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RESUMO 

 

 

A partir do levantamento realizado na literatura 
arquivística, procurou-se apresentar os principais 
conceitos da área tendo como objetivo principal 
demonstrar a importância da gestão de documentos 
digitais, apresentando os princípios e práticas que lhe 
norteiam, baseadas na gestão de documentos 
tradicionais. A finalidade deste trabalho é analisar o 
sistema de gerenciamento eletrônico de documentos de, 
uma empresa de fornecimento de água, de acordo com os 
requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil (2011). 
 
 
 
 

   
Palavras-Chave: Gestão de Documentos - Gestão de 
documentos     digitais - Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos 



ABSTRACT 

 

 

In this work, from the survey conducted in the archival 
literature, sought to introduce the main concepts of the 
area having as main goal demonstrate the importance of 
digital records management, showing the principles and 
practices that guide, based on traditional records 
management. The purpose of this paper is to analyze the 
electronic management system document, a water supply 
company, in accordance with the requirements of the e-
ARQ Brazil (2011). 
 
 
 
 

   
  Keywords:: Records Management – Digital Records 
  Management - Records Management System 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante os últimos anos temos acompanhado um rápido avanço tecnológico 

que tem influenciado os documentos arquivísticos, principalmente os que se 

encontram em formatos digitais. Esse avanço tecnológico proporcionou para a 

Arquivologia uma discussão acerca da preservação desses documentos. Os 

documentos digitais aliados ao avanço tecnológico permitiram que as organizações 

utilizassem um menor espaço físico para o armazenamento de seus documentos 

produzidos ou recebidos, possibilitou ganho na produtividade além de eficiência na 

recuperação dos documentos em virtude da agilidade que o meio digital oferece. 

Favorecem também na produção, edição e principalmente em sua rápida 

transmissão através da internet e dos computadores. Entretanto a mesma tecnologia 

que favorece, também impõe uma série de questões problemáticas que necessitam 

de uma reflexão aprofundada. 

Juntamente com todo esse avanço tecnológico ocorre a rápida obsolescência 

dos softwares e suportes digitais que prejudicam os documentos arquivísticos 

pertencentes ao meio digital. Em meio a tantas facilidades o meio digital ainda é 

muito instável, neste meio os documentos estão muito mais sujeitos a serem 

eliminados, a perderem sua relação orgânica com os demais documentos ou em 

casos mais graves, adulterados resultando na perda de sua autenticidade. Este 

talvez seja um dos principais e atuais desafios da Arquivologia, deve-se ressaltar 

que os documentos arquivísticos, independentes do suporte devem servir como 

prova ou testemunho das ações de organizações ou pessoas, e num futuro 

adquirirem ou não seu valor histórico ou permanente. Em razão deste atual 

panorama a literatura tem apontado como solução a gestão de documentos, 

tornando-se uma ferramenta que possibilitará a preservação dos arquivos. Entende-

se aqui que as noções de preservação e gestão estão intimamente ligadas desde a 

criação do documento (fase corrente segundo a gestão) não sendo práticas que se 

divergem, mas sim que se complementam. 

 O conceito de gestão torna-se mais evidente após a Segunda Guerra 

Mundial devido a grande produção e acumulo de documentos ocasionados pela 

explosão informacional que ocorreu em meados do século XX. Na tentativa de 
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solucionar ou minimizar os efeitos dessa grande produção, surge o conceito de 

gestão de documentos que naquele momento se baseava na administração 

cientifica (Taylorismo) priorizando a economia e eficácia em suas tarefas, modelo 

este adotado principalmente pelos Estados Unidos, visto que a Europa tratava essa 

problemática sobre um interesse histórico dos documentos. 

A gestão de documentos como conhecida hoje, abrange todo o ciclo de vida 

dos documentos, iniciando-se na sua produção, passando pelo arquivo intermediário 

até o permanente ou a sua eliminação.  A prática da gestão documental tornou-se 

ao longo dos anos uma ferramenta imprescindível ao arquivista, pois através dela os 

documentos mantêm suas características arquivísticas, preservando a sua 

autenticidade, unicidade, organicidade e a sua proveniência. 

Dentro dessa atual situação a gestão de documentos digitais tem ganhado 

espaço e importância nas discussões. Através de aplicação dos conceitos da gestão 

de documentos, torna-se possível garantir que os documentos cumpram com seu 

papel perante a sociedade. Faz-se necessário uma reflexão sobre a literatura já 

existente e uma intensificação na produção de novas literaturas que comportem o 

atual universo de rápido avanço tecnológico. 

Desta forma, o trabalho mostra-se relevante para a Arquivologia à medida 

que aborda a importância da Gestão de Documentos para preservação dos 

documentos, utilizando visões teóricas de especialistas e pesquisadores da área. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o Sistema GEDOC utilizando o 

e-ARQ Brasil como modelo de referência. Através de uma análise comparativa 

demonstra-se se o sistema está aderente aos requisitos obrigatórios previstos pelo 

e-ARQ Brasil, o que demonstraria se o sistema possibilita assegurar a preservação 

das características de todo documento arquivístico.  

Este trabalho utiliza como referencial teórico e metodológico os estudos 

publicados pelo Projeto InterPARES, o e-ARQ Brasil e as Resoluções aprovadas 

pelo CONARQ. Utiliza-se também da bibliografia arquivística que trata sobre o tema 

da Gestão de Documentos 

O estudo é composto por uma análise empírica baseada nas Resoluções do 

CONARQ, na bibliografia da área arquivística e por um estudo de caso de um 

sistema de gestão de documentos, utilizando o e-ARQ Brasil como referência para a 

analise. 
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O presente trabalho será constituído de três capítulos. O primeiro capítulo 

consiste em definir e apresentar os conceitos já consagrados da Arquivologia, como 

arquivo, documento, documento arquivístico, documento digital, documento 

eletrônico, documento arquivístico digital, documento arquivístico eletrônico e 

informação. 

O segundo capítulo aborda os aspectos da gestão de documentos. Neste 

capítulo faremos uma abordagem histórica sobre a gestão de documento, 

ressaltando as diferentes tipologias adotadas e as características de um programa 

de gestão de documentos. Aborda-se ainda a gestão de documentos no Brasil tendo 

como foco a Lei de Arquivos nº 8.159 de 1991 e a gestão de documentos digitais 

com base nas Resoluções do CONARQ. Como parte final, este capítulo apresenta 

algumas definições importantes relativas ao sistema de gerenciamento de 

documentos abordados pelo e-ARQ Brasil. 

O terceiro capítulo apresenta a analise do sistema GEDOC, verificando se o 

mesmo atende aos requisitos obrigatórios do e-ARQ. 

As considerações finais baseiam-se em apresentar à importância de se ter a 

gestão de documentos para assegurar as características fundamentais dos 

documentos arquivísticos tanto no meio físico quanto no digital, ressaltando ainda a 

relevância que os sistemas de gestão informatizados possuem.  

  



14 
 

2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

  

A Arquivologia possui conceitos e fundamentos que vem sendo apresentados 

desde as primeiras publicações como no Manual dos Holandeses de 1898. No 

entanto, os termos tradicionais têm recebido novas definições na medida em que o 

mundo atravessa mudanças, administrativas, culturais e tecnológicas, que 

influenciam diretamente na teoria e práticas arquivísticas.  

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais da 

Arquivologia, tais como: arquivo, informação, documento, documento arquivístico, 

documento digital e documento arquivístico digital. 

 

2.1 ARQUIVO: DEFINIÇÕES E CARACTERÍSTICAS  

 

O termo arquivo possui caráter polissêmico, isto é, nos remete a mais de um 

significado. Na teoria arquivística o arquivo pode ser compreendido como uma 

instituição, local de guarda e ao conjunto de documentos. O Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística, DIBRATE1 (2005, p. 27), e o ICA (International Council 

Archives)2, destacam essa variedade de significados que o termo arquivo possui, 

conforme abaixo: 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso(1) a documentos. 
3 Instalações onde funcionam arquivos(2). 
4 Móvel destinado à guarda de documentos. 

 

O propósito deste capítulo é tratar da diferença entre arquivo como instituição 

e arquivo como o conjunto de documentos.  

O Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012)3 trata de arquivo, no sentido de 

instituição, como: 

                                                           
1
 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. de 2014. 
2
 Disponível em <http://www.ciscra.org/mat/termdb/term/1137> Acesso em: 30 de nov. de 2014 

3
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
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Uma agência ou instituição responsável pela preservação e comunicação 
de documentos arquivísticos selecionados para preservação permanente; 
[lugar] Lugar onde são mantidos documentos arquivísticos selecionados 
para preservação permanente; [documentos arquivísticos] Conjunto de 
documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica ou 
organização na condução de seus negócios, e preservados.  

 

A instituição arquivo tratada nas definições do DIBRATE e do InterPARES 3 

surgiram provavelmente na antiga civilização grega segundo Schellenberg (2004, p. 

25). Neste período os atenienses guardavam seus documentos de valor no templo 

Metronn, junto à corte de justiça na praça pública em Atenas. 

Uma vez entendido que o termo arquivo também nos remete a instituições, 

exploraremos então o seu outro sentido, o de arquivo como conjuntos documentais.  

O Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos (1973, p. 13), uma das maiores e mais 

importante publicação da Arquivologia define arquivo como: 

o conjunto de documentos escritos, desenhos ou material impresso, 
recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo 
ou por um de seus funcionários, na medida em que tais documentos se 

destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou funcionário.  
  

Segundo Schellenberg (2004, p. 41), o termo arquivo também pode ser definido 

como: 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 
considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de 
referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados 
para depósito, num arquivo de custódia permanente 

  

De acordo com Jenkinson (apud SCHELLENBERG, 2004, p. 36), os arquivos como 

documentos podem ser conceituados como:  

 

[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, 
preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação  

    O arquivista italiano Eugenio Casanova (apud SCHELLENBERG, 2004, 

p.37) trata arquivos como uma “a acumulação ordenada de documentos criados por 

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

consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou 

pessoa.”. 

Já o alemão Adolf Brennecke (apud SCHELLENBERG, 2004, p.37) definiu 

como “o conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de 
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negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente 

em determinado lugar como fonte e testemunho do passado”  

Este conjunto de documentos também pode ser chamado de fundo conforme 

aponta Belloto (2006, p. 128) 

Admite-se como fundo o conjunto de documentos produzidos e/ou 
acumulados por determinada entidade pública ou privada, pessoa ou 
família, no exercício de suas funções e atividades, guardando entre si 
relações orgânicas, e que são preservados como prova ou 
testemunho legal e/ou cultural, não devendo ser mesclados a 
documentos de outro conjunto, gerado por outra instituição, mesmo 
que este, por quaisquer razões lhe sejam afim. 
 

Observa-se então que as definições apresentadas são semelhantes no que 

diz respeito a produção dos arquivos, isto é, são produzidos por pessoas ou 

instituições no decorrer das atividades. No entanto os autores divergem quando se 

trata do motivo para a preservação dos documentos. Schellenberg e Jenkinson 

apontam que os arquivos são preservados como testemunhos de prova de ação. Já 

Brennecke, atenta-se para a preservação permanente dos arquivos sendo estes 

uma fonte de testemunho e fonte do passado, relacionando-os com a história e a 

memória.  

Thomassem (2006, p.7), apresenta uma definição de arquivo similar a de 

Brennecke. Para esse autor os arquivos devem primeiramente ser um registro da 

memória e da história das instituições e pessoas. Ele afirma que:  

 

Arquivos funcionam como a memória dos produtores de documentos e da 
sociedade de forma geral. Tanto os produtores de documentos públicos 
quanto privados mantêm registros para lembrar ou para serem lembrados. 
Eles precisam de suas memórias individuais e organizacionais para que 
possam manter sua capacidade de ser entendidos e de documentar a sua 
própria história. É importante para a sociedade que as organizações 
funcionem bem, que indivíduos e associações sejam responsáveis por seus 
atos, e que registros de valores culturais duradouros sejam preservados 
através do tempo. 

 

2.2 INFORMAÇÃO 

 

Na atual sociedade, a informação tem representado cada vez mais um papel 

importante e de alto valor. A sua produção está ligada a aspectos educacionais, 

tecnológicos e econômicos de uma sociedade. O avanço da tecnologia proporcionou 

um grande aumento na produção da informação e consequentemente a sua rápida 
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disseminação.  Por essa razão, Rondinelli (2013, p. 55) afirma que a informação é 

um fenômeno que faz parte da humanidade desde sempre. Porém, em nossa atual 

sociedade, ela assumiu um parâmetro jamais visto, originando então a chamada 

sociedade da informação. 

A informação está intimamente ligada aos arquivos pois conforme Belloto 

(2006, p. 35) “Recolher, tratar, transferir, difundir informações é o objetivo 

convergente de arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação.” 

O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 107)4 define informação como 

“Elemento referencial, noção, idéia ou mensagem contidos num documento”.  Para o 

Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012a) a informação é: “um conjunto de dados 

destinados à comunicação através do tempo ou espaço“5 . O Glossário da UnB 

apresenta uma série de definições, entre elas estão: 

Todo e qualquer elemento referencial contido num documento.(Dic. 
Terminologia Arquivística) 
Conjunto. de dados que satisfazem a uma determinada necessidade 
informacional. Possui um valor agregado e precisa da intervenção ativa do 
usuário. (Korfhage, R., 1997) 
Toda ideia, fato ou trabalho mental que seja comunicado, armazenado, 
publicado e/ou distribuído formalmente ou informalmente em qualquer 
formato.( AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1983.)

6 
 

Thomassem (2006, p. 6) observa que: “Qualquer arquivo é formado por 

informação gerada e estruturada por processos de trabalho funcionalmente inter-

relacionados. Entretanto cabe salientar que a informação não é o objeto de estudo e 

de análise da Arquivologia e sim um elemento do documento conforme aponta 

Heredia (1993, apud Fonseca, 2007). Fonseca (2007, p.10) destaca a importância 

de que não se perca a tríplice dimensão do objeto da Arquivologia, formada pelos   

arquivos – documentos de arquivo – informação. 

 

2.3 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

                                                           
4
 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. de 2014. 
5
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 

 
6
 Disponível em <http://www.fci.unb.br/index.php/glossario> Acesso em 30 de nov. de 2014  
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Nesta seção abordaremos a diferença existente entre o documento e o 

documento arquivístico. O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73)7 define o 

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

suporte ou o formato”. Já Belloto (2007, p. 35) apresenta um conceito mais amplo, 

definindo o documento como 

[...] 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. 
 

O termo documento também pode ser definido, segundo o Projeto 

InterPARES 3 (2012a), como “ Uma unidade indivisível de informação constituída 

por uma mensagem fixada num suporte (registrada) com uma sintaxe estável. Um 

documento tem forma fixa e conteúdo estável. ”8 Assim como qualquer documento, o 

suporte e a informação estarão presentes na composição do mesmo. Entretanto o 

documento arquivístico possui características únicas que o diferencia do documento 

tradicional. 

Já o documento arquivístico é definido por Schellenberg (2004, p.41) como:  

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, 
sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em 

virtude do valor informativo dos dados neles contidos. 

  

O Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012ª) 9  o conceitua como: 

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

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

definições sobre documento arquivístico são claras em demonstrar que estes 

documentos possuem funções dentro da administração. Eles serão responsáveis por 

refletir os atos das organizações e pessoas e desta forma necessitam ser 

preservados. Existem ainda, de acordo com Duranti, cinco propriedades dos 

                                                           
7 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. 2014. 
8
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 

9
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
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documentos arquivísticos. São elas: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, 

inter-relacionamento e unicidade.  

 A Imparcialidade refere-se ao fato de que os documentos são registros 

inerentemente verdadeiros, conforme aponta a autora.  Eles são produzidos durante 

a rotina das organizações e não possuem a função de informação para a 

posterioridade. Duranti (1994, p. 51) exemplifica que os documentos “[...] 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.  

 A autenticidade está relacionada a maneira como esses documentos são 

produzidos e preservados. Por conta do seu valor de prova e testemunho é 

importante que desde o momento de sua criação haja a preocupação em que ele 

seja autentico, pois através deles é que será possível a tomada de decisão. De 

acordo com Duranti (1994, p. 51), “os documentos são autênticos porque são 

criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos 

regulares que podem ser comprovados”. 

 A naturalidade diz respeito a forma como os documentos vão se acumulando 

a medida em que são produzidos. Duranti (1994, p. 51) aponta que eles não são 

"coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), mas acumulados 

naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração".  

O inter relacionamento se dá através do conjunto de documentos, isto é, cada 

documento produzido e acumulado possui uma relação com os demais documentos 

daquele conjunto. Duranti (1994, p. 51) observa ainda que, um único documento não 

é capaz de se tornar um testemunho. A sua capacidade probatória é dependente 

das relações com os demais documentos. Desta forma: “Cada documento está 

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

preservado e (...) seu significado depende dessas relações".   

Duchein (1986, p. 17) na definição de arquivo demonstra ainda a 

característica de organicidade presente nos documentos. Segundo o autor os 

arquivos são documentos de qualquer natureza que são reunidos organicamente e 

automaticamente pelas organizações ou pessoas. 

A unicidade refere-se ao documento como único dentro de seu conjunto.  

Ainda que existam cópias dentro desse universo de documentos, cada cópia possui 
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um lugar único. De acordo com Duranti (1994, p. 52), pode-se definir a unicidade 

como: “fato de que cada registre documental assume um lugar único na estrutura 

documental do grupo ao qual pertence e no universo documental.”  

Entende-se então que os documentos arquivísticos são: orgânicos porque 

são gerados e acumulados no curso das atividades práticas; que o seu contexto e 

entendimento está relacionado ao universo de documentos do qual ele faz parte; 

que são autênticos devido aos processos de produção e preservação; são 

imparciais, pois, são produzidos sem a intenção de informar a posterioridade ou de 

criar um fato.  

 

2.4 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL, DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO ELETRONICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

Como mencionado anteriormente, o avanço tecnológico tem impactando a 

sociedade e proposto novos desafios também para a Arquivologia. A facilidade na 

produção e transmissão fez com que novos conceitos fossem agregados aos que já 

se encontram consagrados. Desta forma é importante que se diferencie documento 

eletrônico, documento digital, documento arquivístico eletrônico e documento 

arquivístico digital. 

 

 

 

2.4.1 Documento Eletrônico e Documento Digital 

 

O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE), na 

Introdução, observa que nas publicações da área os termos documento eletrônico e 

documento digital são utilizados como sinônimos. No entanto, para o Glossário da 

CTDE (2010, p. 13) 10 , trata-se de termos distintos. O documento eletrônico é 

definido como: “informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos 

binários, acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”. Já o 

                                                           
10

 Disponível em 

<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010glossario_v5.1.pdf> 
Acesso em 30 de nov. de 2014 
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DIBRATE (2005, p.75) 11  apresenta o documento eletrônico como: “gênero 

documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis 

por equipamentos eletrônicos [...].”  

 O documento digital é caracterizado pelo Glossário da CTDE (2010, p. 13)12 

como: “Informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e 

interpretável por meio de sistema computacional”. Este documento digital também 

pode ser definido de duas formas, conforme o Glossário do projeto InterPARES 3 

(2012a)13. A primeira aborda o documento digital como: “Um componente digital, ou 

um grupo de componentes digitais, que é salvo, e que é tratado e gerenciado como 

um documento” e a segunda o define como: “Informação registrada codificada em 

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

Nesse ambiente digital, encontramos ainda documentos denominados 

digitalizados e os nato-digitais. Os documentos digitalizados, de acordo com o 

DIBRATE (2005, p.69) 14 , são aqueles que passaram por um processo de 

digitalização, isto é, “processo de conversão de um documento para o formato 

digital, por meio de dispositivo apropriado”. No site do Glossário da CTDE, no link de 

perguntas frequentes, o documento digitalizado é conceituado como “a 

representação digital de um documento produzido em outro formato e que, por meio 

de digitalização, foi convertido para o formato digital” 15  Já nos documentos nato-

digitais, Schäfer e Lima (2002, p.144)16 destacam que os processos de criação, 

tramitação até a eliminação ocorrem somente no ambiente digital, segundo  

O Glossário da CTDE baseia-se no principio de que o documento digital é 

uma categoria do documento eletrônico. As definições apresentadas tanto de 

documento eletrônico quanto de documento digital abordam algumas semelhanças. 

No entanto entende-se que os documentos digitais são aqueles unicamente criados 

no ambiente digital enquanto os documentos eletrônicos passaram por algum 

processo que os inseriu neste ambiente e são dependentes de equipamentos que 

                                                           
11 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. 2014. 
12 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
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 Disponível em: http://www.InterPARES.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?team=4&status=glossary 
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 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. 2014 
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 Disponível em < http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm> Acesso em 30 
de nov. de 2014 
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 Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S1413-99362012000300010&lng=en&tlng=pt> 
Acesso em 30 de nov. de 2014 
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possibilitem a sua visualização. Desta forma pode-se dizer que todo documento 

digital é um documento eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é 

considerado um documento digital. 

Assim como no formato físico, o documento arquivístico digital também deve 

cumprir com suas funções de prova e testemunho, o que torna imprescindível que 

este documento possua forma fixa e conteúdo estável. No entanto por estar inserido 

em um meio instável, ele necessita de uma analise mais aprofundada. 

 

2.4.2 Documento Arquivístico Eletrônico e Documento Arquivístico Digital 

 

O documento Arquivístico Eletrônico é apresentado pelo Glossário do Projeto 

InterPARES 3 (2012a) como “ Documento arquivístico analógico ou digital que é 

conduzido por um condutor elétrico e requer o uso de equipamento eletrônico para 

ser inteligível por uma pessoa.” 17  Pode-se defini-lo também como “Documento 

eletrônico reconhecido e tratado como um documento arquivístico”, segundo o 

Glossário da CTDE (2010, p. 12)18. Através das definições apresentadas, podemos 

concluir que o documento arquivístico eletrônico engloba as características dos 

documentos eletrônicos. 

De acordo com o Glossário da CTDE (2010, p. 12), documento arquivístico 

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

19, definição esta também adotada pelo ICA.  Este mesmo documento pode ser 

definido, segundo Duranti (2005, p. 7) como: “um documento arquivístico produzido 

(produzido ou recebido e retido para ação ou referência) de forma eletrônica”. O 

Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012a)20 o caracteriza como: “Documento digital 

que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico.” e “ Documento digital 

reconhecido e tratado como documento arquivístico.” A definição de documento 

arquivístico digital  apresentada pelo Glossário do Projeto InterPARES 3  nos 

permite realizar a mesma análise feita anteriormente sobre os documentos 

                                                           
17 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
18 Disponível em 

<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010glossario_v5.1.pdf> 
Acesso em 30 de nov. de 2014 
19 Disponível em 
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Acesso em 30 de nov. de 2014 
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eletrônicos e documentos arquivísticos eletrônicos. Desta forma pode-se dizer que 

os documentos arquivísticos digitais englobam as características dos documentos 

digitais.  

No entanto, cabe salientar que apesar dos documentos eletrônicos guardarem 

semelhança com os documentos arquivísticos eletrônicos e, da mesma forma, os 

documentos digitais com os documentos arquivísticos digitais, a grande diferença se 

apresenta no fato do documento arquivístico eletrônico e documento arquivístico 

digital possuírem os atributos de um documento arquivístico comum, ou seja, ele é 

autêntico, único, orgânico e resultado das ações desempenhadas por uma 

organização ou pessoa.  

Para que se possa entender o conceito de documento arquivístico digital, 

Duranti (2005, p. 7) ressalta seis características importantes presentes nesses 

documentos, são elas: a forma fixa, conteúdo estável, relações explicitas, contexto 

identificável, autores ou destinatários e ação. 

A forma fixa significa que “o conteúdo binário do documento arquivístico deve 

ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser apresentada com a 

mesma forma documental que tinha quando retida pela primeira vez” (DURANTI, 

p.7).  

 O conteúdo estável, conforme aponta a publicação Diretrizes do produtor - a 

elaboração e a manutenção de materiais digitais: diretrizes para indivíduos 21 ,  

define-se como “ a característica de um documento arquivístico que torna a 

informação e os dados nele contidos imutáveis[...]” ou seja, que as suas informações 

registradas e os seus dados não sejam alterados ao longo de seu prazo de vida.  

As relações explícitas relacionam-se com a organicidade. Assim como no 

meio físico, os documentos em formato digital também guardam relações com os 

demais documentos de seu conjunto. De acordo com Duranti (2005, p.7) essas 

relações se dão com “os documentos dentro e fora do ambiente digital, por meio de 

um código de classificação ou outro identificador único”.  

O contexto identificável está ligado aos fatores em que aquele documento foi 

produzido, quem o produziu, por qual razão e com que finalidade. O Glossário 

Projeto InterPARES 3 o define como “Estrutura, funções e procedimentos do 
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portuguese.pdf> Acesso em 30 de nov. de 2014 
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ambiente organizacional ao qual pertence o produtor de documentos.” 22  Esse 

contexto associa-se com o conceito de proveniência. 

Os autores e destinatários representam as pessoas envolvidas no processo 

de produção e preservação dos documentos. A ação corresponde ao fato ou 

testemunho que o documento atesta e segundo Duranti (2005, p.7), é a “ação na 

qual o documento participa ou que o documento apoia em termos de procedimentos 

ou como parte do processo de tomada de decisão.”. 

Duranti (2005, p.10) aponta que durante as pesquisas do InterPARES 2, os 

conceitos de forma fixa e conteúdo estável demonstraram ser problemáticos, tendo 

em vista a natureza e a fluidez do meio digital. Para isso foi necessário a adoção de 

mais três conceitos, sendo eles: fidedignidade, autenticidade e precisão. 

A fidedignidade, segundo Duranti (2005, p.10) corresponde ao “grau de 

confiabilidade de um documento como declaração de um fato, isto é, sua 

capacidade de representar os fatos tratados”. A autenticidade é “a confiabilidade de 

um documento como tal, e se refere ao fato de que um documento é o que ele 

parece ser e não foi alterado ou corrompido” (p.10). Já a precisão seria uma 

característica mais presente nos documentos científicos. Duranti a define como “a 

exatidão do conteúdo, em grande parte dependente da competência do autor e 

controles sobre o processo de registro de dados” (p.10). 

Com a finalidade de assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais, a equipe do Projeto InterPARES dividiu o conceito em dois componentes: 

identidade e integridade. A identidade segundo Duranti (2005, p.11) se refere “aos 

atributos de um documento que o caracterizam único e o distinguem de outros 

documentos”. Ainda segundo a autora, esses atributos podem ser identificados 

como os nomes dos autores, escritores, datas, indicações sobre os assuntos, 

expressão de suas relações com outros documentos e indicações de anexo. Estes 

atributos podem ser encontrados de forma explicita nos documentos ou através de 

seus metadados. A integridade é definida por Duranti (2005, p.11) como “a 

completude e o poder de prova de um documento. Um documento tem integridade 

se estiver intacto e não corrompido, isto é, se a mensagem que deve comunicar para 

atingir seu objetivo estiver inalterada”. Duranti (2005, p.11) aponta ainda que a 

                                                           
22 Disponível em  <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
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integridade “será demonstrada através de evidências encontradas na aparência dos 

documentos, nos metadados relacionados a ele, ou em um ou mais de seus 

contextos”.  

Observa-se que existe um grande desafio em garantir que as propriedades do 

documento arquivístico digital não se percam ou se destruam num meio ainda 

instável como o eletrônico. A facilidade em se manipular esses documentos faz com 

que seja necessária a adoção de um controle rígido a fim de se assegurar a 

fidedignidade, autenticidade e precisão desses documentos assim como todas as 

demais características que definem o documento arquivístico. Por essa razão, a 

Gestão de Documentos tem se mostrado como a principal ferramenta para a 

preservação de documentos, assegurando que as principais características dos 

documentos arquivísticos serão mantidas até o final de seu ciclo de vida.  
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS: ABORDAGEM HISTÓRICA  

  

A Gestão de documentos como conhecida atualmente, consolidou-se no 

período pós-guerra tendo os Estados Unidos como um dos países vanguardistas. 

Entretanto, estudos apontam que alguma das práticas presentes na gestão já eram 

utilizadas nas antigas civilizações.  

De acordo com POSNER (1972, apud LLANSÓ I SANJUÁN, 1993, p. 22), 

através de descobertas arqueológicas, constatou-se que no período das tabuletas 

de argila os documentas eram conservados pelas “administrações” que haviam 

criado ou recebido. Esses documentos eram organizados seguindo uma ordem 

cronológica de acordo com a função e atividade ao qual estavam relacionadas 

possuindo ainda etiquetas ou símbolos dentro dos recipientes de barro, local onde 

estavam armazenadas. 

LLANSÓ I SANJUÁN (1993, p. 23), destaca que muitos consideram que o 

surgimento do sistema de registro se originou durante o período da Roma 

Republicana. Nesta época os magistrados passaram a redigir notas e diários acerca 

dos processos em que eles estavam envolvidos. A partir disso, essas anotações 

passaram a constituir uma espécie de diário, onde se registrava todos os 

procedimentos adotados, minutas, evidências além de documentos produzidos e 

recebidos utilizando-se de uma ordem cronológica. Com o passar do tempo, esses 

diários produzidos passaram a receber um status legal e oficial e a medida que não 

eram mais necessários para os temas correntes, passavam a fazer parte de arquivos 

públicos. Já na Roma Imperial surgiu o sistema de listas e outros tipos de inventários 

de documentos.  

As administrações desse período, segundo Llansó I Sanjuán (1993, p. 23-

24) criaram um registro oficial de documentos privados e passaram a utilizar 

resumos e listas, em ordem cronológica, dos registros de documentos originais em 

papiro. A prática de criar diários começa a se desenvolver de maneira mais 

constante durante a República, pois os setores do governo começaram a registrar os 

atos oficiais do imperador. Novas formas de registro passaram a ser adotadas 

durante o Renascimento (século XIV), a fim de se adaptar ao papel, que surgia 

como um novo suporte, e para que houvesse um maior controle da documentação 

que estava sendo produzida e acumulada, visto que os governos estavam ganhando 

cada vez mais atribuições e complexidades. Observa-se então o surgimento de 
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diferentes formas de registro, fazendo o uso de séries cronológicas para os 

documentos recebidos e expedidos. Estados Unidos e Canadá sofreram forte 

influência em seus sistemas de registro por conta de sua colonização pelos ingleses. 

Segundo LLANSÓ I SANJUÁN (1993, p.25), muitos elementos dos sistemas de 

registro implantados durante a colonização de Estados Unidos e Canadá, 

permanecem até hoje. No entanto a gestão de documentos nos Estados Unidos 

sempre esteve mais voltada para o apoio a tomada de decisões dos governos, 

divergindo um pouco da visão europeia de arquivos como de valor histórico. 

Não há como falar de gestão de documentos sem mencionar o importante 

papel que os Estados Unidos tiveram no desenvolvimento do conceito. De acordo 

com LLANSÓ I SANJUÁN (1993, p.67), a discussão sobre a gestão de documentos 

nos EUA começa a surgir nos anos de 1789-1790, quando o Primeiro Congresso 

dos Estados Unidos define uma legislação referente ao armazenamento de 

documentos de seu predecessor, o Congresso Continental. Em 1810 a Archives Act 

é aprovada, abordando a necessidade de espaços para o armazenamento de 

documentos públicos. Nos anos seguintes observa-se um grande acumulo 

documental por parte das instituições que tinham como entrave uma lei de 1853 que 

proibia a eliminação de documentos públicos.  

Após o fim da Primeira Guerra, o Congresso americano inicia a construção 

de um prédio para o armazenamento dos documentos, junto a esta medida é 

aprovado pelo congresso o National Archives Act (1934) que estabelece o inicio dos 

National Archives na área de gestão de documentos. Essa lei, de acordo com 

LLANSÓ I SANJUÁN (1993, p. 69), estabelecia a concentração e preservação nos 

National Archives dos documentos inativos do governo que possuíam valor 

administrativo ou histórico e conferia alguns poderes aos arquivistas. O surgimento 

do National Archives foi de grande importância para a gestão de documentos. 

Através da sua criação é que o conceito de gestão de documentos começa a se 

tornar mais consistente, dando a noção de que o governo passaria a gerir a 

documentação desde a criação até a sua eliminação.  

Em 1949 a Federal Property and Administrative Services Acti, criou a 

General Services Administration e os National Archives passaram a não mais existir 

dando lugar ao National Archives and Records Service o NARS, conforme destaca 

Llansó I Sanjuán (1993, p.73). Um ano depois, em 1950, é aprovado a Federal 



28 
 

Records Act, sendo considerada a primeira publicação, do ponto de vista legal, que 

definia a gestão de documentos, incluindo a criação, preservação transferência ou 

eliminação dos documentos de acordo com Llansó I Sanjuán (1993, p.73). De 

acordo com Artel Ricks (1985, p. 181-182 apud LLANSÓ I SANJUAN, 1993 p. 73), A 

Federal Records Act apresenta quatro características presentes na gestão de 

documentos: conceito de ciclo de vida, programas de atenção continuada, controle 

da gestão e especialização de quem pratica a gestão.  

Segundo Indolfo (2007, p.32) outros marcos importantes na evolução do 

conceito de gestão de documentos, nos EUA, foram as comissões Hoover (1947 e 

1953) e o Amendements on Federal Records Managenet (1976). As comissões se 

destacaram por apontar iniciativas que objetivavam a economia, eficácia e eficiência 

dos documentos arquivísticos no âmbito federal. Tais iniciativas apoiavam-se na 

ideia de controlar a produção, conservação e ou eliminação dos documentos. Indolfo 

(2007, p. 32) destaca que A Federal Records Act de 1950 definia que um records 

management program, isto é, um programa de gestão de documentos, deveria ser 

implementado em todos os órgãos da esfera federal. No entanto Llansó I Sanjuán 

(1993, p. 77), aponta que em 1975 através da Records Management Act, é que se 

consolidou o conceito de gestão de documentos. 

 

3.1 O CONCEITO E AS CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Antes de definirmos a gestão de documentos, cabe ressaltar que durante todo 

o processo de surgimento e desenvolvimento deste conceito diferentes países 

adaptaram o termo gestão de documentos (records management).  No entanto, 

apesar do mesmo termo, Indolfo (2007, p. 33-34) destaca que fatores como o 

contexto histórico e institucional, administrativos e as diferentes tradições 

arquivísticas influenciaram no desenvolvimento do conceito da gestão de 

documentos. Na Europa, de acordo com Jardim (1987, p. 37)23 o conceito de gestão 

de documento “desenvolve-se sobretudo a partir da característica dos arquivos 

como fonte de pesquisa retrospectiva”.  Já nos EUA, conforme Llansó I Sanjuán 

(1993, p.28), a gestão de documentos evoluiu tendo como base os documentos 

administrativos e os princípios da administração científica adotados por Taylor, 

                                                           
23

 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014 
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onde-se buscava a economia e eficácia das práticas adotadas pelo governo. Por 

conta dessa diferença Llansó I Sanjuán (1993, p.28) aponta que se originaram os 

termos records manager (gestão de documentos) e arquivista. O autor destaca que 

nos EUA, os dois serviços possuem especializações e se desenvolvem de forma 

autônoma.  

Karen Dawley PAUL (1988, apud LLANSÓ I SANJUÁN, 1993, p.29) destaca 

uma interdependência entre o records manager e arquivista. De acordo com o autor, 

os dois profissionais possuem o interesse comum em identificar e preservar os 

documentos considerados essenciais. No entanto o arquivista deverá utilizar os 

instrumentos do records manager para obter documentos de qualidade e os records 

manager deverão fornecer aos arquivistas os métodos para se conseguir a 

racionalidade e economia. Bill WALKER (1989, p. 18-19 apud LLANSÓ I SANJUÁN, 

1993, p. 29), entende que os documentos de valor primário corresponderiam ao 

records manager e os de valor secundário seriam de responsabilidade do arquivista.  

Llansó I Sanjuán (1993, p. 29) destaca que a diferença entre arquivista e 

records manager é muito complexa devido às definições muito simplistas que 

abordam ou defendem a forma de atuar dos arquivistas e records manager. Ainda 

segundo o autor o debate questiona se a gestão de documentos correntes constitui 

um primeiro estágio do sistema de arquivo ou se o arquivo, como função de 

preservar os documentos de valor permanente, pertence a uma etapa final do 

programa de records management.  A dificuldade em se adotar um conceito único 

mostra-se uma tarefa complicada, conforme destaca Duchein (2007, p.15) no 

seguinte trecho 

Essas dificuldades provêm de três fontes: primeiro, a imprecisão muito 
frequente de definições e de usos nacionais; e em seguida, as divergências 
crescentes de vocabulário no interior de uma mesma língua, entre países 
homófonos; enfim, o fato da arquivologia ser extremamente ligada aos 
sistemas jurídicos governamentais e administrativos de cada país e que, por 
consequência, seu vocabulário reflete todo um conjunto de conceitos que, 
por definição, dificilmente são transportáveis de um país a outro. 

 

A problemática vai além da terminologia usada. Llansó I Sanjuán (1993, p.16) 

destaca que não podemos tratar a gestão de documentos como algo único e que 

possui uma aplicação universal, visto que diversos fatores serão determinantes para 

o desenvolvimento da gestão de documentos. O autor destaca ainda que nenhum 
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sistema pode ser transposto para outro país, fora de seu contexto histórico e 

institucional.  

Como mencionando anteriormente, a Records Management Act de 1975 

consolidou o conceito de gestão de documentos nos EUA. Atualmente para a 

legislação americana, 44 U.S.C. Chapter 29 44 U.S.C. Chapter 2924  

“[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) 

Para Burnet (apud JARDIM, 1987, p.35)25, a gestão de documentos se define 

como “o processo de reduzir seletivamente a proporções manipuláveis a massa 

documental, que é característica da civilização moderna, de forma a conservar 

permanente os que tem um valor cultural futuro sem menosprezar a integridade 

substantiva da massa documental para efeitos de pesquisa”  

O Glossary of Archival and Records Terminoly caracteriza a gestão de 

documentos como “O controle administrativo e sistemático de registros ao longo de 

seu ciclo de vida para garantir a eficiência e economia em sua criação, uso, 

manipulação, controle, manutenção e eliminação”26 (Tradução Nossa). 

Indolfo (2007, p. 35) destaca ainda, que por conta dos diversos modelos de 

gestão em termos internacionais, a UNESCO, através do RAMP2 (Records and 

Archives Management Program), definiu a gestão de documentos como o “domínio 

da gestão administrativa geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das 

operações desde a criação, manutenção e utilização, até a destinação final dos 

documentos”.   

O Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012a) caracteriza a gestão de 

documentos arquivísticos como “Planejamento, implementação, manutenção e 

controle administrativo sistemáticos de uma estrutura destinada à elaboração e 

manutenção de documentos arquivísticos por parte de um arquivista (ou o 

responsável pelos documentos arquivísticos), para garantir a eficiência e a economia 

                                                           
24 Disponível em: <http://www.archives.gov/about/laws/records-management.html>. Acesso em 30 nov. 2014. 
25 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014 
26 Disponível em: <http://www2.archivists.org/ glossary/ terms/e/electronic-record >. Acesso em 30 nov. 2014. 
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na produção, uso, manuseio, controle, manutenção e destinação desses 

documentos.”27 

 Indolfo (2005, p. 35) destaca que é possível identificar os elementos 

economia e eficácia em quase todos os conceitos de gestão de documentos, visto 

que, as organizações privadas ou públicas passavam por mudanças nos seus 

processos de produção, passando a se utilizar dos princípios da administração 

científica, idealizados por Taylor.  

 Para que se alcance a economia e eficácia, um programa de gestão de 

documentos deverá conter as fases de: produção, utilização e conservação e 

destinação dos documentos segundo Rhoads (1989, p. 3). Essas fases 

correspondem ao que Rhoads denomina ciclo de vida dos documentos. 

 A primeira fase de produção dos documentos, conforme Rhoads (1989, p. 2-

4) contempla a criação e gestão de formulários, preparação de correspondências, 

gestão de informes e diretrizes, o incentivo aos sistemas de gestão da informação e 

o uso de tecnologias que auxiliem nesse processo. Rhoads afirma ainda que essa é 

uma das fases mais importantes pois é neste momento que se evitará a criação de 

documentos desnecessários, diminuindo assim o volume da massa documental 

manipulável.  

 A segunda fase, de acordo com Rhoads (1982, p. 2-5) abrange a criação e 

melhora dos sistemas de arquivamento, bem como a recuperação dos dados, a 

seleção e uso dos equipamentos reprográficos, a analise dos sistemas, gestão do 

correio e das telecomunicações, o funcionamento dos centros de documentação e o 

uso de automação e reprografia nos processos de produção e manutenção dos 

programas de documentos vitais. Todas essas medidas resultarão numa pronta 

disponibilidade da informação e dos documentos que se deseja recuperar, na 

utilização de materiais, equipe e locais para o acondicionamento dos documentos, 

segundo o autor. 

 A terceira fase, segundo Rhoads (1989, p. 2) compreende a identificação e 

descrição das séries documentais, o estabelecimento de programas de avaliação e 

destinação, a eliminação de documentos e a transferência daqueles considerados 

permanentes para os arquivos.  

                                                           
27 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=az> Acesso em 30 nov. de 2014 
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 A literatura arquivística também apresenta outra abordagem sobre o ciclo de 

vida, a Teoria das Três Idades. Segundo Heredia (1991, p. 173-174 apud LLANSÓ I 

SANJUÁN, 1993, p. 33) esta teoria teria sido criada por Carlos Wyffels. De acordo 

com Belloto (2005, p. 23-24) a Teoria das Três Idades classifica os documentos 

como de idade corrente, intermediário e permanente.  

Segundo Llansó I Sanjuán (1993, p. 34) a primeira idade, dos arquivos 

correntes, abrange os documentos de uso continuo e que ainda estão em 

tramitação. Na segunda idade, o documento já não é mais utilizado com tanta 

frequência. Llansó I Sanjuán (1993, p. 34) destaca que na fase intermediária, o valor 

primário do documento diminui, a medida que seu valor secundário aumenta. Belloto 

(2005, p. 24) destaca ainda que na segunda idade os documentos “já ultrapassaram 

seu prazo de validade jurídico-administrativa, mas ainda podem ser utilizados pelo 

produtor”. Já na terceira fase, o arquivo passa a se caracterizar como definitivo ou 

de valor permanente. Para Llansó I Sanjuán (1993, p. 34) a sua utilização será por 

motivos probatórios ou culturais e sua conservação passa a ser definitiva de acordo 

com Llansó I Sanjuán (1993, p.34). 

O programa de gestão possui ainda quatro níveis de aplicação, sendo: nível 

mínimo, nível mínimo ampliado, nível intermediário e nível máximo. No nível mínimo, 

Rhoads (1989, p. 16) destaca que o governo deve possuir sistemas para a 

elaboração de listas de documentos a serem conservados e eliminados, além de 

procedimentos adequados para o recolhimento dos documentos de caráter 

permanentes pelo arquivo nacional. O nível mínimo ampliado, segundo Rhoads 

(1989, p. 16) abrange o primeiro e acrescenta a existência de um ou mais centros de 

documentação. O nível intermediário conforme Rhoads (1989, p. 16) envolve os 

níveis anteriores e os complementa com programas básicos de elaboração, gestão 

de formulários além da elaboração de sistemas de arquivo corrente.  Por fim, o nível 

máximo se caracteriza, de acordo com Rhoads (1989, p.3), por incluir todas as 

atividades dos níveis anteriores complementando-as com uma gestão de diretrizes 

administrativas e com o uso de recursos de automação.  

Rhoads (1989, p. 3) afirma que para que um programa de gestão de 

documentos seja eficaz, o mesmo exige uma direção por parte de uma autoridade 

pública central, que seja de preferência uma administração nacional. Ele aponta 

ainda que responsáveis pelo programa devem ter como prioridade a execução da 
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gestão de documentos de forma permanente, a fim de se alcançar os objetivos. Não 

se deve esquecer que cada organização deve contar com um funcionário que estará 

encarregado da gestão de documentos dentro de sua administração e da relação 

com os arquivos centrais dos Estados que consequentemente estarão relacionados 

com as autoridades responsáveis pela gestão de documentos. 

Como mencionando anteriormente, a gestão de documentos consiste em 

práticas arquivísticas que tornam possível a organização, o controle da 

documentação e a destinação dos documentos, isto é, eliminação ou recolhimento 

para guarda permanente. Desta forma, um programa de gestão de documentos deve 

conter atividades como a classificação e avaliação dos documentos. 

Indolfo (2005, p. 42-43) destaca que a avaliação consiste num processo de 

análise e seleção de documentos que possui o objetivo de estabelecer prazos de 

guarda, bem como a destinação final desses documentos. A autora assinala ainda, 

que através da avaliação é que se permite definir quais documentos serão 

preservados com fins administrativos ou de pesquisa, o tempo em que esses 

documentos levarão para serem eliminados ou transferidos para o arquivo 

permanente e salienta também que o processo de avaliação pertence a 

administração dos arquivos correntes com a finalidade garantir a organização. A 

avaliação feita em outra idade que não seja a corrente, é considerada por Indolfo 

(2005, p. 47), como inadequada, visto que esses documentos podem não estar 

classificados e desta forma sem a sua relação orgânica com os demais documentos. 

A classificação é de grande importância para o processo de avaliação. De 

acordo com Indolfo (2005, p. 43), através da classificação torna-se possível entender 

o conteúdo dos documentos de acordo com o seu processo de produção, mantendo 

ainda uma das principais características do documento, a sua relação orgânica com 

o seu conjunto.  

Schellenberg (2004, p. 83) destaca que o grande problema na administração 

dos documentos correntes está na conservação dos mesmos de forma ordenada e 

acessível. O autor destaca ainda que é necessário que os documentos sejam bem 

classificados e posteriormente bem arquivados para que se alcance uma ordenação 

eficaz.  

A classificação, segundo Indolfo (2005, p. 45) refere-se ao 

[...] ao estabelecimento de classes nas quais se identificam as funções e as 
atividades exercidas, e as unidades documentárias a serem classificadas, 



34 
 

permitindo a visibilidade de uma relação orgânica entre uma e outra, 
determinando agrupamentos e a representação, sob a forma de hierarquia, 
do esquema de classificação proposto. 

 A tarefa de classificar implica, de acordo com Indolfo (2005, p. 45), a um 

levantamento da produção documental, momento este que tornará possível 

conhecer os documentos que foram produzidos pela administração durante o 

exercício de suas atividades, bem como a identificação do conteúdo dos 

documentos. A classificação demanda também um conhecimento da estrutura 

organizacional da administração produtora do documento.  

 Desta forma, Indfolfo (2005, p. 46) destaca que 

A elaboração de um plano de classificação deve permitir a articulação entre 
os conjuntos documentais produzidos, formadores dos arquivos, e as 
funções e as atividades exercidas pelo produtor, a organização e ordenação 
dos documentos. Ele deve também, possibilitar o acesso às informações, de 
forma rápida, eficiente e segura, assegurando que a prática da avaliação se 
constitua numa atividade essencial para a racionalização do ciclo de vida 
dos documentos 

 O processo de avaliação envolve ainda a tarefa de definição de prazos de 

guarda para os documentos. De acordo com Indolfo (2005, p. 47), os levantamentos 

dos prazos de guardas ocorrem após a identificação dos documentos através da 

classificação. Nesta etapa analisa-se a frequência com que os documentos são 

utilizados e identificam-se os prazos prescricionais. A definição da temporalidade, 

para Indolfo (2005, p. 43), será essencial para que se consiga racionalizar o ciclo 

documental, reduzindo assim a massa documental, garantindo ainda uma melhor 

gestão do espaço físico e permitindo que somente os documentos de valor 

permanente sejam conservados. Indolfo (2005, p. 47-48), define a função da tabela 

de temporalidade e destinação dos documentos como um instrumento arquivístico 

singular, que será capaz de orientar os profissionais na seleção dos documentos 

que serão eliminados após o fim do seu ciclo de vida. A autora destaca ainda, que a 

metodologia utilizada para a elaboração da tabela de temporalidade deve estar 

baseada nas atividades desenvolvidas pelo órgão produtor, utilizando o plano de 

classificação que foi determinado para o conjunto documental, identificando os 

valores primários ou secundários e por fim, estipular o prazo de guarda para os 

documentos. 

 Segundo Indolfo (2005, p.45), todas essas práticas permitirão tomadas de 

decisões seguras e transparentes, a preservação dos conjuntos documentais 
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permanentes, e irá assegurar que as eliminações serão praticadas de forma 

criteriosa. 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO BRASIL: LEI Nº 8.159 E RESOLUÇÕES DO 

CONARQ 

 

Jardim (1987, p.37) 28, destaca que o funcionamento dos arquivos públicos 

brasileiros sofreram grande influência europeia. Segundo Indolfo (2005, p.55), 

somente após a introdução do conceito de gestão de documentos na Lei de 

Arquivos nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991, é possível afirmar que o conceito passou 

a ser definido como uma prática utilizada para garantir o ciclo de vida dos 

documentos. 

A Lei de Arquivos em seu art. 1º, estabelece a responsabilidade por parte do 

Poder Público em implementar a gestão documental e a proteção especial aos 

documentos de arquivo. Neste mesmo artigo os documentos são destacados como 

peças importantes para a administração, para cultura, ao desenvolvimento científico 

e ao valor probatório da informação.  

O art. 3º da Lei nº 8.159/1991 define a gestão de documentos como 

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.

29
 

O DIBRATE (2004, p. 90) 30  e o Glossário da CTDE, adotam a mesma 

definição de gestão de documentos estabelecida no art.3º da Lei 8159/1991. 

A Lei de arquivos previu a criação do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), órgão central ligado ao Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

Segundo o art. 26º, o CONARQ é criado como um órgão vinculado ao Arquivo 

Nacional e terá como funções definir a politica nacional de arquivos.  

 O CONARQ tem se caraterizado ao longo dos anos por aprovar diversas 

resoluções que tratam da gestão de documentos. Essas resoluções apresentam 

diretrizes e orientações para a implementação de uma politica nacional de arquivos 

                                                           
28 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014 
29

 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm> Acesso em 30 nov. de 2014 
30 Disponível em <http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/Dicion%20Term%20Arquiv.pdf> Acesso em 

30 de nov. 2014. 
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tanto no âmbito público quanto no privado, como é o caso da Resolução nº 1 de 18 

de outubro de 1995, Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, Resolução nº 3 de 

26 de dezembro de 1995, Resolução nº 5, de 30 de setembro de 1996 e Resolução 

nº 7, de 20 de maio de 1997, disponíveis no site do CONARAQ.31 

As Resoluções do CONARQ nº 1 e 14 tratam do plano de classificação e da 

tabela de temporalidade e destinação que são ferramentas imprescindíveis para a 

aplicação da gestão de documentos.   

 O art. 1º da Resolução nº 1, determina que 

 
Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos, como 
decorrência de um programa de gestão de documentos, deverão organizar 
seus arquivos correntes com base em métodos de classificação, que 
considerem a natureza dos assuntos dos documentos resultantes de suas 
atividades e funções. 

   

 Já no art. 2º da Resolução nº 14, fica estabelecido pelo CONARQ, aprovar “os 

prazos de guarda e a destinação dos documentos estabelecidos na versão revista e 

ampliada da Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivos Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública”.  

 A Resolução nº 3 dispõe sobre o programa de assistência técnica do 

Conselho Nacional de Arquivos. Seus objetivos específicos são 

a) Promover o desenvolvimento de programas de gestão de documentos, 
objetivando o planejamento e o controle das atividades técnicas 
relacionadas à produção, tramitação, classificação, arquivamento, uso, 
avaliação e seleção dos documentos de arquivo, em fase corrente e 
intermediária, com fins de recolhimento para guarda permanente ou 
eliminação; 

 
b) promover o desenvolvimento de atividades relacionadas à organização e 
preservação de arquivos permanentes; 
 
 c) promover o intercâmbio e a integração sistêmica das atividades 
arquivísticas, envolvendo todas as fases do ciclo documental (corrente, 
intermediária e permanente); 
 
 d) estimular e promover a capacitação e aperfeiçoamento técnico dos 
recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivos nos órgãos e 
entidades participantes do Sistema Nacional de Arquivos.  

  

                                                           
31 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 
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 A Resolução nº 5 dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de 

documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. 

Seu art. 1º resolve que 

 

Os órgãos e entidades integrantes do Poder Público farão publicar nos 
Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, 
correspondentes ao seu âmbito de atuação, os editais para eliminação de 
documentos, decorrentes da aplicação de suas Tabelas de Temporalidade, 
observado o disposto no art. 9º da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991.  

  

 A Resolução nº 7 dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público. Em 

seu art. 1º fica resolvido que 

 

A eliminação de documentos nos órgãos e entidades do Poder Público 
ocorrerá após concluído o processo de avaliação conduzido pelas 
respectivas Comissões Permanentes de Avaliação, responsáveis pela 
elaboração de tabelas de temporalidade, e será efetivada quando 
cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 

 

Ainda que no Brasil a gestão de documentos tenha ganho amparo legal e o 

CONARQ tenha aprovado diversas resoluções a respeito da gestão de documentos, 

existem ainda alguns desafios a serem enfrentados. Jardim (1987, p. 39)32 destaca 

primeiramente sobre o papel das instituições publicas brasileiras que apresentam 

características em comum. Tratam-se de instituições focadas na guarda de 

documentos considerados, sem critério, históricos e, portanto seus documentos 

acabam não exercendo a função de apoio administrativo no processo decisório. 

Jardim afirma ainda, que essas instituições, por diversas razões mostram-se 

passivas diante do cenário arquivístico e que o modelo de instituição arquivística 

pública no Brasil se assemelha muito ao que existiu no século XIX, diferente do 

modelo desenvolvido pelos arquivos nacionais dos EUA e Canadá, que segundo 

Jardim (1987, p. 37)33, desenvolveram a função de órgão de apoio a administração 

pública, tendo como uma de suas atribuições orientar programas de gestão de 

documentos nos distintos setores governamentais. Deve-se ressaltar que a gestão 

de documento, conforme apontam as definições, contempla todo o ciclo de vida do 

documento. A sua aplicação, obedecendo todos os seus critérios, resultará na 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014 
33 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/v.2,n.2,jul.dez.1987.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014 
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redução da massa documental preservando somente os documentos que serão 

necessários.  

 

3.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

 

Segundo o e-Arq Brasil (2011, p. 16)34 a partir dos anos 90, os avanços das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), mudou os mecanismos de registro 

que eram utilizados até aquele período. Muitos documentos passaram a ser 

produzidos em meio eletrônico e eram armazenados em suportes magnéticos e 

ópticos. As tecnologias oferecem cada vez mais vantagens na produção, 

transmissão e no armazenamento desses documentos.  

Llansó I Sanjuán (1983, p. 41) destaca também que a tecnologia têm se 

tornado um valioso instrumento para a área. No entanto, a facilidade em se 

manusear esses documentos em meio digital oferece algumas desvantagens que 

vão desde a adulteração dos documentos até a obsolescência dos softwares e 

suportes ou a perda de sua autenticidade. Desta forma, é preciso recorrer aos 

conceitos já consagrados da área arquivística para que seja possível adotar 

procedimentos determinados, a fim de preservar os documentos digitais.  

O art. 2º da Resolução 20, de 16 de julho de 2004 do CONARQ declara que 

“Um programa de gestão arquivística de documentos é aplicável independente da 

forma ou do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as 

informações são produzidas e armazenadas”35, ou seja, os mesmos princípios que 

regem a gestão de documentos nos suportes convencionais também estarão 

presentes no implantação da gestão de documentos digitais. 

 Segundo o e-Arq Brasil (2011, p. 16)36 somente com a implantação de um 

programa de gestão arquivística de documentos será possível garantir que os 

documentos apoiem as tomadas de decisões das administrações e que sejam ainda 

                                                           
34

Disponível em: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-2011 

corrigido.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
35 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 
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 Disponível em: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-2011 

corrigido.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
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numa segunda etapa, uma fonte de prova e garantia de direitos de todos os 

cidadãos. É a gestão de documentos que garantirá documentos confiáveis e 

autênticos, principalmente no meio digital. 

De acordo com a publicação do Projeto InterPARES 2,  Diretrizes do produtor  

“a autenticidade é colocada em risco cada vez que os materiais são transmitidos 

através do tempo e do espaço”.37 

Rocha e Silva (2007, p. 117) destacam que diversas pesquisas tem apontado 

a gestão de documentos como parte integrante dos procedimentos de preservação 

em todo o ciclo de vida dos documentos, necessários para garantir a confiabilidade, 

autenticidade e o acesso a longo prazo.  

O CONARQ apresenta algumas resoluções que tratam da gestão de 

documentos digitais o oferecem diretrizes importantes para a implementação da 

gestão. Destacam-se a Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004 e a Resolução nº 

25, de 27 de abril de 2007. 

A Resolução nº 20 dispõe sobre “a inserção dos documentos digitais em 

programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos”. O art. 1º define as obrigações dos 

órgãos e entidades 

Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos 
deverão identificar, dentre as informações e os documentos produzidos, 
recebidos ou armazenados em meio digital, aqueles considerados 
arquivísticos para que sejam contemplados pelo programa de gestão 
arquivistica de documentos.

38
 

 

Em seu art. 3º, nos seus três parágrafos, a Resolução destaca a implantação 

de um sistema eletrônico de gestão de documentos que deverá adotar requisitos 

funcionais e não funcionais além de metadados estabelecidos pelo CONARQ. Esses 

requisitos permitirão garantir a integridade e acessibilidade dos documentos 

arquivísticos durante os anos. O § 1º, destaca que os requisitos funcionais são: 

registro e captura, classificação, tramitação, avaliação e destinação, recuperação da 

informação, acesso e segurança, armazenamento e preservação. Já no § 2º, 

apresentam-se os requisitos não funcionais como: utilização de padrões abertos, 

independência de fornecedor, integração com sistemas legados, conformidade com 

                                                           
37  Disponível em: <http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_creator_guidelines_booklet--

portuguese.pdf> Acesso em: 30 nov. 2014 
38 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 
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a legislação e os padrões de interoperabilidade do governo, atendimento a usuários 

internos e externos, facilidade de utilização e desempenho. O § 3º define os 

metadados como 

 Os metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem   

e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos 
digitais ao longo do tempo. 

39
 

 

A Resolução nº 25, do CONARQ, dispõe sobre a adoção do Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivistica de Documentos, o 

e-ARQ Brasil, pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Arquivos – SINAR. Essa resolução resolve em seu art. 1º 

Recomendar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Arquivos - SINAR a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, 
Versão 1.0, aprovado na 43ª reunião plenária do CONARQ, realizada no dia 
4 de dezembro de 2006, de que trata esta Resolução, disponibilizada em 
pdf na página web do CONARQ,www.conarq.arquivonacional.gov.br.

40
 

  

No art. 2º da Resolução nº 25, define-se que o e-Arq Brasil tem como objetivo 

orientar a implantação da gestão arquivística de documentos, fornecer 
especificações técnicas e funcionais, bem como metadados para orientar a 
aquisição e/ou desenvolvimento de sistemas informatizados, independentes 
da plataforma tecnológica em que forem desenvolvidos e/ou implantados, 
referidos no parágrafo 3º do art. 3º da Resolução nº 20, de 16 de julho de 
2004

41
 

 

A Resolução nº 25 destaca ainda no art. 3º que o e-Arq é somente aplicável 

em sistemas que “produzem e mantém documentos digitais ou para sistemas que 

compreendem documentos digitais e convencionais ao mesmo tempo”.  

O e-Arq Brasil (2011, p.9)42 é definido como “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”. O e-Arq Brasil 

                                                           
39 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 
40 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 
41 Disponível em <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=46> Acesso em 30 

de nov. de 2014 

 
42  Disponível em: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-2011 

corrigido.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
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tornou-se uma grande ferramenta para a adoção das práticas da gestão de 

documentos no meio digital no âmbito público e privado.  

 

3.3.1 Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) 

 

De acordo com o e-Arq Brasil (2011, p.10)43, sistemas informatizados de 

gerenciamento de documentos foram criados para que se pudessem gerenciar os 

documentos digitais que têm sido produzidos. No entanto deve-se assegurar que 

esses sistemas possuam os conceitos arquivísticos para que se preserve os 

documentos, mantendo a sua autenticidade e confiabilidade. Surge então alguns 

sistemas com a finalidade de gerir essa documentação no ambiente digital. 

Devemos então diferenciar o que é um sistema de informação, sistema 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED) e um sistema informatizado de 

gestão arquivística de documentos (SIGAD). 

O Sistema de Informação, segundo e-Arq Brasil (2011, p. 10) se caracteriza 

como 
Conjunto organizado de politicas, procedimentos, pessoas, equipamentos, e 

programas computacionais que produzem, processam, armazenam e 

proveem acesso à informação proveniente de fontes internas e externas 

para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade.
44

  

O gerenciamento eletrônico de documentos (GED), de acordo com e-Arq 

Brasil (2011, p. 10) define-se como 

Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 

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

funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 

Entende-se por informação não estruturada aquela que não está 

armazenada em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, 

arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc.
45

 

Já o SIGAD é conceituado, conforme o e-Arq Brasil (2011, p. 10) da seguinte 

forma 

                                                           
43  Disponível em: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-2011 

corrigido.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
44  Disponível em: <http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/e-arq-brasil-2011 

corrigido.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
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Conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do 

ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a sua destinação final, 

seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em 

um sistema informatizado
46

 

Através das definições acima, o e-Arq Brasil (2011, p. 11) identifica que o 

sistema de informação reúne todas as fontes de informação que um órgão possui, 

ele inclui também o sistema de gestão arquivística de documentos, bibliotecas e 

centros de documentação. O GED trata os documentos de forma segmentada e a 

utilização dos conceitos arquivísticos como o ciclo de vida, não é obrigatório. 

Diferentes de todos, o SIGAD, destaca a relação orgânica dos documentos refletindo 

ainda as atividades da instituição que o produziu. O SiGAD, por se tratar de um 

sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, parte de uma politica 

de gestão arquivística de documentos.  
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4. ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA EMPRESA XYZ 

 

Neste capitulo iremos analisar a aderência do sistema GEDOC ao e-Arq 

Brasil. O sistema GEDOC pertence a empresa que chamaremos de Grupo XYZ , pois 

a divulgação do nome da empresa  foi considerado inapropriado.  

O Grupo XYZ é formado por diversas concessões privadas  que prestam 

serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto em diversas cidades do 

Brasil. O grupo atua desde 1997, sendo 100 % nacional e formado por quatro 

grandes empresas acionistas que têm como objetivo contribuir para equacionar o 

desafio do saneamento básico no Brasil, universalizando os serviços. Atualmente o 

grupo atende uma população de aproximadamente seis milhões de habitantes, 

espalhados por quinze municípios atendidos. 

 

4.1. ARQUIVO DO GRUPO XYZ 

 

O grupo possui um Centro de Documentação, que é responsável por elaborar 

as diretrizes relacionadas a gestão dos documentos. A empresa já conta com um 

plano de classificação e com uma tabela de temporalidade. Os arquivos correntes 

permanecem sob a custódia de seus setores produtores e são transferidos para o 

Centro de Documentação a partir do momento que sua utilização já não é frequente, 

com exceção dos contratos de prestação de serviços que permanecem no Centro de 

Documentação durante todo o seu ciclo de vida. O Grupo possui dois arquivos 

intermediários localizados no centro de Niterói. O primeiro armazena a 

documentação de todas as concessões e todos os setores da empresa enquanto no 

segundo, armazenam-se somente os documentos contábeis das concessões. 

Recentemente foi contratada uma empresa de guarda externa para o envio de 

alguns documentos contábeis. 

O sistema GEDOC foi implementado em 2010/2011 e contou com o apoio de 

diversos setores da empresa para a sua criação. Atualmente ele se encontra em sua 

segunda versão, que contém a opção de empréstimo de documentos.  Os usuários 

acessam o GEDOC utilizando um login e senha que geralmente está relacionada à 

sua matrícula e todo o acesso é controlado pelas arquivistas. Atualmente, o Grupo 

conta com 57 tipos documentais e uma base de dados de aproximadamente 5000 
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documentos. Os documentos podem ser inseridos por qualquer usuário ou pelas 

próprias gestoras do Arquivo. Quando inseridos por usuários, os cadastros passam 

por uma avaliação das arquivistas para que se verifique se todos os campos foram 

preenchidos de forma correta. 

O cadastro se inicia com o recebimento dos documentos pelo Centro de 

Documentação. É feita a retirada de clips e grampos e logo em seguida o 

documento é digitalizado utilizando um scanner. Confere-se se o documento foi 

digitalizado corretamente e se está de acordo com o original e em seguida é salvo 

em formato PDF. Após ser salvo o documento é incluído no GEDOC, preenchendo 

diversos campos. 

Dentro do Sistema GEDOC no modo cadastro visualizam-se os campos:  

 Empresa (todas as empresas pertencentes ao grupo),  

 Função,  

 Subfunção,  

 Atividade,  

 Tipo documental,  

 Titulo do documento,  

 Número do documento,  

 Produtor,  

 Movimentação (corrente, intermediário, permanente),  

 Localização física (indicar o local em que está arquivado caso esteja no 

intermediário ou permanente),  

 Suporte (físico ou digital), status (original, cópia),  

 Permissão de acesso (de 0 a 5, sendo 0 o nível público e 5 o nível de 

diretoria),  

 Data de produção,  

 Data de atualização,  

 Prazo de guarda,  

 Prazo no arquivo corrente,  

 Prazo no arquivo intermediário,  

 Destinação (eliminação ou guarda),  

 Palavras chaves  

 Assunto (resumo sobre o documento) 
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Os campos EMPRESA, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, ATIVIDADE E TIPO 

DOCUMENTAL apresentam os códigos de classificação adotados pela empresa. 

Sendo assim teríamos como exemplo: X (representando uma das concessões 

pertencente ao Grupo) no campo EMPRESA, 1 – Administração Geral no campo 

FUNÇÃO, 1.7 – Gestão Contábil no campo SUBFUNÇÃO, 1.7.2 – Registros 

Contábeis e Relatórios no campo ATIVIDADE, 1.7.2.18 – Movimento Financeiro no 

campo TIPO DOCUMENTAL, conforme a imagem abaixo 

Figura 1- Tela de Cadastro 

 

Os campos citados acima estão integrados com o plano de classificação 

elaborado e aprovado pelo Arquivo. Assim que escolhemos o Tipo documental, o 

sistema preenche automaticamente os campos de Prazo no Arquivo Corrente, Prazo 

no Arquivo Intermediário, Destinação. Estes se relacionam com a tabela de 

temporalidade que a empresa possui. Utilizando o tipo documental do exemplo 

acima, teríamos o Prazo no Arquivo Corrente de: 2 anos, Prazo no Arquivo 

Intermediário: 8 anos, Destinação: Eliminação. 

É importante ressaltar que os campos que possuem relação com o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade não podem ser alterados manualmente, 

isto é, o usuário não poderá alterar o código utilizado para aquele tipo documental,  

 



46 
 

tão pouco alterar o prazo de guarda no arquivo corrente, intermediário ou a 

destinação daquele documento.  

No modo pesquisa o usuário pode localizar o documento utilizando uma caixa 

de texto, onde pode ser inserido o número do documento ou alguma palavra chave 

que torne possível buscar o documento. A pesquisa possibilita ainda um modo 

avançado onde usuário pode realizar a busca utilizando os campos Empresa, Data 

(produção, validade, atualização, guarda), Arquivo (corrente, intermediário, 

permanente) e Produtor. 

Quando os documentos estão perto de completar seu ciclo de vida ou período 

de vigência (no caso dos contratos de prestação de serviços) os coordenadores 

responsáveis pelo setor onde o documento é produzido, são notificados via e-mail 

para tomarem as medidas cabíveis. 

 

4.2 COMPARATIVO COM OS REQUISITOS DO E-ARQ 

  

Nesta seção, faremos a analise do sistema GEDOC, utilizando como 

referencial o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivistica de Documentos – e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009). 

 Foram selecionados os itens obrigatórios presentes no e-ARQ Brasil como: 

captura, avaliação e temporalidade. A analise será realizada através do quadro 

comparativo abaixo entre os Requisitos do e-ARQ Brasil x Sistema GEDOC 

 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de classificação e 

manutenção 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

SIGAD GEDOC 

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 

O sistema abrange o plano de 

classificação elaborado pela empresa. 
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pela instituição arquivística na esfera de 

competência específica. 

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. 

O sistema contempla essa característica 

pois o plano de classificação  possui 

essas classes e subclasses 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a 

usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que se fizer necessário. 

Somente as arquivistas tem a 

autorização para o acréscimo de novas 

classes. 

Item 1.1.4: Um SIGAD tem que registrar a 

data de abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado.. 

O sistema não possui essa opção. 

Item 1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a 

mudança de nome de uma classe já 

existente no respectivo metadado. 

O sistema não possui essa opção. 

Item 1.1.6 Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, 

incluídas as subclasses, grupo, subgrupos 

e documentos nela classificados, para outro 

ponto do plano de classificação. Nesse 

caso, é necessário fazer o registro do 

deslocamento nos metadados do plano de 

classificação. 

O sistema permite o deslocamento de 

classes pois ele se adequa ao plano de 

classificação. Caso hja mudança no 

plano de classificação, o sistema 

também é alterado. 

1.1.8 Um SIGAD tem que permitir que um 

usuário autorizado apague uma classe 

inativa. Só pode ser apagada uma classe 

que não tenha documentos nela 

classificados 

O sistema permite que apenas as 

arquivistas façam qualquer alteração. 



48 
 

Item 1.1.9 Um SIGAD tem que impedir a 

eliminação de uma classe que tenha 

documentos nela classificados. Essa 

eliminação pode ocorrer a partir do 

momento em que todos os documentos ali 

classificados tenham sido recolhidos ou 

eliminados, e seus metadados apagados, 

ou que esses documentos tenham sido 

reclassificados. 

O sistema somente permite eliminar uma 

classe que não possua documentos 

cadastrados 

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. 

O sistema permite a associação de 

metadados, mas qualquer alteração só é 

realizada pelas arquivistas. 

Item 1.1.13 Um SIGAD tem que utilizar o 

termo completo para identificar uma classe. 

Entende-se por termo completo toda a 

hierarquia referente àquela classe. 

Por exemplo: 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL 

PERMANENTE:COMPRA 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL DE 

CONSUMO:COMPRA 

O sistema utiliza termos completos em 

algumas classes.  

Exemplo: 1.9.1 Controle de Contrato                             

1.9.1.1 Contrato de Prestação de 

Serviços 

Item 1.1.14 Um SIGAD tem que assegurar 

que os termos completos, que identificam 

cada classe, sejam únicos no plano de 

classificação. 

Os termos completos não se repetem. 

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 

O sistema não gera esse tipo de 

relatório. 



49 
 

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. 

 

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

Item 1.2.1 Um SIGAD tem que permitir a 

classificação das unidades de arquivamento 

somente nas classes autorizadas. 

Ver requisito 1.1.12 

O sistema permite qualquer alteração 

desde que seja feita somente pelas 

arquivistas. 

 

Item 1.2.2 Um SIGAD tem que permitir a 

classificação de um número ilimitado de 

unidades de arquivamento dentro de uma 

classe. 

O sistema permite qualquer alteração 

desde que seja feita somente pelas 

arquivistas. 

 

Item 1.2.3 Um SIGAD tem que utilizar o 

termo completo da classe para identificar 

uma unidade de arquivamento, tal como 

especificado no item 1.1.13. 

Como mencionando anteriormente, o 

sistema não utiliza o termo completo em 

todas as classes. 

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 sistema possui um padrão de 

metadados, independente do documento 

que será incluído. Alguns podem ou não 

ser preenchidos. Qualquer alteração 

somente pode ser feita pelas arquivistas. 

Item 1.2.5 Um SIGAD tem que associar os 

metadados das unidades de arquivamento 

conforme estabelecido no padrão de 

O sistema possui um padrão de 

metadados que é usado em todas as 

classes. 
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metadados. 

Item 1.2.6 Um SIGAD tem que permitir que 

uma nova unidade de arquivamento herde, 

da classe em que foi classificada, alguns 

metadados predefinidos. Exemplos desta 

herança são prazos de guarda previstos na 

tabela de temporalidade e destinação e 

restrição de acesso. 

O sistema possui um padrão de 

metadados que é usado em todas as 

classes. 

Item 1.2.9 Um SIGAD tem que permitir que 

uma unidade de arquivamento e seus 

respectivos volumes e/ou documentos 

sejam reclassificados por um usuário 

autorizado e que todos os documentos já 

inseridos permaneçam nas unidades de 

arquivamento e nos volumes que estão 

sendo transferidos, mantendo a relação 

entre documentos, volumes e unidades de 

arquivamento. 

O sistema permite que qualquer 

alteração seja feita desde que seja pelas 

arquivistas. 

 

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. Essa 

data pode se constituir em parâmetro para 

aplicação dos prazos de guarda e 

destinação do dossiê/processo. 

No momento do cadastro do documento 

é que se inclui data de produção. A partir 

dessa data o sistema identifica os prazos 

de guarda. 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que 

um dossiê/processo seja encerrado através 

de procedimentos regulamentares e 

somente por usuários autorizados. 

Somente pode ser feito pelas arquivistas 

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já 

Somente pode ser feito pelas 

arquivistas. Os demais usuários 
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encerrados por usuários autorizados. necessitam de sua autorização. 

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. 

Uma vez encerrado somente as 

arquivistas podem incluir novos 

documentos. 

Item 1.3.6 Um SIGAD tem que impedir 

sempre a eliminação de uma unidade de 

arquivamento digital ou de qualquer parte 

de seu conteúdo, a não ser quando estiver 

de acordo com a tabela de temporalidade e 

destinação de documentos. A eliminação 

será devidamente registrada em trilha de 

auditoria 

As eliminações somente ocorrem 

obedecendo aos prazos estabelecidos 

pela tabela de temporalidade. Qualquer 

eliminação será feita somente pelas 

arquivistas. Não é gerado nenhum 

registro.  

 

3. Captura 

3.1 Procedimentos Gerais 

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. 

As capturas ocorrem através do 

processo de digitalização que é 

realizada de forma individual fora do 

sistema. 

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 

Somente documentos em formato PDF 

são aceitos pelo sistema 
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documento individual produzido em 

workflow ou em outros sistemas integrados 

ao SIGAD; captura de documentos em lote. 

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; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que 

ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a 

Alguns metadados como número 

identificador atribuido pelo sistema, data 

e hora de captura não estão presentes. 
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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 3.1.8 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. 

O sistema não gera nenhum número 

identificador. 

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. 

O sistema não gera nenhum número 

identificador automaticamente. Alguns 

documentos como os contratos recebem 

a numeração manualmente. Essa 

numeração representa a ordem de 

elaboração daquele contrato e o ano em 

que foi feito. Exemplo: Contrato 
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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 

sequência como um identificador, mas o 

SIGAD a consideraria como metadado 

pesquisável, definido pelo usuário. 

001/2014 da Concessão ZZZ, representa 

o primeiro contrato elaborado pela 

Concessão ZZZ em 2014. Neste caso 

seria inserido manualmente o número 

001/2014 no campo: Número do 

documento 

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. 

Isso ocorre em documentos oficiais 

como Processos trabalhistas, Licenças 

Ambientais, Publicações Oficiais. 

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir 

que os metadados associados a um 

documento sejam inseridos somente por 

usuários autorizados. 

Qualquer alteração somente pode ser 

feita pelas arquivistas 

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. 

Por exemplo, o sistema pode atribuir, 

automaticamente, o número identificador, a 

data de captura, o título, o originador, e 

requerer que o usuário preencha os demais 

metadados. 

O sistema preenche automaticamente os 

prazos de guarda, destinação final do 

documento. Os demais metadados são 

preenchidos pelo usuário. 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 

inserção de outros metadados após a 

captura. 

Depois de cadastrado e aprovado pelas 

arquivistas, o sistema só possibilita 

qualquer alteração se houver a liberação 
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Por exemplo, data e hora de alteração e 

mudança de suporte. 

por parte das profissionais. 

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 somente permite registrar 

uma única versão do documento. 

Item 3.1.22 Um SIGAD tem que emitir um 

aviso caso o usuário tente registrar um 

documento que já tenha sido registrado no 

mesmo dossiê/processo. 

O sistema impossibilita o cadastro e 

informa a duplicidade 

 

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 abrange o plano de 

classificação e a tabela de 

temporalidade. 

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. 

O sistema contempla este item 

Item 4.1.3: Um SIGAD tem que manter 

tabela de temporalidade e destinação de 

O sistema informa todos os prazos de 

acordo com a tabela de temporalidade. 
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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. 

A tabela de temporalidade e destinação de 

documentos dos integrantes do SINAR 

deve estar de acordo com a legislação e ser 

aprovada pela instituição arquivística na 

específica esfera de competência. 

No entanto a tabela de temporalidade 

não fica disponível para consulta no 

sistema. Dos itens ao lado, somente as 

informações: observações; 

• evento que determina o início da 

contagem do prazo de retenção na fase 

corrente e na fase intermediária, não 

estão presentes 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). 

O sistema contempla este item 

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 

O sistema inicia a contagem dos prazos 

de acordo com a data de produção do 

documento que é inserida no sistema. 
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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. 

Item 4.1.6 Um SIGAD tem que prever que a 

definição dos prazos de guarda seja 

expressa por: 

• um número inteiro de dias ou 

• um número inteiro de meses ou 

• um número inteiro de anos ou 

• uma combinação de um número inteiro de 

anos, meses e dias. 

O sistema adota os prazos em número 

inteiro de anos 

Item 4.1.7: Um SIGAD tem que limitar a 

definição e a manutenção (alteração, 

inclusão e exclusão) da tabela de 

temporalidade e destinação de documentos 

a usuários autorizados. 

Qualquer alteração somente pode ser 

feita pelas arquivistas. 

Item 4.1.8 Um SIGAD tem que permitir que 

um usuário autorizado altere o prazo 

ou destinação prevista em um item da 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos e garantir que a alteração 

tenha efeito em todos os documentos ou 

dossiês/processos associados àquele item. 

As alterações na tabela de temporalidade e 

destinação só poderão ser feitas como 

resultado de um processo de reavaliação 

realizado pela comissão de avaliação do 

órgão ou entidade em virtude de mudança 

O sistema permite essas alterações 

somente se estas forem feitas pelas 

arquivistas. 
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do contexto administrativo, jurídico ou 

cultural. Os integrantes do SINAR deverão 

ainda ter suas tabelas aprovadas pela 

instituição arquivística na específica esfera 

de competência. 

Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de 

relatórios que apóiem 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 gera relatórios desse tipo. 

 

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 possui nenhum recurso. 

Item 4.2.3: Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para informar ao usuário 

O sistema notifica via e-mail quando 

restam seis meses para se encerrar o 
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autorizado sobre os documentos ou 

dossiês/processos que já cumpriram ou 

estão para cumprir o prazo de guarda 

previsto. 

prazo de guarda do documento. 

4.2.5 Um SIGAD tem sempre que pedir 

confirmação antes de realizar as ações 

de destinação. 

O sistema não possui autonomia para 

realizar qualquer operação de 

destinação. 

 

 Através da analise realizada no quadro acima, é possível constatar que o 

sistema GEDOC não se caracteriza como um SIGAD. O GEDOC possui 

características importantes para um SIGAD como o plano de classificação e a tabela 

de temporalidade. No entanto o sistema não cria nenhum número identificador no 

momento da captura, não gera relatórios conforme o Item 4.1.11, não registra as 

modificações realizadas no sistema, isto é, o sistema não informará, por exemplo, a 

data, a hora e o usuário que fez a alteração em uma classe ou metadados.  Esse 

controle acaba sendo feito externamente pelas arquivistas.  

De acordo com as profissionais, o sistema foi desenvolvido baseando-se em 

diversos requisitos do e-Arq Brasil, no entanto, o GEDOC atualmente é utilizado 

somente como consulta aos documentos, buscando proporcionar uma agilidade na 

recuperação da informação e ainda não disponibiliza todos os documentos 

produzidos pelo grupo. Deve-se destacar que o sistema é bem flexível à 

modificações, o que lhe permite no futuro se tornar um SIGAD. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do levantamento bibliográfico realizado, constata-se que os 

documentos arquivísticos constituem como fontes de prova e testemunho servindo 

ainda de base para as tomadas de decisões das organizações. No entanto é 

primordial que as características fundamentais como imparcialidade, autenticidade, 

naturalidade, inter-relacionamento e unicidade sejam preservadas para que os 

documentos cumpram com sua função perante as organizações e a sociedade. 

A literatura tem apontado que a gestão de documentos é a melhor ferramenta 

para gerir os documentos arquivísticos tanto no formato tradicional quanto digital, 

preservando seu acesso por longos períodos e garantindo que as suas 

características sejam mantidas.  

A gestão de documentos, ainda que possua diferenças de um país para o 

outro, conforme ocorre nos EUA e Europa, tem de estar voltada para o a redução da 

massa documental e preservação dos documentos. Para isso deve-se adotar as 

práticas de avaliação e classificação que serão de grande importância em qualquer 

programa de gestão de documentos.  

Observa-se que a produção de documentos arquivísticos digitais tem 

aumentando de maneira significativa. As tecnologias cada vez mais avançadas 

proporcionam facilidades tanto na produção quanto na recuperação da informação 

registrada nos documentos. Além disso, as organizações buscam com os 

documentos digitais, otimizar seu espaço físico reduzindo custos e despesas com a 

sua manutenção. No entanto é preciso lembrar que o ambiente digital é muito 

instável e permite com certa facilidade que os documentos sejam adulterados ou 

eliminados sem uma avaliação ou autorização.  

Buscando gerir os documentos em ambiente digital, muitas organizações têm 

implementado sistemas informatizados em seus arquivos. No entanto, no Brasil, nem 

todos os sistemas podem ser considerados um SIGAD, pois não atendem aos 

principais requisitos obrigatórios elaborados pelo e-ARQ Brasil. A falta desses 

requisitos permitem que os documentos arquivísticos digitais sejam geridos de forma 

inadequada, não permitindo que os documentos possam cumprir com a sua função, 

conforme é o caso do sistema analisado. Apesar das diversas resoluções 
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elaboradas pelo CONARQ, e da publicação do e-ARQ Brasil, o tema gestão de 

documentos digitais ainda é pouco explorado e precisa ser mais cada vez mais 

discutido à medida que a tecnologia avança.  

Caberá aos arquivistas estarem cada vez mais com os conceitos da 

Arquivologia presentes nas suas atividades diárias para que não se seduzam pelas 

facilidades que muitos sistemas informatizados e a própria tecnologia oferece. O 

momento atual requer que os arquivistas tenham não somente a função de gerir os 

documentos mas também de produzir pesquisas e trabalhos científicos a fim de 

acompanhar todo o processo evolutivo tecnológico e seus impactos sobre a 

Arquivologia. 
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