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RESUMO 

 

 

A partir do levantamento realizado na literatura sobre documentos arquivísticos digitais, 

gestão de documentos convencionais e digitais, é possível obter um conhecimento sobre uma 

gestão de documentos eficaz. Este conhecimento é aplicado para colaborar com uma análise 

que visa o melhor funcionamento do arquivo da instituição ALFA. A função deste trabalho é 

abranger a importância da gestão de documentos digitais, definições e Leis. A finalidade deste 

trabalho se o sistema MCFILE da empresa ALFA , é aderente aos requisitos do e-ARQ Brasil. 

 

Palavras-chave: Gestão de Documentos. Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais. 

Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

From the survey conducted in the literature on digital archival documents, management of 

conventional and digital documents, it is possible to obtain knowledge about effective 

document management. This knowledge is applied to collaborate with an analysis that aims at 

the better functioning of the ALFA institution archive. The function of this work is to cover 

the importance of digital document management, definitions and Laws. The purpose of this 

work, if the ALFA MCFILE system, adheres to the requirements of e-ARQ Brasil. 

 

Keywords: Document management. Management of Digital Archives. Computerized 

Document Management System. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento dos documentos federais nos 

Estados Unidos se tornou crítico. Para o controle desse “Boom Documental”, foram 

implementadas várias ações para diagnosticar a situação dos arquivos federais, e a adoção de 

uma legislação específica com o objetivo de gerenciar o ciclo de vida dos documentos, bem 

como as primeiras iniciativas de implantação de programas de gestão de documentos nas 

agências governamentais, inicialmente voltado para a redução da massa de documentos e 

conservar os documentos permanentes de valor cultural e para a pesquisa. 

A gestão de documentos estabeleceu uma visão sobre o ciclo de vida dos documentos 

da sua produção até a eliminação. O programa de gestão define procedimentos como 

produção, tramitação, avaliação e prazos de guarda até sua destinação final. Para tais 

procedimentos a gestão de documentos se utiliza dos instrumentos, o plano de classificação e 

a tabela de temporalidade. Alguns dos principais objetivos do programa de gestão estão 

ligados a racionalizar e otimizar espaços físicos dos arquivos, racionalizar a produção de 

documentos, obter transparência no arquivo e a preservação dos documentos de guarda 

permanente. 

A bibliografia da Gestão de documentos é extensa, porém o âmbito que trata da 

produção, arquivamento, destinação, uso e acesso dos documentos digitais ainda é um assunto 

particularmente novo e abre margem para estudos e discussões acerca de alguns aspectos, tais 

como: a manutenção da autenticidade, bem como as formas mais adequadas de gerenciá-los 

de forma a assegurar a preservação e fidedignidade dos documentos. 

Este trabalho tem por objetivo especifico apresentar a importância dos conceitos, 

teorias e práticas da gestão de documentos para serem utilizados no ambiente digital, e como 

proceder para manter autenticidade do documento no formato eletrônico. O objetivo geral 

deste trabalho é examinar o sistema informatizado e sua aderência aos requisitos do e-ARQ 

Brasil, que consiste em ser um manual com modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão Arquivística de Documentos, com diretrizes sugeridas pelo 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e pelo estudo de outros autores renomados na 

área. Para tal, o trabalho apresenta o conceito de ciclo de vida e a trajetória dos documentos 

por suas fases de vida. Também é trabalhada a compreensão da Gestão documental, conceito 

de documento arquivístico e o documento arquivístico digital. 

Para a confecção desse trabalho foi utilizado como metodologia, a pesquisa na 

literatura específica da área, como artigos e livros, revista científicas, legislação brasileira de 
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arquivos e as resoluções do CONARQ. Foi também feita a análise do sistema informatizado 

MCFILE, utilizado por um escritório Jurídico que atende pelo nome fictício de ALFA. 

O trabalho consiste em cinco capítulos, sendo primeiro uma introdução, seguido de 

três capítulos sobre a temática do trabalho. Por fim, uma conclusão ao final da monografia. O 

capítulo dois trata sobre a definição dos conceitos de arquivo, informação, documento, 

documento arquivístico, documento digital, documento arquivístico digital, além de suas 

características e funções com o objetivo de esclarecer/compreender as propriedades 

específicas dos documentos arquivísticos. 

Capítulo três trata sobre a gestão de documentos, priorizando o conceito de ciclo de 

vida e as fases. O capítulo também aborda o amparo legal da gestão de documento legislação 

da gestão documentos, devido a promulgação da Lei Federal, 8.159 de 8 de janeiro de 1991, 

que tem como objetivo auxiliar na administração de arquivos públicos e privados. O capítulo 

se encerra no assunto gestão de documentos digitais e-ARQ Brasil. 

O quarto capítulo analisa o sistema informatizado MCFILE, que é utilizado como 

sistema informatizado na empresa jurídica ALFA. Por conseguinte, é verificado se o sistema 

MCFILE é aderente aos requisitos do e-ARQ Brasil nas seguintes funcionalidades: 

organização dos documentos arquivísticos (plano de classificação); tramitação; captura. 

Para finalizar, há uma conclusão que passa por um breve panorama sobre a gestão de 

documentos, gestão de documentos digitais e do sistema informacional MCFILE, objeto de 

estudo do trabalho. 
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2 CONCEITOS ARQUIVÍSTICOS 

 

Este capítulo aborda os conceitos arquivísticos básicos, com o intuito de introduzir o 

conceito de gestão de documentos e resultar na maior compreensão do assunto em questão. O 

capítulo trata sobre o conceito e uma breve história do arquivo, finalidades e características. 

Apresenta os conceitos de informação, documento e documento arquivístico e as diferenças 

entre eles. Por último, serão analisados os conceitos de documento arquivístico digital, 

documento eletrônico e documento digital. 

 

2.1 ARQUIVO 

. 

  A história da origem dos arquivos como instituição, segundo Shellenberg (2006, p. 

26) “tiveram origem na antiga civilização grega. Nos séculos V e IV a.C.” Na Grécia antiga 

os documentos com algum cunho de valor para aquela população eram guardados no templo 

Metroon, denominada a “Mãe dos deuses”. Neste templo eram conservados tratados, leis, 

minutas de ordem popular e outros documentos oficiais.Mais tarde, com as civilizações 

modernas, os arquivos ganham novo direcionamento a partir da Revolução Francesa no final 

século XVIII. Na França, no fervor da revolução, foi criado a primeira instituição arquivística 

de caráter nacional, o “Archives Nationales.”  

Na literatura Arquivística o termo “arquivo” possui inúmeras definições, que 

demonstram a polissemia do termo. A partir de meados do século XIX, os estudiosos voltam-

se para a reflexão e discussão da organização dos arquivos e do seu conceito, especialmente 

os significados referentes ao arquivo como conjunto orgânico de documentos. Para a 

Associação dos Arquivistas Holandeses (1973, p.13) define o arquivo como:  

O conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um dos seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinam a permanecer na 

custódia desse órgão ou funcionário (ASSOCICAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES, 1973, p. 13). 

 

Outros autores também apresentam uma definição de arquivo. Segundo Casanova 

(1928, p. 9 apud Schellenberg 2006, p.37), o arquivo consiste na “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.”  

O termo arquivo também pode ser fonte e testemunho do passado. Neste prisma, 

Brenneke afirma que os arquivos são “o conjunto de papéis e documentos que promanam de 
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atividades legais ou de negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação 

permanente em determinado lugar como fonte e testemunho do passado.” (BRENNEKE 1953, 

p.97 apud SCHELLENBERG, 2006, p.37). 

Para Jenkinson os arquivos são documentos:  

Produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo (público e 

privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, preservados sob 

custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos 

sucessores para sua própria informação.” (1937, p.11 apud SCHELLENBERG, 

2006, p.36). 

 

O Dicionário brasileiro de terminologia arquivística definiu arquivo como: 

“conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

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

suporte.” (ARQUIVO NACIONAL 2005, p.27) 

Paes apresenta uma definição de arquivo proposta por Buck: “Arquivo é o conjunto 

de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, 

no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos 

futuros.” (SOUZA,1950 apud PAES, 1997, p.9) 

A partir da definição de Buck, Paes (1997) exemplificou três características que 

distinguem os arquivos, são eles: 

1. Exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou instituição. Não 

se considera Arquivo uma coleção de manuscritos históricos, reunidos por uma 

pessoa. 2. Origem no curso de atividades. Os documentos devem servir de prova de 

transações realizadas. 3. Caráter orgânico que liga o documento aos outros do 

mesmo conjunto. Um documento destacado de seu conjunto, todo a que pertence, 

significa muito menos do que quando em conjunto (PAES, 1997, p. 20).  

 

Para Paes (1997, p.20) “a principal finalidade de um arquivo é servir a 

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

história.” 

Outra definição para arquivo é apresentada por Indolfo et al. (1995, p.13): “arquivo é 

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

caráter público, entidades privadas e pessoas físicas em decorrência do exercício de suas 

atividades, qualquer que seja o suporte de informação.”  (INDOLFO et al, 1995, p.13). 

No Brasil, a definição de arquivo ganhou amparo legal na lei que dispõe sobre 

política nacional de arquivos públicos e privados, Lei n° 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que 

afirma no art. 2°: 

Consideram-se arquivos, para fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, 
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qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. (BRASIL. 

Lei n. 8159/91, art. 2). 

 

Os princípios arquivísticos estabelecem determinadas características aos arquivos, 

específicas desse material, conforme destacou Rodrigues (2006, p.107): 

Os princípios arquivísticos estabelecem três características intrínsecas ao arquivo 

que podem ser assim designadas: a singularidade do produtor do arquivo, a filiação 

dos documentos às ações que promovem a missão definida e a dependência dos 

documentos dos seus pares. (RODRIGUES 2006, p.107) 

 

A primeira caraterística indicada por Rodrigues (2006) refere-se à entidade produtora, 

já a segunda característica alude à ação que deu origem ao documento, e a terceira diz respeito 

à indivisibilidade do documento, ou seja, o fato do documento não poder se separar do seu 

conjunto documental de origem. 

A partir dessas definições é possível afirmar que as principais finalidades dos arquivos 

dizem respeito ao conjunto de documentos como fonte de prova para o exercício da cidadania 

e para a própria administração demonstrar transparência no desempenho das suas atividades 

Neste sentido, para Rousseau e Couture (1998, p.32), “ao longo das épocas e dos 

regimes, os documentos serviram para exercício do poder, para registro da memória e 

utilização futura.” 

 

2.2 INFORMAÇÃO 

 

 A informação se faz presente no cotidiano da humanidade há muitos séculos seja pelo 

sentido de conjunto dados, ideias ou transmissão de conhecimento. No entanto, sua 

importância ganha relevância com o fim da Segunda Guerra quando passa a se destacar a 

Ciência da Informação e, por conseguinte a disseminação dos computadores, a partir deste 

marco o conceito de informação começa a ser amplamente debatido e estudado o que implica 

no desenvolvimento de inúmeras definições para o termo informação. 

    A informação pode estar relacionada ao conceito de conjunto dados ou conhecimentos 

que podem ser transmitidos para um indivíduo. Segundo Capurro e Hojorland (2007. p.158) o 

sentido epistemológico da palavra informação é “comunicar alguma coisa a alguém” 

(CAPURRO e HOJORLAND apud RONDINELLI 2011, p.10)  

 A informação também pode ser analisada como objeto de comunicação de dados. 

Neste aspecto, segundo Lopes (1996): “a informação é ação e também efeito de comunicar 

dados, é qualquer atributo do pensamento humano sobre a natureza e a sociedade, desde que 

verbalizada e registrada” (LOPES, 1996 apud BELLOTO, 2002, p.22) 



17 
 

Para Amora (2003) no Minidicionário de língua portuguesa Soares Amora, a 

informação se destaca como “1. Ação ou efeito de informa-se; 2. opinião sobre alguém; 3. 

Instrução 4. Direção.” (AMORA, 2003, p. 389)   

Ao apoiar a ideia de informação como conjunto de dados, Boisot (1998) descreve que 

a “informação é definida como dados que foram organizados de uma forma significativa. A 

informação deve estar relacionada com um contexto para possuir significado.” (BOISOT, 

1998 apud SILVA, 2005, p.17) 

No caso de uma abordagem arquivística para o conceito de informação, esta é 

compreendida como mero conteúdo. Nestes termos, Fonseca (1998) afirma que:  

A informação não tem sido considerada como objeto privilegiado da Arquivologia, 

aparecendo, na literatura clássica da área, como consequência do documento de 

Arquivo, que por sua vez, é visto como um elemento de Arquivo.” 

(FONSECA,1998, apud RONDINELLI, 2011, p. 95) 

 

 O Dicionário brasileiro de terminologia arquivística estabelece que a informação é 

“elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num documento.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.107) 

Para analisar o sentido de informação pelo viés da Arquivologia, Rondinelli (2011, 

p.102) elaborou um quadro com os autores, a área e as definições desse conceito:  

 

Tabela 1 - Sistematização dos conceitos de informação a partir de autores da Ciência da 

Informação (CI) e da Arquivologia (ARQ) 

 
AUTORES ÁREA ANO INFORMAÇÃO 

Shannon CI 1948 Visão mecanicista de informação; 
informação no mero sentido de 
transmissão de sinais e,portanto, igualada à 
mensagem. 

Weaver CI 1949 Visão da informação a partir de um 
contexto semântico. 

Zeman CI 1970 “[...] a classificação de alguma coisa.” 

Wersig e 
Neveling 

CI 1975 Informação envolve relações entre 
estruturas (matéria, mente humana e 
sinais). 

Belkin e 
Robertson 

CI 1976 “[...] estrutura de qualquer texto* capaz de 
mudar a imagem de estrutura de um 
receptor.” 
*Sinais estruturados. 

McGuerry CI 1980 Aquilo que altera “[...] o mapa cognitivo 
ou mental do indivíduo.” 

Brooks CI 1980 Parte da estrutura do conhecimento. 

Farradane CI 1980 “[...] um representante físico* do 
conhecimento.” 
*Linguagem. 

Meadow e 
Yuan 

CI 1997 “[...] conjunto de símbolos com significado 
para o receptor.” 

Madden CI 2004 “[...] um estímulo que expande ou corrige 
a Visão de Mundo* do informado.” 
*Percepção sobre o ambiente físico e 
social. 

Rendón 
Rojas 

CI 2004 Ente ideal objetivado (documento) 
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Pinheiro CI 2007 “[...] fenômeno gerado a partir do 
conhecimento” que uma vez analisado e 
interpretado gera novo conhecimento. 

Barreto CI 2009 “[...] conjunto de dados capazes de gerar 
conhecimento.” 

Capurro CI 2007 Escolha do significado de uma mensagem 

Camargo ARQ 1994 Informação é “[...] todo e qualquer 
elemento referencial contido num 
documento.” 

Duranti ARQ 2002 “[...] um conjunto de dados a serem 
comunicados no tempo e no espaço [...].” 

Livelton ARQ 1996 “Inteligência dada”, ou seja, uma 
mensagem dotada de sentido que seja 
comunicada. 

Rodríguez 
Bravo 

ARQ 2002 Informação = documento 

CONVERGÊNCIAS (à exceção de Shennon) 

 Materialidade (conteúdo fixado num suporte) 

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

Fonte: RONDINELLI (2011) 

 

Em síntese, percebe-se que o conceito de informação é multifacetado e, em particular, 

no âmbito da arquivologia, está geralmente subordinado ao documento de arquivo. 

 

2.3 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

  

Os documentos são peças fundamentais do nosso cotidiano, seu uso é obrigatório na 

sociedade moderna, seja para obtenção de direitos e para a simples identificação diária como é 

o caso do Registro Civil (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dentre outros documentos.  

Segundo Bellotto (2002), “a palavra documento vem do latim, docere, que quer dizer 

ensinar, e de documentum, o que ensina.” Nesse contexto, é possível constatar que o 

documento na sua essência epistemológica exprime a ideia de fonte de aprendizagem para o 

indivíduo (BELLOTTO, 2002, p. 22). 

Amora (2003), no Minidicionário de Língua Portuguesa Soares Amora, de forma 

denotativa estabelece que documento é “1. Declaração escrita para servir de prova;2. Título; 

3. Demonstração; 4. Inform arquivo contendo texto.”  (AMORA, 2003, p. 235) 

Por outro lado, Bellotto (2002,) afiança que “documento é uma informação, de 

qualquer tipo, sobre um suporte de qualquer tipo.” (BELLOTTO, 2002, p. 22)  

Segundo Bernardes (1998) o termo documento se refere a “toda informação registrada 

num suporte material (papel, fita, disco óptico, etc)” (BERNARDES, 1998, p. 44).  

 É importante ressaltar que cada área da ciência atribui uma visão e importância ao 

documento a partir do seu uso profissional. Trilhando por esta linha de inteleção, Gonçalves 

(1998) alega que:  
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um historiador, hoje, tenderá a dar uma definição mais ampla de “documento”, 

abrangendo tanto a esfera pública da vida dos indivíduos como a esfera privada, e 

comtemplando registros dos mais variados suportes, formas e formatos. 
GONÇALVES (1998, p.17) 

 

 Partindo dessa premissa do uso e função documental, Belloto (2006, p.36) corrobora 

dizendo “A forma/função pela qual o documento é criado é que determina seu uso e seu 

destino de armazenamento futuro” 

  Vásquez (s.d), argumenta que o documento de arquivo:  

Pode ser definido como suporte que contém uma informação arquivística ou como 

“um suporte modificado, por um texto a ele aderido que surge como resultado de 

uma atividade administrativa e tem como finalidade comunicar uma ordem, provar 

algo ou transmitir uma informação útil para um trâmite. (VÁSQUEZ, s.d. apud 

BELLOTTO, 2002, p. 23) 

 

Indolfo et al. (1995), conceituam documento como:  

Toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada para 

consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de 

vida e pensamentos do homem numa determinada época e lugar. (INDOLFO et al, 

1995, p.11) 

 

Na mesma linha de raciocínio o termo documento está definido no Dibrate como 

“unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.73)  

Alguns autores como Rondinelli (2002), descrevem o termo documento como 

informação registrada:  

Documento é a informação registrada, independente da forma ou do suporte, 

produzida ou recebida no decorrer da atividade de uma instituição ou pessoa e que 

possui conteúdo, contexto e estrutura suficientes para servir de testemunho dessa 

atividade. (SANTOS, INARELLI e SOUZA, 2008, p.26 apud RONDINELLI, 2002, 

p.475). 

 

Para Bernardes (1998), o documento de arquivo significa: 
 

 Todo registro de informação original, único e autêntico que resulta da acumulação 

de processo natural por uma entidade produtora no exercício de suas competências, 

funções e atividades, independente de seu suporte material ser papel, o filme, a fita 

magnética, o disco ótico e qualquer outro. (BERNARDES, 1998, p.44) 

 

No âmbito da arquívistica, o documento é destacado como fonte de prova e 

evidências, no entanto Duranti (1998) afirma que “o documento arquivístico é fonte prova, e 

não prova em si.” (DURANTI, 1998 apud RONDINELLI, 1995, p. 47) 

O documento é definido por muitos autores como informação registrada seja qual for o 

suporte em que ele se apresenta, está afirmação surge tanto na conceituação do documento 

quanto no do documento digital. 



20 
 

Nessa mesma linha, o InterPARES Project 3 também define documento arquivístico 

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

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

PROJECT 3, 2017) 

Os documentos arquivísticos possuem características, as quais estão ligadas ao caráter 

probatório do documento, segundo Fonseca (1998 apud RONDINELLI, 2005, p.47). 

As características do documento arquivístico são a: imparcialidade, autenticidade, 

naturalidade, inter-relacionamento e unicidade.  

Em suma, é possível compreender que os documentos de arquivos são orgânicos, ou 

seja, acumulados de uma forma natural em decorrência das atividades que os gerou. Os 

documentos de arquivo possuem uma função determinada a partir da sua criação e uma das 

principais atribuições deste tipo de documento é passar a mensagem de prova.  

 

2.4 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO 

ARQUIVISTICO DIGITAL 

 

 Com o avanço da tecnologia e a chegada dos computadores os suportes documentais 

evoluíram e chegaram ao formato digital. Essa evolução trouxe vantagens para o universo da 

busca e recuperação documental, porém o avanço trouxe consigo novos desafios. 

 Para o Dibrate (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.75) o documento digital é: 

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

No mesmo direcionamento o Dicionário brasileiro de terminologia arquivística define  

documento eletrônico como: “gênero documental integrado por documentos em meio 

eletrônico ou somente acessíveis por aparelhos eletrônicos, como cartões perfurados, 

disquetes e documentos digitais.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 75). 

Para estabelecer a diferenciação entre o documento digital e documento eletrônico, 

Rondinelli (2011) afirma: “pode-se dizer que todo documento digital é eletrônico mas nem 

todo documento eletrônico é digital.” (RONDINELLI, 2011, p.226) 

Nesse contexto, a literatura na área da Arquivologia apresenta o documento 

arquivístico digital da seguinte forma:  

 

 O documento arquivístico digital é um documento, isto é, “uma unidade indivisível 

de informação constituída por uma mensagem fixada num suporte (registrada), com 

uma sintática estável[...]”, “[...]produzido e/ou recebido, por uma pessoa física ou 

jurídica no decorrer das suas atividades [...]”,”codificado em dígitos binários e 

interpretável por um sistema computacional”, em um suporte magnético, ótico ou 

outro. (RONDINELLI, 2011, p.227) 
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Consoante a Rondinelli (2011) uma das características do documento digital 

arquivístico é: 

Forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 

envolvimento de cinco pessoas: autor, redator, destinatário, originador e produtor. 

Há que ressaltar que dentre dessas cinco pessoas, pelo menos as três primeiras têm 

que estar presentes num documento arquivístico. (MACNEIL e colaboradores, 2005; 

DURANTI; THIBODEAU, 2008; DURANTI, 2009b; DURANTI, 2010 apud 

RONDINELLI, 2011, p. 227) 

 

As diferenças entre os documentos de suportes convencionais e documentos digitais, 

foram exemplificadas pelo Arquivo Nacional (2011) na tabela abaixo: 

 

Documentos em papel Documentos digitais 

 conteúdo e forma estão intima- 

mente ligados ao suporte, ou seja, 

são inseparáveis 

 conteúdo e suporte são entidades se- 

paradas: o documento não se define pela 

mídia de armazenamento (disquete, CD, 

DVD) 

 estabilidade do suporte, da for- ma 

e do conteúdo 

 instabilidade devido à fragilidade in- 

trínseca do suporte, à obsolescência 

tecnológica e à facilidade de inter- venção 

humana (podem ser manipulados e 

alterados sem deixar vestígio) 

 o conteúdo é diretamente acessí- vel 

à compreensão humana 

 a linguagem binária não é direta- mente 

acessível ao homem, havendo necessidade 

de software e hardware específicos para 

decodificar essa lin- guagem e torná-la 

compreensível 

 a preservação depende, 

principalmente, das condições de 

armazenamento 

 a preservação não se resume ao arma- 

zenamento em condições ambientais 

ideais; é necessária a transferência peri- 

ódica para outros suportes a fim de garantir 

o acesso contínuo (por exemplo, copiar 

para novos dispositivos de armazenamento 

ou converter para outros formatos e 

sistemas informatizados) 

 a conversão para outro suporte, 

como, por exemplo, o microfilme, 

não apresenta grandes riscos de 

perda de integridade 

do documento. 

 necessidade de procedimentos rigorosos 

quando da transferência de formato ou 

suporte, para evitar a perda de integridade 

do conteúdo e dificuldades de acesso 

                                                           Fonte: ARQUIVO NACIONAL (2011, p.46) 
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Um grande auxiliar para a manutenção dos documentos arquivísticos digitais é o 

Projeto INTERPARES, que foi criado para preservação dos documentos no âmbito digital, 

segundo Santos, InnarelIi e Souza (2008) o projeto consiste: 

 

Com base na arquivologia e diplomática, identificar métodos que garantem a gestão e 

preservação dos documentos digitais a parti que estes deixam de interessar a instituição 

que os criou e passam a assumir um contexto de importância histórico – social. 
(SANTOS; INARELLI e SOUZA, 2008, p.37) 
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Este capítulo aborda os conceitos de gestão de documentos e suas fases, a gestão de 

documentos no Brasil e a gestão de documentos digitais e o Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil).  

 

3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CONCEITOS E FASES 

 

Além de alguns países anglo-saxônicos, os Estados Unidos estão entre os países 

precursores da elaboração do conceito de gestão de documentos (records management), desde 

a década de 1940. Primeiramente, a visão do conceito da gestão de documentos era mais 

administrativa e econômica do que arquivística, já que se tratava da racionalização dos 

documentos produzidos e a eliminação, com a finalidade de otimizar o funcionamento da 

administração dos documentos.  

De acordo com Rodrigues (2007): 

O conceito de gestão de documentos foi formulado após o advento da Segunda 

Guerra Mundial, quando ocorreu uma explosão documental no âmbito das 

administrações públicas e a consequente necessidade de racionalizar e controlar o 

volume de grandes massas documentais que passaram a serem acumuladas em 

depósitos de arquivos. (RODRIGUES, 2007) 

 

A definição da gestão de documentos pode variar entre os países. Consoante Fonseca 

(2005), a legislação norte-americana conceitua a gestão de documentos como: 

O planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a promoção e 

outras atividades gerenciais relacionadas à criação, manutenção, uso e eliminação de 

documentos, com a finalidade de obter registro adequado e apropriado das ações e 

transações do governo federal efetiva e econômica gestão das operações das 

agências. (FONSECA, 2005, p.44) 

 

 No Brasil, a gestão de documentos foi definida da seguinte forma, segundo o 

Dicionário brasileiro de terminologia arquivística: 

Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, 

visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Também referida 

como administração de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 100) 

 

Ainda pela ótica brasileira, que mantêm a visão americana, Indolfo et al. (1995) 

definem a gestão de documento da seguinte forma:  

O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de 

produção, tramitação, uso, avaliação e sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, 

da organização, do controle, da coordenação dos recursos humanos, do espaço físico 
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e dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental. 

(INDOLFO et.al.. 1995, p.14) 

 

Para Bernardes (1998), a gestão de documentos é:  

Conjunto de medidas e rotinas que garante o efetivo controle de todos os 

documentos de qualquer idade desde sua produção até sua destinação final 

(eliminação ou guarda permanente), com vistas à racionalização e eficiência 

administrativas, bem como à preservação do patrimônio documental de interesse 

histórico-cultural. (BERNARDES, 1998, p. 11) 

 

A pluralidade dos modelos de gestão de documentos levou a UNESCO por meio do 

programa RAMP
1
, apresentar diversos trabalhos acerca da temática sobre gestão de 

documentos, como por exemplo, o estudo de Rhoads (1983). 

Por meio do programa RAMP, a comunidade arquivística teve acesso ao trabalho de 

Rhoads (1983) intitulado A função da gestão de documentos e arquivos nos sistemas 

nacionais de informação, que por sua vez descreve as fases e os elementos que constituem 

uma gestão de documentos.  

Indolfo (2007) apresenta a proposta de Rhoads a respeito das três fases básicas da 

gestão de documentos, que são as seguintes: “1) elaboração 2) utilização e manutenção, e 3) 

eliminação de documentos.” (INDOLFO, 2007, p. 36) 

Indolfo  (2007) afirma: 

Para o autor, um sistema integral de gestão de documentos se ocupará de tudo o que 

sucede aos documentos de uma organização através de seu ciclo de vida, isto quer 

dizer, desde seu “nascimento”, passando por sua vida ativa e produtiva como meio 

de cumprir as funções da organização, até sua “morte” ou destruição quando tenham 

cumprido com todas as finalidades pertinentes, ou sua “reencarnação” como 

arquivos, se possuem valores que justifiquem sua conservação.”( INDOLFO, 2007, 

p.26) 

 

Além da visão de Rhoads sobre as fases dos documentos do produtor, também 

foi desenvolvida na Europa a visão de que os documentos passam por três idades: corrente, 

intermediária e permanente, sendo que essa última diz respeito aos documentos que foram 

avaliados como de valor permanente. 

Bernardes (2008, p.10) apresenta na tabela abaixo as fases e seus respectivos 

procedimentos e arquivos: 

 

1º Idade 

FASE CORRENTE 

Documentos vigentes e 

frequentemente consultados 

Arquivo Corrente 

2° Idade 

FASE INTERMEDIÁRIA 

Final de Vigência. Aguardam 

prazos de prescrição e precaução, 

Arquivo 

Intermediário 

                                                           
1
 RAMP ( Records and Archives Management Program): Programa criado pela a  UNESCO  em 1979. 
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raramente são consultados e 

aguardam destinação final: 

eliminação ou guarda permanente 

3º Idade 

FASE PERMANENTE 

Documentos que perderam a 

vigência administrativa porém são 

providos de valor secundário ou 

histórico-cultural 

Arquivo Permanente ou Histórico 

Fonte: BERNADES (2010, p. 10) 

 

3.2 A GESTÃO DE DOCUMENTOS NO BRASIL: LEI FEDERAL, 8.159 E 

RESOLUÇÕES DO CONARQ 

 

No Brasil, foi promulgada a Lei que dispõe a respeito da política nacional de arquivos 

públicos e privados, que opera em benefício dos arquivos, de suas funções e da gestão de 

documentos. A Lei Federal, 8.159 de 8 de janeiro de 1991, tem o objetivo de auxiliar na 

administração de Arquivos públicos e privados, trazendo o respaldo jurídico ao conceito de 

gestão de documentos. 

Sobre o dever do poder público na gestão de documentos a Lei afirma no art. 1º:  

É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos 

de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação (BRASIL. Lei 

n. 8159/91, art 1) 

O art 3º da Lei define o que é considerado gestão de documentos: 

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 (BRASIL. Lei n. 8159/91, art 3) 

 

O art. 8º da Lei identificou os documentos públicos como correntes, intermediários e 

permanentes, desta forma:  

 

§1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas frequentes.  

§2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso 

corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  

§3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, 

probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. (BRASIL. Lei 

n. 8159/91, art 8) 

 

A criação do CONARQ, órgão ligado ao Arquivo Nacional, que definirá a política 

nacional de arquivos é fruto do artigo 26 da Lei, que estabelece: 
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Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao 

Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central 

de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). (BRASIL. Lei n. 8159/91, art 26) 

 Art. 1°, da resolução do CONARQ n°25 de 27 de abril de 2007, dispõe a respeito da 

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

Arquivos – SINAR: 

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. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2007, art 1) 

 

No artigo 2º, A resolução do CONARQ n°25, art 2° conceitua o objetivo do e-ARQ 

Brasil: 

O e-ARQ Brasil tem por 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. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2007, art. 2) 

3.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E O e-ARQ BRASIL 

Segundo o Arquivo Nacional (2011): 

As atividades e procedimentos da gestão de documentos digitais não diferem, 

essencialmente dos realizados com os documentos em papel. No entanto, os 

documentos digitais são mais dependentes de um sistema de gestão de documentos, 

devido suas especificidades. (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 48) 

Nesta concepção, é possível afirmar que a gestão de documentos de documentos 

digitais é um conjunto de procedimentos e operações referentes à produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento dos documentos em suas fases do ciclo de vida correspondente, 

com o objetivo de eliminar ou recolher para guarda permanente, assim como é definida a 

gestão de documentos convencional. 

Com o objetivo de controlar o ciclo vida dos documentos no meio digital, o CONARQ 

recomenda a adoção de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – 

SIGAD. O SIGAD é: 

[...] um sistema que controla o ciclo de vida dos documentos arquivísticos. A gestão 

arquivística de documentos compreende a captura, a tramitação, a utilização e o 

arquivamento até a sua destinação final, isto é, eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011) 
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Nas fases da gestão de documentos digitais alguns aspectos são diferentes da gestão de 

documentos com o suporte em papel. Para o Arquivo Nacional (2011), o primeiro aspecto é a 

produção:  

 Para os documentos arquívistico digitais, a fase de produção envolve a definição dos 

aspectos de tecnologia, espaço de produção, status do documento, organização dos 

documentos e plano de classificação, assim como a captura dos documentos 

arquivistico ao SIGAD. (ARQUIVO NACIONAL., 2011, P. 50) 

 

 

O processo de produção engloba tecnologia, espaços de produção e status, organização 

dos documentos e a captura. Sobre a captura o Arquivo Nacional (2011) afirma que: 

 

Documentos arquívisticos são criados em diversos formatos, podendo compreender 

vários componentes, e são transmitidos em diferentes canais de comunicação, como 

correio, workflow e internet. O SIGAD tem que ser capaz de capturar o conteúdo, 

forma e contexto dos documentos, independente do formato, da composição e do 

canal de comunicação, de modo a assegurar que sejam registros confiáveis e 

autênticos das atividades nas quais foram criados ou transmitidos. (ARQUIVO 

NACIONAL,2011, p.52) 

 

Outros fatores que influenciam a gestão de documentos digitais é a manutenção e uso, 

que se divide em controles de acesso, segurança, arquivamento, pesquisa, localização e 

apresentação:  

Documentos arquívisticos capturados para um SIGAD devem ser, ativamente, 

mantidos a fim de garantir suas características de organicidade, confiabilidade, 

autenticidade e acessibilidade. Para isso, é necessário estabelecer controles de 

segurança, definir fluxo, as opções de arquivamento e prever mecanismo que 

assegurem a pesquisa, localização e apresentação dos documentos, para facilitar sua 

utilização e compreensão adequada pelo tempo necessário. (ARQUIVO 

NACIONAL,2011, p.54)  

 

 Por fim, é destacado o aspecto da fase de destinação no âmbito da gestão de 

documentos digitais. Assim como na gestão de documentos no suporte de papel, a destinação 

engloba a eliminação e recolhimento dos documentos de guarda permanente. Na esfera da 

gestão de documentos digitais, o Arquivo Nacional (2011) afirma que: 

Um SIGAD identifica a temporalidade e a destinação prevista para o documento no 

momento da captura e do registro, de acordo com os prazos e ações mencionados na 

tabela de temporalidade e destinação. Essa informação deve ser registrada num 

metadado associado ao documento. (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p.56) 

 

Com a finalidade de apresentar para os órgãos e entidades do setor público um modelo 

de requisitos para os sistemas informatizados, que possibilite que os sistemas possam produzir 

e manter documentos arquivísticos autênticos e acessíveis, nos moldes do MoReq (Modelo de 

requisitos funcionais da União Europeia), o CONARQ elaborou o “Modelo de requisitos para 
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sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos – e-ARQ Brasil”, que é 

definido como:  

[...] uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/ recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquívistica e 

pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autencidade 

assim como sua acessibilidade. Além disso o e-ARQ Brasil pode ser usado 

para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 1) 
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4 ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO MCFILE NA EMPRESA ALFA 

Este capítulo analisa o sistema informatizado MCFILE, que é utilizado como sistema 

informatizado na empresa jurídica ALFA. Por conseguinte, é verificado se o sistema MCFILE 

é aderente aos requisitos do e-ARQ Brasil. 

4.1 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO: DIGITALIZAÇÃO 

  A empresa ALFA atua no ramo jurídico, é um escritório de advocacia, que atua nas 

áreas de Direito Civil, Empresarial e Trabalhista, nos planos consultivo, contratual e 

contencioso nas áreas civil, tributária, trabalhista e previdenciária. O escritório possui apenas 

uma sede e um arquivo central que se encontra no Rio de Janeiro. 

O arquivo do escritório ALFA conta atualmente com 60 mil pastas contendo processos 

judiciais numerados pelo poder judiciário; um novo número é atribuído a cada processo assim 

que chegam a instituição ALFA; cada cliente tem um número que é atribuído junto com o 

número do processo. Na empresa ALFA todas as pastas encontram-se digitalizadas e seus 

documentos podem ser acessados pelo sistema informatizado Mc File. O atual procedimento 

de digitalização inclui a utilização de OCR (Optical Character Recognition) para permitir 

futuras pesquisas ao acervo com base no conteúdo dos documentos. O processo de 

digitalização é feito a partir do preparo, ou seja, retirada de grampos, retirada de objetos no 

documento e outros fatores que atrapalhem o processo de digitalização no scanner. 

Desta forma são gerados documentos em extensão PDF, que são inseridos no sistema 

MCFILE pelo número do processo ao qual o documento corresponde. O sistema conta com 

metadados, tais como: vara judicial, data e tipo, para a inserção dos documentos no MCFILE. 

Depois de encerrado as cópias em papel dos processos judiciais são encaminhados para 

guarda externa.  

O sistema MC FILE vem sendo utilizado para digitalizar, descrever sumariamente os 

principais elementos de cada documento, localiza e recupera os documentos. O acesso é 

restrito aos funcionários do arquivo da empresa Alfa. 

Nosso objetivo é identificar os pontos fracos do sistema e fazer recomendações à 

empresa no sentido de implantar um futuro programa de gestão de documentos que inclua um 

sistema informatizado aderennte aos requisitos do e-ARQ Brasil. 
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4.2 QUADRO ANALÍTICO DO SISTEMA INFORMATIZADO: MC FILE  

 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção dos 

documentos  

1.1 - Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

SIGAD MCFILE 

1.1.1 Um SIGAD tem que incluir e ser compatível com o 

plano de classificação do órgão ou entidade. O plano de 

classificação dos integrantes do SINAR deve estar de 

acordo com a legislação e ser aprovado pela instituição 

arquivística na esfera de competência específica. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 

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.  

A empresa não possui plano de 

classificação. 

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários autorizados 

acrescentar novas classes sempre que necessário. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de abertura de 

uma nova classe no respectivo metadados. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 

1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a mudança de nome 

de uma classe já existente no respectivo metadados. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 

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. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 

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. 

A empresa não possui plano de 

classificação. 



31 
 

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. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

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. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

1.1.11 Um SIGAD tem que disponibilizar pelo menos 

dois mecanismos de atribuição de identificadores a 

classes do plano de classificação, prevendo a 

possibilidade de se utilizar ambos, separadamente ou em 

conjunto, na mesma aplicação:  

 atribuição de um código numérico ou 

alfanumérico 

 atribuição de um termo que identifique cada 

classe. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

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 

A empresa não possui plano de 

classificação 

1.1.14: Um SIGAD tem que assegurar que os termos 

completos, que identificam cada classe, sejam únicos no 

plano de classificação. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

1.1.15: Um SIGAD pode prever pesquisa e navegação na 

estrutura do plano de classificação por meio de interface 

gráfica. 

A empresa não possui plano de 

classificação 
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1.1.16:  Um SIGAD deve ser capaz de importar e 

exportar, total ou parcialmente, um plano de 

classificação. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

1.1.17: Um SIGAD tem que prover funcionalidades para 

elaboração de relatórios 

de apoio à gestão do plano de classificação, incluindo a 

capacidade de: 

• gerar relatório completo do plano de classificação; 

• gerar relatório parcial do plano de classificação a partir 

de um ponto determinado na hierarquia; 

• gerar relatório dos documentos ou dossiês/processos 

classificados em uma ou mais classes do plano de 

classificação; 

• gerar relatório de documentos classificados por unidade 

administrativa. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

1.1.18 Um SIGAD deve possibilitar a consulta ao plano 

de classificação a partir de qualquer atributo ou 

combinação de atributos, e gerar relatório com os 

resultados obtidos. 

A empresa não possui plano de 

classificação 

3. CAPTURA 

3.1 PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

SIGAD MCFILE 

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.  

Não existe documento nato digital. O 

processo de captura se refere à 

digitalização. O registro do número de 

cada processo e de cada documento 

existente no processo é atribuído pelo 

arquivista no 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 documento individual produzido 

em workflow ou em outros sistemas integrados ao 

SIGAD; captura de documentos em lote.  

 

Não se aplica. 

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o conteúdo do 

documento, bem como as informações que definem sua 

aparência, mantendo as associações entre os vários 

objetos digitais que compõem o documento, isto é, 

anexos e links de hipertexto.  

Não se aplica 
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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 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.  

Os metadados obrigatórios que são 

inseridos no sistema MCFILE são: nome 

do arquivo; número identificador; data de 

produção; descrição; a data e hora da 

digitalização não é inserida. 

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a inserção dos 

metadados obrigatórios, previstos em legislação 

específica na devida esfera e âmbito de competência,  

no momento da captura de processos.  

Não se aplica 

Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de atribuir um 

número identificador a cada dossiê/processo e documento 

capturado, que serve para identificá-lo desde o momento 

da captura até sua destinação final dentro do SIGAD.  

O arquivista atribui o número 

identificador. 

Item 3.1.8: O formato do número identificador atribuído 

pelo sistema deve ser definido no momento da 

Não se aplica. 



34 
 

configuração do SIGAD.  

O identificador pode ser numérico ou alfanumérico, ou 

pode incluir os identificadores encadeados das entidades 

superiores no ramo apropriado da hierarquia.  

Item 3.1.9: Num SIGAD o número identificador atribuído 

pelo sistema tem que:  

- ser gerado automaticamente, sendo vedada sua 

introdução manual e alteração posterior; ou  

- ser atribuído pelo usuário e validado pelo sistema antes 

de ser aceito. Uma opção seria gerar o número 

identificador automaticamente, mas nesse caso, ocultá-lo 

do usuário, permitindo a este introduzir uma sequência 

não necessariamente única como um “identificador”. O 

usuário empregaria essa sequência como um 

identificador, mas o SIGAD a consideraria como 

metadado pesquisável, definido pelo usuário.  

O arquivista atribui o número, porém não 

há mecanismos de validação pelo sistema 

antes de ser aceito.  

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.  

 

A numeração de cada processo está 

atrelada ao código do cliente.  

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam inseridos 

somente por usuários autorizados.  

Somente o arquivista pode atribuir os 

metadados 

Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam alterados 

somente por administradores e usuários autorizados e 

devidamente registrados em trilhas de auditoria.  

Somente o arquivista pode alterar. 

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 apresenta a visualização do 

registro de entrada de cada documento. 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a inserção de 

outros metadados após a captura.  

Por exemplo, data e hora de alteração e mudança de 

suporte.  

Não há impedimento para inserir outros 

metadados. 

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;  

Não há mais de uma versão do 

documento. 
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• registrar uma única versão do documento como um 

documento arquivístico;  

• registrar cada uma das versões do documento, 

separadamente, como um documento arquivístico.  

Item 3.1.21: No caso de documentos ou dossiês/processos 

constituídos por mais de um objeto digital, o SIGAD tem 

que:  

• tratar o documento como uma unidade indivisível, 

assegurando a relação entre os objetos digitais;  

• preservar a integridade do documento, mantendo a 

relação entre os objetos digitais;  

• garantir a integridade do documento quando de sua 

recuperação, visualização e gestão posteriores;  

• gerenciar a destinação de todos os objetos digitais que 

compõem o documento como uma unidade indivisível.  

Não se aplica 

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 MC FILE avisa quando ocorre 

duplicidade. 

 

 O sistema informatizado MCFILE no contexto da empresa ALFA, não possui os 

requisitos obrigatórios de um SIGAD, que foram estabelecidos no e-ARQ Brasil. O sistema 

foi analisado seguintes funcionalidades: organização dos documentos arquivísticos (plano de 

classificação); tramitação; captura.  
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5 CONCLUSÃO 

É possível constatar que o documento tem valor de prova, de fato ele se torna um um 

instrumento com valor decisivo em um processo ou na validação de direitos, benefícios do 

cidadão. Com o crescimento dos documentos federais foram implementadas várias ações para 

diagnosticar a situação dos arquivos, e a adoção de uma legislação específica com o objetivo 

de gerenciar os documentos. Desta forma, foi elaborado o programa de gestão de documentos. 

O programa de gestão de documentos é essencial para um bom funcionamento de um 

arquivo de qualquer instituição, seja ela pública e privada. O controle do ciclo vital, que é 

utilizado dentro da gestão de documentos, bem como a identificação dos documentos e outras 

aplicações, se tornaram essenciais para um bom controle documental. Com o avanço da 

tecnologia, leis e medidas de segurança foram impostas para os documentos e sua gestão.  

Com a finalidade de apresentar para os órgãos e entidades do setor público um modelo 

de requisitos para os sistemas informatizados para a produção e manutenção dos  documentos 

arquivísticos autênticos e acessíveis, o CONARQ elaborou o “Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil”. 

Este trabalho analisou os pontos fracos do sistema informatizado MCFILE, que está  

no contexto da empresa  ALFA. O sistema MCFILE não preencheu os requisitos obrigatórios 

do e-ARQ Brasil. Para então, ser considerado um SIGAD da empresa ALFA. Deste modo, é 

possível fazer recomendações à empresa para a implementação de um futuro programa de 

gestão de documentos que inclua um sistema informatizado aderente aos requisitos do e-ARQ 

Brasil. 
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