
 


