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RESUMO 

 

 

A partir do levantamento realizado na literatura da área de Gestão de 

Documentos, procura-se evidenciar neste trabalho de que forma a gestão de 

documentos pode contribuir para o melhor funcionamento de uma instituição. 

São comentados os conceitos da área arquivística, e a gestão de documentos 

convencionais e digitais. A finalidade deste trabalho é abordar a importância da 

gestão de documentos digitais para a manutenção das características dos 

documentos arquivísticos, independentemente do suporte ou do formato. Além 

da exploração da literatura das áreas, para exemplificar tal relação foi feita uma 

análise no sistema LFM da instituição Alfa tendo como base alguns requisitos 

obrigatórios para o gerenciamento arquivístico de documentos digitais, 

observados no e-ARQ Brasil (2011). 

Palavras-chave: Gestão de Documentos. Gestão de documentos digitais. 

Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

 

From the survey carried out in the literature of the Document 
Management area, we try to show in this work how document management can 
contribute to the better functioning of an institution. The concepts of the archival 
area and the management of conventional and digital documents are 
discussed. The purpose of this work is to address the importance of managing 
digital documents for maintaining the characteristics of archival documents, 
regardless of media or format. In addition to the exploration of the literature of 
the areas, to exemplify such a relationship was made an analysis in the LFM 
system of the Alpha institution based on some mandatory requirements for 
archival management of digital documents, observed in e-ARQ Brazil (2011). 

 
Keywords: Document management. Digital document management. 
Computerized document management system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do estudo dos textos percebe-se a importância da gestão de 

documentos no desenvolvimento dos arquivos dentro das instituições públicas 

e/ou privadas, ajudando no tratamento dos mesmos, garantindo sua 

preservação, autenticidade e fidedignidade dos documentos, contribuindo para 

uma boa administração, a tornando mais eficiente, rápida, e de excelência, 

além de tudo contribui com redução dos custos da empresa. 

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar os cuidados necessários para 

o desenvolvimento dos sistemas de acordo com os parâmetros estabelecido 

pelo e-ARQ Brasil, as diretrizes sugeridas pelo Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) e pelo estudo de outros autores consagrados na área. Além disso o 

trabalho também visa analisar de que maneira a gestão de documentos digitais 

pode ser eficiente na administração das organizações, descrevendo os 

principais conceitos e procedimentos de Gestão de documentos, 

estabelecendo a relação de gestão de documentos digitais e a sua eficácia na 

administração dos órgãos e entidades, e sua importância da gestão de 

documentos independente do ambiente. 

Para realização desse trabalho foi utilizado como metodologia, a 

pesquisa na literatura específica da área, como artigos e livros de Arquivologia, 

a legislação brasileira de arquivos e as resoluções do CONARQ. Foi feita a 

análise do sistema informatizado de uma instituição que vamos chamar pelo 

nome fictício Alfa. 

A justificativa utilizada para a realização deste projeto de pesquisa está 

vinculada ao fato do tema ser um assunto atual, que é muito debatido, e é tema 

recorrente de questões de concursos públicos. Com a problemática definida 

essa pesquisa pretende demostrar como a gestão de documentos é 

importante, podendo fazer com que a instituição cresça cada dia mais e 

consiga alcançar seus objetivos.  

O conceito de gestão de documentos surgiu nos EUA após a Segunda 

Guerra Mundial devido à explosão documental, com isso mudanças 

aconteceram na área Arquivística, antes os arquivos eram vistos apenas como 
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valor histórico e eram preservados como fontes de pesquisa, a partir disso 

também passaram a ter importância administrativa. Com a gestão de 

documentos os arquivos ganharam mais destaque no apoio à administração 

das instituições públicas e privadas.  

Com o crescimento de novas tecnologias a arquivologia teve que se 

adaptar a uma nova forma de documentos. A comunicação se tornou mais 

rápida e acessível, as organizações passaram a desenvolver sistemas para 

solucionar problemas técnicos, esses sistemas informatizados de gestão de 

documentos são implantados para melhorar os procedimentos da organização 

e são responsáveis pela produção de documentos arquivístico digitais. 

Com a produção e utilização de documentos digitais a Arquivística se 

deparou com a dificuldade em identificar o que são documentos arquivístico 

digitais, quais as suas formas e se preocupar em estabelecer padrões para sua 

produção. Além disso, a preocupação com a preservação e a acessibilidade 

desses documentos se tornou um dos temas a serem estudados pelos 

arquivistas.  

A resolução nº 20 do CONARQ de 16 de julho de 2014, artigo um, 

segundo dá seguinte definição de documento arquivístico digital e ainda 

exemplifica facilitando na compreensão destes documentos, assim a resolução 

estabelece: 

Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico 
codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado 
por sistema computacional. São exemplos de documentos 
arquivístico digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio 
eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, 
imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre 
outras possibilidades, em formato digital. (CONSELHO NACIONAL 
DE ARQUIVOS, 2004) 

 

 

No Brasil ainda há uma deficiência na aplicação da gestão de 

documentos, pois culturalmente o Brasil não pratica a eliminação de 

documentos, decorrente da falta de confiança na produção e manutenção dos 

arquivos. As instituições tanto privadas como públicas não desenvolvem um 

programa sistemático de gestão de documentos, o que reflete no ambiente 

digital. É necessário que a instituição entenda o valor de ter um arquivista 

participando ativamente nos projetos e no desenvolvimento de sistemas. 
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS 

 

Com o crescimento da massa documental da administração pública 

nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, um novo conceito surgiu 

na Arquivística: o conceito de gestão de documentos, que tem como função 

tratar todo o ciclo de vida documental, desde o momento que foi produzido até 

a sua destinação final, com o objetivo de racionalizar a produção de 

documentos, garantindo assim a sua preservação e assegurando que os 

documentos tenham seus prazos de guarda respeitados, ou seja, para que eles 

permaneçam sob custódia somente pelo tempo necessário.  

Nesse capítulo serão abordadas algumas definições para que melhor 

seja o entendimento sobre o conceito e a pratica de gestão de documentos. 

Iremos diferenciar conceitos semelhantes, porém com significados distintos. 

São eles: arquivo como instituição e arquivo como conjunto de documentos, 

documento arquivístico, documento digital e documento arquivístico digital. 

Estes conceitos serão apresentados com base nos autores Schellenberg, 

Rondinelli, Duranti, projeto InterPARES e os Dicionários Brasileiro de 

Terminologia. 

 

2.1 ARQUIVO 

 

A palavra “Arquivo” possui alguns significados, o que pode nos 

direcionar a diversos tipos de entendimento sobre o seu sentido. A mesma 

pode ser utilizada para denominar uma Instituição, um lugar de depósito ou um 

conjunto de documentos.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define a palavra 

arquivo, como:  

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 
entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no 
desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do 
suporte. 2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 
processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.3 
Instalações onde funcionam arquivos. 4 Móvel destinado à guarda de 
documentos (DIBRATE, 2005, p. 27). 
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  A variedade de significados para uma única palavra dificulta o 

entendimento, fazendo com que as pessoas confundam Instituição, Lugar e 

Conjunto de documentos. Só é possível distinguir com a palavra quando ela 

está inserida num contexto. A palavra Arquivo pode ser: 

 

[Instituição] Uma agência ou instituição responsável pela preservação 
e comunicação de documentos arquivísticos selecionados para 
preservação permanente; [lugar] Lugar onde são mantidos 
documentos arquivístico 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. (InterPARES 3, [2012], p. 
1) 

     

Schellenberg (2002, p.25-30) afirma que os arquivos como instituições 

provavelmente foram criadas na antiga civilização grega, por volta do século IV 

e V, eram locais onde os documentos considerados mais importantes eram 

armazenados. Além disso, também cita algumas razões pela qual os arquivos 

como instituição tenham surgido. A primeira razão se refere a uma necessidade 

governamental de se mostrar eficiente. A segunda seria para manter a cultura 

do povo. A terceira razão se refere a um motivo pessoal, garantir o direito e os 

privilégios do governo. A quarta e ultima razão é de ordem oficial, que visa 

preservar e proteger as informações necessárias para que o governo possa dar 

continuidade as suas ações, e continuar evoluído como nação. 

 Segundo Jenkinson, os arquivos como documentos são: [...] 

produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo (público 

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

sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seus 

legítimos sucessores para sua própria informação. (JENKINSON, 1937, p. 11 

apud SCHELLENBERG, 2002, p. 36). Nessa citação, o autor também afirma 

que os documentos são preservados tanto pelos produtores como pelos seus 

sucessores, incluindo a instituição arquivística.  
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2.2 INFORMAÇÃO 

 

Com o grande avanço da tecnologia que estamos vivenciando, obter, 

criar e reproduzir algum tipo de informação se tornou muito mais fácil e 

acessível. É possível divulgar e compartilhar notícias com apenas um clique 

basta ter acesso à internet ou outros tipos de rede. A informação vem de todos 

os cantos, seja ela de fato verdadeira ou não, cabe a nós saber filtrar essa 

variedade de dados que é disponibilizada e transformar em conhecimento.  

   No início do século XVII o sentido epistemológico da palavra 

informação era: “comunicar alguma coisa a alguém” (CAPURRO; 

HOJORLAND, 2007, p.158 apud RONDINELLI 2013, p.58). Nesse caso se fala 

da informação como um todo, inserida em diversas áreas do conhecimento. 

Porém se analisarmos os conceitos no âmbito da arquivologia e da área da 

ciência da informação o sentido passa a ser mais específico, pois são 

atribuídos elementos da área.  

No quadro abaixo, extraído do trabalho de Rondinelli (2013, p.100), 

selecionamos sete autores que apresentaram definição a respeito de 

informação. 

Definições de informação  

AUTORES ÁREA ANO INFORMAÇÃO 

Pinheiro CI 2007 “Fenômeno gerado a partir do 
conhecimento“ que uma vez analisado e 
interpretado gera novo conhecimento. 

Capurro CI 2007 Escolha do significado de uma 
mensagem. 

Barreto CI 2009 “Conjunto de dados capazes de gerar 
conhecimento”. 

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

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

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

Rodríguez Bravo ARQ 2002 Informação = Documento 

FONTE: Rondinelli (2013, p.100) 
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Como se pode observar no quadro acima, o conceito de informação 

varia de acordo com a experiência e estudo de cada autor e de sua respectiva 

área. Não é possível encontrar uma única definição de informação. Como 

vamos tratar de arquivos, tomamos como base a definição dos autores da área.  

 

2.3 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Quando se fala em documento, logo pensamos em RG- identidade, 

carta de habilitação, certidão de nascimento, dentre outros papéis que 

comprovem a nossa existência, o que não deixa de estar correto, porém o 

termo documento é muito mais abrangente do que se pode imaginar. 

Documentos históricos, probatórios ou não, fazem parte do nosso dia a dia 

constantemente. Quem nunca teve que enfrentar uma fila de cartório para 

autenticar uma escritura? Com o avanço da tecnologia até podemos gerar 

documentos digitais, que são aceitos e algumas vezes até dispensam o velho 

carimbo.  

No Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis (2015), a palavra 

documento tem os seguintes significados:  

1 Dir. Instrumento escrito que, por direito, faz fé daquilo que atesta; 
escritura, título, contrato, certificado, comprovante. 2 Escrito ou 
impresso que fornece informação ou prova. 3 Qualquer fato e tudo 
quanto possa servir de prova, confirmação ou 
testemunho. 4 obsol Aquilo que ensina, que serve de 
exemplo. 5 Escrito oficial de identificação pessoal. D. autêntico: o 
exarado por oficial público, ou com intervenção deste exigida por 
lei. D. composto, Inform: documento que contém informações criadas 
através de várias outras aplicações. Pode-se observar que o 
dicionário sempre menciona o caráter probatório do documento e a 
sua autenticidade.  

    Em relação ao conceito, no âmbito da arquivologia, de acordo com o 

DIBRATE (2005, p.65), Documento é: “Unidade de registro de informações, 

qualquer que seja o suporte”.   

Nessa definição, é mencionado o suporte, o qual é definido como: 

“Material no qual são registradas as informações” (2004, p.149).  

   O Comitê de Documentos Eletrônicos do Conselho Internacional de 

Arquivos (1997, p.22). Define documento arquivístico como: 
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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 evidencia dessa atividade.  

 

Ambas as definições rementem a um suporte onde a informação é 

registrada, para se seja utilizada como prova ou evidência.  

Com relação à prova ou evidência, segundo Duranti (1998, p.6) 

evidencia é uma relação entre um fato a ser provado e o fato que o prova. 

Assim, usa-se o último para apurar o primeiro. Na “ausência de um fato a ser 

provado, não há nenhum fato que o prove, não há nenhuma evidencia”. Duranti 

esclarece que o documento arquivístico é fonte de prova, e não a prova em si.  

 

2.4 DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 No Dibrate (2005, p.75), o conceito para documento digital é definido 

como: “Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de 

sistema computacional”. 

 Este Dicionário remete também para o conceito de documento 

eletrônico: “Gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico 

ou somente acessível por equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, 

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

Desse modo, entendesse que documento digital é todo documento 

criado no ambiente computacional, onde na maioria das vezes dependemos de 

hardware, software e equipamentos para poder ler o respectivo documento, já 

que são formados por códigos binários.   

O documento digital, para ser considerado arquivístico, precisa atender 

às características de um documento arquivístico.  Deve ter sido produzido por 

atividade de uma instituição ou pessoa. Da mesma forma que o documento 

arquivístico convencional, os sistemas e aplicativos que produzem e mantêm 

os documentos digitais devem respeitar as características desses documentos 

para possam ser considerados como documentos arquivístico.  
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         O documento arquivístico digital, segundo Duranti, é:  

 

[...] produzido (produzido ou recebido e retido para ação ou 
referência) de forma eletrônica, o que significa que uma 
mensagem recebida em forma eletrônica, porém retida em 
papel é um documento arquivístico em papel, enquanto uma 
carta recebida em papel, porém escaneada no computador e 
somente usada como arquivo digital é um documento 
arquivístico eletrônico (DURANTI, 2005, p. 7). 

 

Rondinelli (2013, p.235) afirma que o documento arquivístico digital é 

um documento, isto é, “uma unidade indivisível de informação constituída por 

uma mensagem fixada num suporte, com uma sintática estável”. Além disso, é 

“produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das 

suas atividades”. Como os documentos estão em formato digital, estes são 

“codificados em dígitos binários e interpretáveis por um sistema 

computacional”. 

Duranti (2005a) identificou as características necessárias que um 

documento arquivístico digital deve apresentar, seriam elas: forma fixa, 

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

envolvimento de cinco pessoas, autor, redator, destinatário, originador e 

produtor. É necessário que as primeiras três pessoas dentre as cinco estejam 

presentes num documento arquivístico.  

 

De acordo com MacNeil, Duranti e Thibodeau (2005, 2008 apud 

RONDINELLI, 2013, p. 235), o documento digital é composto por: 

 
[...] suporte (o transmissor físico da mensagem), forma (as regras da 
representação que levam em conta a comunicação da mensagem), 
pessoas (as entidades agindo por meio do documento), ação (o 
exercício da vontade que origina o documento como forma de 
situações de criação, manutenção, mudança e extinção), contexto (a 
estrutura jurídico-administrativa na qual a ação acontece), relação 
orgânica (a relação que liga cada documento ao seu anterior e 
subsequente e a todos aqueles que participam da mesma atividade) e 
conteúdo (a mensagem que o documento pretende transmitir).  
 

 

A forma fixa foi definida pelo InterPARES 2 Project ([2011]), 

coordenado por Duranti, como: “Qualidade de um documento arquivístico que 
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assegura a mesma aparência ou apresentação documental cada vez que o 

documento é recuperado”.  

 

Com relação ao conteúdo estável, este significa:  

Característica de um documento arquivístico que torna a informação 
e os dados nele contidos imutáveis e exige que eventuais mudanças 
sejam feitas por meio do acréscimo de atualizações ou da produção 
de uma nova versão. (InterPARES 2 Project, [2011], [p.4]). 

 

Com relação ao contexto identificável, Rondinelli (2013, p.236-238) 

afirma se tratar de uma hierarquia de estruturas fora do documento arquivístico 

na qual se dá a sua produção e gestão. Dentro dessa hierarquia são 

identificados cinco tipos de contextos, são eles: Contexto Jurídico-

Administrativo, Contexto de Proveniência, Contexto de Procedimentos, 

Contexto Documental e Contexto Tecnológico. 

A ação é o núcleo de cada documento, independente do suporte e da 

forma. Uma ação é qualquer exercício da vontade que visa criar, mudar, 

manter ou encerrar situações. (Duranti, 2005a).  

 

De acordo com Duranti, sobre as pessoas: 

 
às pessoas que participaram da produção dos documentos 
eletrônicos, o requisito para o controle atômico apresentado por este 
tipo de documento impõe uma multiplicação no numero de pessoas 
nas quais os diplomatas/arquivistas precisam ficar atentos. A 
diplomática afirma que, enquanto muitas pessoas podem participar da 
criação de um documento (entre elas, testemunha e co-assinantes), 
são necessárias somente três pessoas para sua existência, quais 
sejam, o autor (a pessoa com autoridade e capacidade para emitir o 
documento ou cujo nome ou ordem o documento foi emitido), o 
destinatário (a pessoa para quem o documento é direcionado ou para 
quem o documento é direcionado ou para quem e destina o 
documento) e o escritor (a pessoa com autoridade e capacidade para 
articular o conteúdo do documento). (DURANTI, 2005a)  
 
 

 

Além disso, os documentos precisam apresentar as características de 

autenticidade e fidedignidade ou confiabilidade.  

 



20 
 

  

Sobre autenticidade, MacNeil (2000, p.102 apud RONDINELLI, 2005, 

p.66) afirma que:  

[...] é a capacidade de se provar que um documento arquivístico é o 
que diz ser. “A autenticidade de um documento está diretamente 
ligada ao modo, à forma e ao status de transmissão desse 
documento, bem como às condições de sua preservação e custódia. 

 
 

Segundo Duranti (1995, p.45 apud RONDINELLI, 2005, p.66), 

documentos legalmente autênticos são “aqueles que dão testemunho sobre si 

mesmo devido à intervenção, durante ou após sua criação, de uma autoridade 

pública representativa, garantindo sua genuinidade”.  

Sobre a fidedignidade, esta é definida por MacNeil como “a capacidade 

de um documento arquivístico sustentar os fatos que atesta”. Duranti (2005, p. 

10) afirma que “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.”. Um documento para ser considerado fidedigno ainda deve 

apresentar um conjunto de elementos, são eles: 

 

Data do documento, hora e lugar da criação, transmissão e 
recebimento, identificação dos nomes do autor, destinatário e escritor 
(secada um ou ambos forem diferentes do autor), nome (ou timbre) 
do criador, título ou assunto, código de classificação e qualquer outro 
elemento exigido pelos procedimentos do criador e/ou sistema 
jurídico” (MACNEIL, 2000, p.100 apud RONDINELL, 2005, p. 65). 

 

Para os documentos não arquivísticos é necessário manter e preservar 

a forma fixa e o conteúdo estável. Já com o documento arquivístico digital, 

devem ser considerados: o registro da ação, sua relação orgânica e o contexto 

jurídico-administrativo, além da forma fixa e conteúdo estável, respeitando à 

forma como o documento é produzido. 
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3  GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Com base em Llansó (1993), Indolfo (2007), Jardim (1987) e 

Schellenberg (2006), este capítulo pretende abordar as diferentes definições, o 

foco e os objetivos da gestão de documentos, além de identificar a importância 

da aplicação de um programa de gestão arquivística de documentos nas 

instituições.   

 

3.1 HISTÓRICO E CONCEITOS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

De acordo com Llansó (1993, p.45 e 46), o início da elaboração do 

conceito de records management (gestão de documentos), surgiu nos EUA 

após uma decisão do Congresso americano, que ditou a lei sobre o 

armazenamento de documentos (records), em 1789-1790. No entanto, 

segundo o autor, essa lei não obteve muito sucesso.  

Alguns anos após essa lei, em 1800, surgiu a necessidade de um local 

para a guarda dos documentos, visto que os arquivos existentes eram 

itinerantes e com esse deslocamento muitos documentos eram perdidos e/ou 

danificados. O Congresso diante dessa problemática estabeleceu o Archives 

Act (1810), pelo qual foi prevista uma instalação permanente para a guarda dos 

documentos.  

A Lei de 1853 proibiu a eliminação de documentos públicos, e a partir 

dessa proibição, o volume de documentos das instituições federais começou a 

crescer, o que no futuro acarretaria problemas com relação ao seu 

armazenamento e conservação (LLANSÓ, 1993, p.45).  

Após a Guerra Civil (1865) e no início do século XX, um grande volume 

de documentos foi produzido e acumulado, gerando uma necessidade maior de 

controle desses documentos, leis e comissões como: National Archives and 

Records Service (1934), Comissões Hoover (1947 e 1953) e o Federal Records 

Act (1950), foram estabelecidas com o objetivo de produzir os documentos de 



22 
 

  

forma racional e econômica, além de autorizar a eliminação de documentos 

que não fossem necessários para a administração (LLANSÓ, 1993, p.45). 

Podemos destacar as ações das comissões Hoover (1947 e 1953), que 

tinham o intuito de controlar a produção documental, racionalizar as 

eliminações de documentos, conservar de maneira econômica, e elaborar 

manuais de procedimentos para a área.  

 
Na primeira metade deste século, criaram-se comissões 
governamentais nos E.U.A. e no Canadá, visando a encontrar 
soluções para a melhoria dos padrões de eficácia no uso dos 
documentos, por parte da administração pública. Vale ressaltar que, 
durante esse período, as instituições arquivísticas públicas 
caracterizavam-se pela sua função de órgão estritamente de apoio à 
pesquisa, comprometidos com a conservação e acesso aos 
documentos considerados de valor histórico (JARDIM, 1987, p.1). 

 

O Federal Records Act, de 1950 tem a função de determinar que os 

órgãos federais implementassem o records management program, isto é, 

programa de gestão de documentos (LLANSÓ, 1993, p.49). 

O conceito de records management, estabelecido nos Estados Unidos, 

tem uma característica eminentemente administrativa, visando à racionalização 

dos documentos, o que geraria economia para os cofres públicos, tornando 

assim o serviço mais eficaz e eficiente. 

 
Os documentos são uma ferramenta básica de administração, como 
um conjunto de informações que foram criadas e/ou recebida por uma 
organização e registradas durante a execução de sua missão, em 
qualquer tipo de suporte. (LLANSÓ, 1993, p.55, tradução nossa). 

 

Rhoads (1983, p.2), importante arquivista americano, desenvolveu o 

conceito de um programa completo de gestão de documentos para assegurar a 

economia e a eficiência da gestão de documentos correntes, permitindo a 

identificação e preservação dos arquivos de forma sistemática, devendo ser 

estruturados em fases do ciclo de vida dos documentos: a) criação de 

documentos, b) a manutenção e a utilização de documentos, c) disposição de 

documentos. Um programa de gestão de documentos efetivo requer a direção 

de uma autoridade central, preferencialmente a administração nacional de 
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arquivos. A gestão de documentos abrange todo o ciclo de vida dos 

documentos, do seu nascimento até a sua morte, eliminação. 

            Rhoads (1983, p.2) apresenta os procedimentos relativos a essas três 

fases da seguinte maneira.  

 A fase de produção/criação do documento, que inclui os elementos 

como a forma e o formato do documento, elaboração e gestão de 

correspondência, relatórios e diretrizes de gestão, a construção de sistemas de 

informação de gestão e aplicação de tecnologia moderna para esses 

processos. 

           A fase de utilização e conservação de documentos abrange os aspectos 

de criação e melhoria de sistemas de arquivo, recuperação de dados, 

gerenciamento de registros, gerenciamento de correio e telecomunicações, 

seleção e gerenciamento de máquinas copiadoras, análise de sistemas, 

produção e manutenção de programas de documentos vitais, centros de 

documentação da operação e implementação, quando adequado, automação e 

reprografia a estes processos (RHOADS, 1983, p.2). 

           A fase de eliminação inclui a identificação e descrição da série de 

documentos, o estabelecimento de programas de retenção e documentos 

disponíveis, a avaliação e remoção de documentos e transferência de 

documentos de valor permanente aos arquivos (RHOADS, 1983, p.2). 

           Com relação às três idades, o Conarq (2011, p.17 e 18) as define da 

seguinte forma: Idade Corrente: se referem aos documentos que estão em 

curso, isto é, tramitando ou que foram arquivados, mas são objetos de 

consultas frequentes; eles são conservados nos locais onde foram produzidos 

sob a responsabilidade do órgão produtor. Intermediária: os documentos que 

não são mais de uso corrente, mas que, por ainda conservarem algum 

interesse administrativo, aguardam, no arquivo intermediário, o cumprimento do 

prazo estabelecido em tabela de temporalidade e destinação, para serem 

eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente. Permanente: os documentos 

que devem ser definitivamente preservados em razão de seu valor histórico, 

probatório ou informativo. 

Após o Federal Records Act de 1950, essa disposição legal definiu os 

records como os documentos correntes, isto é, produzidos no decorrer das 

atividades e em uso, e os documentos recolhidos para guarda permanente 
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como archives. Os profissionais de arquivo passaram a serem denominados 

como records managers, isto é, aqueles profissionais que trabalham com o 

ciclo de vida dos documentos no âmbito do produtor, e os Archivists têm como 

competência a conservação dos arquivos de valor permanente.  . 

         Após o desenvolvimento e aplicação do conceito e da prática de gestão 

de documentos nos Estados Unidos, alguns países começaram a desenvolver 

práticas especificas com as quais, foram sendo formuladas definições de 

gestão de documentos que se adequassem a realidade de cada um, conforme 

explica Indolfo (2007 p. 33-34).  

 

Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único 
e de aplicação universal, uma vez que de sua elaboração e 
desenvolvimento participaram fatores determinantes, em que se 
destaca uma dada e específica tradição arquivística, e também 
administrativa, e um contexto histórico e institucional (INDOLFO, 
2007, p.34). 

 

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

No Brasil a principal Lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados, que atua a favor dos arquivos, de suas funções e da 

gestão de documentos é a Lei Federal, 8.159 de 8 de janeiro de 19911, que 

tem por objetivo, além de estabelecer as linhas gerais da política de arquivos 

do Brasil, direcionar os profissionais às melhores práticas na administração dos 

arquivos públicos e privados. No art. 1º, a Lei afirma o dever do poder público 

com relação à gestão de documentos:   

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, 1991). 

A Lei também apresentou, no art. 2º, uma definição de arquivos: 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições 
de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício 
de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm. Acesso em: 11 out.2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm
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O conceito de gestão de gestão de documento é consolidado no art. 3º: 

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

 

A Lei nº 8.159 de 1991, art. 8º, definiu documentos públicos como 

correntes, intermediários e permanentes, de acordo com as idades da seguinte 

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,1991). 

 

A Lei nº 8.159, em suas disposições finais, ART. 26, cria o Conselho 

Nacional de Arquivos, o CONARQ, que será um órgão ligado diretamente ao 

Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. O CONARQ tem a responsabilidade de 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados.  

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).  

 

         A resolução do CONARQ nº 1, de 18 de outubro de 1995, dispõe sobre a 

necessidade da adoção de planos e/ou códigos de classificação de 

documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza dos assuntos 

resultantes de suas atividades e funções.  

       A resolução do CONARQ nº 14, de 24 de outubro de 2001, que foi alterada 

pela Resolução nº 35, de 11 de dezembro de 2012. Aprova a versão revisada e 

ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 

Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os arquivos 
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correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos 

na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo 

Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública. 

A resolução nº 20 parte de algumas considerações a respeito da gestão 

de documentos e do crescimento e uso dos documentos digitais pelas 

organizações públicas e privadas. Uma delas é que a gestão arquivística de 

documentos, independente da forma ou do suporte adotados, tem por objetivo 

garantir à produção, a manutenção, a preservação de documentos arquivísticos 

fidedignos, autênticos e compreensíveis, e de fácil acesso. 

Ainda sobre a resolução nº20, ela afirma que as organizações públicas e 

privadas e os cidadãos vêm cada vez mais produzindo documentos 

arquivísticos exclusivamente em formato digital e que governos, organizações 

e cidadãos dependem do documento digital como fonte de prova e informação, 

e garantia de direitos. Considerando que os documentos digitais são 

suscetíveis à degradação física e à obsolescência tecnológica de hardware, 

software e formatos, as quais podem colocar em risco o patrimônio arquivístico 

digital. 

A resolução n°20 esclarece que somente com a participação ativa das 

instituições e profissionais de arquivo no processo de gestão arquivística serão 

assegurados a preservação de longo prazo de documentos em formato digital e 

o acesso contínuo a esses documentos. 

Nessa resolução também é apresentada uma definição de documento 

arquivístico digital: 

Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico 
codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado 
por sistema computacional. São exemplos de documentos 
arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens de correio 
eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, 
imagens fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre 
outras possibilidades, em formato digital. 

Além de definir documento arquivístico digital também prevê a 

implantação de sistemas informatizados de gestão de documentos, conforme: 

artigo nº3: 
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A gestão arquivística de documentos digitais deverá prever a 
implantação de um sistema eletrônico de gestão arquivística de 
documentos, que adotará requisitos funcionais, requisitos não 
funcionais e metadados estabelecidos pelo Conselho Nacional de 
Arquivos, que visam garantir a integridade e a acessibilidade de longo 
prazo dos documentos arquivísticos. 

A resolução n°25 de 27 de abril de 2007, Art. 1º, dispõe sobre a adoção 

do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos, o 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. 

No artigo 2º, da resolução n°25, define-se 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. 

 

          O artigo 3º da Resolução 25 esclarece que o e-ARQ Brasil é aplicável 

para os sistemas que produzem e mantém somente documentos digitais ou 

para sistemas que compreendem documentos digitais e convencionais ao 

mesmo tempo. 

 

 

3.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

A gestão de documentos digitais não se diferencia muito da gestão de 

documentos convencionais, pois ela independe de suporte, formato e gênero 

documental. Porém, alguns cuidados devem ser adotados para garantir a 

autenticidade dos documentos, visto que os documentos digitais são mais 

suscetíveis à manipulação de seu conteúdo que os elaborados em papel, bem 

como à obsolescência tecnológica. 
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Uma comparação entre os dois formatos de documento, explicita melhor 

a dificuldade de manter originais os documentos digitais: 

 

Documentos em papel x Documentos digitais 

Documentos em papel Documentos digitais 

 Conteúdo e forma estão 

intimamente ligados ao 

suporte, ou seja, são 

inseparáveis. 

 Conteúdo e suporte são entidades 

separadas: o documento não se define pela 

mídia de armazenamento (disquete, CD, 

DVD). 

 Estabilidade do suporte, da 

forma e do conteúdo. 

 Instabilidade devido a fragilidade intrínseca 

do suporte, à insolência tecnológica e à 

facilidade de intervenção humana (podem 

ser manipulados e alterados sem deixar 

vestígio) 

 O conteúdo é diretamente 

acessível à compreensão 

humana. 

 A linguagem binária não é diretamente 

acessível ao homem, havendo necessidade 

de software e hardware específicos para 

decodificar essa linguagem e torna-la 

compreensível. 

 A preservação depende, 

principalmente, das 

condições de 

armazenamento. 

 A preservação não se resume ao 

armazenamento em condições ambientais 

ideais; é necessária a transferência 

periódica para outros suportes a fim de 

garantir a 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 (Brasil) (2011, p.46). 
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         A gestão de documentos tem como finalidade, além de classificar e 

destinar, manter os documentos autênticos e fidedignos ao longo do seu ciclo 

de vida.  Neste sentido, foram desenvolvidas algumas diretrizes para melhor 

gerenciamento dos documentos digitais. Foi, portanto, no âmbito do CONARQ, 

que a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) redigiu e elaborou o 

“Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos – e-ARQ Brasil”. 

 

Considerando-se que os documentos arquivísticos se constituem, 
primeiramente, em instrumentos fundamentais para a tomada de 
decisão e para a prestação de contas de órgãos ou entidades, e, num 
segundo momento, em fontes de prova, garantia de direitos aos 
cidadãos e testemunhos de ação, faz-se necessária a adoção de 
procedimentos rigorosos de controle para garantir a confiabilidade e a 
autenticidade desses documentos, bem como o acesso contínuo a 
eles. Isso só é possível com a implantação de um programa de 
gestão arquivística de documentos. (CONARQ, 2011, p. 16).   

 

Um programa de gestão arquivística de documentos terá que atender a 

uma série de exigências, tanto em relação ao documento arquivístico como ao 

seu próprio funcionamento. Ele deve contemplar o ciclo de vida dos 

documentos; garantindo sua acessibilidade; mantendo os documentos em 

ambiente seguro; retendo os documentos somente pelo período necessário, 

estabelecido na tabela de temporalidade e destinação; implementar estratégias 

de preservação dos documentos desde sua produção. Deve também garantir 

as qualidades do documento arquivístico: organicidade, confiabilidade, 

autenticidade e acessibilidades (CONARQ, 2011, p.21). 

A política de gestão arquivística de documentos deve ser formulada com 

base na análise do perfil da instituição, pelo seu contexto jurídico-

administrativo, estrutura organizacional, missão, competências, funções e 

atividades, de forma que os documentos produzidos sejam os mais adequados, 

completos e necessários. É fundamental que todos os funcionários estejam 

envolvidos na política de gestão arquivística de documentos a ser implantada 

na instituição (CONARQ, 2011, p.19).  

A organização produtora é a responsável por elaborar um programa de 

gestão de documentos e aplicar o plano de classificação e a tabela de 
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temporalidade em sua empresa, porém é de responsabilidade da entidade 

arquivística aprovar a tabela e o plano, dando suporte e apoio a essas 

instituições. 

 

3.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 

ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE 

DOCUMENTOS.  

 

Quando uma instituição decide colocar em prática o seu programa de 

gestão de documentos, ela precisa analisar e decidir qual será o método 

utilizado para organizar os seus documentos, de forma que nenhum documento 

elaborado na instituição seja ele convencional ou digital fique fora do programa. 

Ela necessita de um sistema informatizado que contemple os requisitos 

necessários para a funcionalidade da sua tabela de temporalidade e de seu 

plano de classificação. 

Os vários tipos de sistemas, de informação, de gestão arquivística de 

documentos e o gerenciamento eletrônico atendem a finalidades diferentes. 

Neste sentido, o CONARQ (2011) apresenta definições sobre esses sistemas. 

O CONARQ (2011, p.131) define sistema de informação como um 

conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzem, processam, armazenam e proveem 

acesso à informação.  

Enquanto um gerenciamento eletrônico de documentos - GED  

 
É um 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. (CONARQ, 2011, p.10) 

 

O Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) 

é definido como: 

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o 
controle do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a 
destinação final, seguindo os princípios da gestão arquivística de 
documentos e apoiado em um sistema informatizado. (CONARQ, 
2011, p.10) 
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         Um SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os 

documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade o acesso, ao longo 

do tempo, aos documentos arquivísticos, digitais e convencionais. Um SIGAD 

inclui operações como: captura de documentos, aplicação do plano de 

classificação, controle de versões, controle sobre os prazos de guarda e 

destinação, armazenamento seguro e procedimentos que garantam o acesso e 

a preservação a médio e longo prazo de documentos arquivísticos digitais e 

não digitais confiáveis e autênticos.  

Um Sistema de Informação reúne todas as fontes de informação da 

instituição, como uma biblioteca e um centro de documentação. O GED é um 

sistema que nem sempre incorpora os conceitos arquivísticos, ele trata os 

documentos de maneira compartimentada. Enquanto o SIGAD é um sistema 

que funciona a partir de uma política de gestão arquivística de documentos, 

mantendo a inter-relação dos documentos que foram produzidos pela 

instituição. (CONARQ, 2011, p. 11) 

 

3.5 O e-ARQ BRASIL: OBJETIVOS E DEFINIÇÕES  

 

O e-ARQ Brasil é uma especificação de requisitos a serem cumpridos 

pela organização produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de 

gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua 

confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade (CONARQ, 

2011, p.9).  

O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), 

independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ ou 

implantado. Além disso, o mesmo pode ser usado para orientar a identificação 

de documentos arquivísticos digitais (CONARQ, 2011, p.9).  

Os requisitos são destinados a todos que fazem uso de sistemas 

informatizados como parte do seu trabalho, como, produzir, receber, armazenar 

e acessar documentos arquivísticos. Um SIGAD inclui um sistema de protocolo 

informatizado, entre outras funções da gestão arquivística de documentos. O e-
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ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão 

arquivística de documentos, desde a produção, tramitação, utilização e 

arquivamento até a sua destinação final. (CONARQ, 2011, p.10)  

A publicação e-ARQ Brasil está dividida em duas partes. Na parte 1 do 

e-ARQ Brasil, são abordados os princípios que devem orientar a gestão de 

documentos digitais, a metodologia de planejamento e implantação de um 

programa de gestão arquivística de documentos e são descritos os 

procedimentos e os principais instrumentos da gestão. Na parte 2 do e-ARQ 

Brasil, são arrolados os requisitos que um SIGAD tem que incluir para atender 

as especificidades, garantir a autenticidade e o acesso dos documentos pelo 

tempo necessário e realizar todos os procedimentos da gestão arquivística de 

documentos (LACOMBE; SILVA, 2007, p.120). 

 A publicação e-ARQ Brasil destaca como fundamental que um SIGAD 

tenha funcionalidades que apoiem os procedimentos de preservação, 

autenticidade, organicidade. A adoção do e-ARQ Brasil pelas organizações, 

especialmente do setor público, pode auxiliar na agilização de processos que 

visam aperfeiçoar, controlar e padronizar os procedimentos de criação, 

recebimento, acesso, armazenamento e destinação dos documentos 

arquivísticos em qualquer suporte e mais diretamente do digital. Sem a 

padronização desses procedimentos e práticas, é muito difícil implantar um 

programa de gestão arquivística e um sistema informatizado de gestão de 

documentos (CONARQ, 2011). 

Um programa de gestão, com um sistema capaz de gerir os documentos 

arquivísticos e manter a autenticidade e o acesso contínuo, aumenta a 

economia e a eficácia dos processos de organização e dos seus documentos, 

que serão conservados somente pelo tempo necessário, além de fornecer 

elementos que indicam a transparência das atividades realizadas, finalidade 

última de uma organização num país democrático (LACOMBE; SILVA, 2007, 

p.123). 
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4 ANÁLISE DO SISTEMA LFM 

Esse capítulo tem como foco a análise de um sistema de gestão de 

documentos, o LFM, desenvolvido pela empresa DIGDATA, utilizado pelo 

escritório de advocacia Alfa, a fim de verificar a sua aderência ao e-ARQ Brasil.  

A empresa Alfa é um escritório de advocacia especializado, que oferece 

atendimento nas áreas societária, contratual (nacional e internacional), 

empresarial, mercado de valores mobiliários, civil, tributária, trabalhista e 

previdenciária, pública e ambiental. O escritório atua tanto na área consultiva 

como no contencioso. O escritório tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

as informações contidas no sistema de informação LFM abrangem as duas 

unidades. 

 

4.1 O ARQUIVO DA EMPRESA ALFA 

O Arquivo da empresa Alfa no Rio de Janeiro é responsável por receber 

novos documentos para serem inseridos no sistema. Esses documentos são 

deixados numa caixa de entrada localizada no arquivo. Os advogados 

identificam os documentos com o número da pasta onde deverão ser 

arquivados. Essa identificação se dá pelo numero gerado pelo sistema LFM 

para cada cliente do escritório. 

Os documentos na maioria das vezes são cópias integrais dos 

processos, petições, procurações, documentação pessoal dos clientes, 

comunicações em geral (cartas, e-mails e avisos de recebimento de 

correspondência). Essas cópias de documentos em papel passam por um 

processo de digitalização. O preparo envolve a retirada de grampos, clips, 

dentre outros tipo de objetos grudados no documento, amassados e possíveis 

outras rasuras que atrapalhem o deslizamento do documento no scanner. Os 

documentos digitalizados são inseridos no sistema LFM e disponibilizadas na 

rede. As cópias em papel são arquivadas em pasta suspensa e ficam 

conservadas no Arquivo. 

Para controlar essas cópias de documentos, o sistema LFM gera um 

número (NP) para cada cliente de forma sequencial e contínua. A partir do 
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identificador de cada cliente, os documentos são incluídos em pastas e as 

pastas são numeradas. Assim, o NP de cada cliente tem um número composto 

que indica pasta que os documentos devem ser inseridos. A pasta se refere às 

diferentes ações movidas pelo mesmo cliente. O controle do número de cliente 

e pasta é registrado numa planilha Excel. As informações sobre o cliente são 

verificadas nessa planilha para que não ocorra o erro de inserir informações de 

um cliente em outro.  

O Arquivo possui cerca de mil processos ativos e aproximadamente 

1.500 processos cadastrados. Todos os processos estão disponíveis 

fisicamente, e a maioria foi digitalizada e pode ser consultada tanto no sistema 

LFM como na pasta do cliente na rede do escritório. Apenas os mais antigos 

não estão completamente digitalizados. Os processos que foram encerrados e 

arquivados não se encontram mais no Arquivo, já que eles foram selecionados 

e encaminhados para uma empresa de guarda.  

 

4.2 O SISTEMA LFM E O E-ARQ BRASIL 

O e-ARQ Brasil apresenta as especificações dos requisitos necessários 

para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos (SIGAD). 

São abordados alguns aspectos de funcionalidades como: Organização dos 

documentos arquivísticos; Tramitação e fluxo de trabalho; Captura; Avaliação 

e Destinação; Pesquisa, localização e apresentação dos documentos; 

segurança; armazenamento; preservação. 

A organização dos documentos arquivísticos é feita com base num 

plano ou código de classificação. Tal instrumento constitui-se o núcleo central 

de qualquer SIGAD. Por meio dele, são estabelecidas a hierarquia e a relação 

orgânica dos documentos, devidamente demonstradas na forma como eles são 

organizados em unidades de arquivamento.  

Como um dos primeiros blocos de requisitos adotados está a 

Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD. Os 

requisitos desta seção referem-se às funcionalidades do sistema para apoiar a 
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configuração do plano de classificação no SIGAD, ou seja, como desenhar um 

plano de classificação em um SIGAD. 

Comparação entre a funcionalidade do plano de classificação x Sistema LFM 

1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de classificação e 

manutenção  dos documentos 

1.1 - Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

SIGAD LFM 

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. 

Não houve configuração do plano 

de classificação, pois a instituição 

não possui esse plano para que 

essa análise seja feita.  

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 não possui essa 

separação de classes, subclasses, 

grupos e subgrupos. A empresa 

deseja elaborar uma tabela de 

temporalidade e um plano de 

classificação, porém não possui 

pessoal capacitado. 

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários 

autorizados acrescentar novas classes 

sempre que necessário. 

O sistema não permite. 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no respectivo 

metadados. 

O sistema não tem essa função. 

1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a mudança 

de nome de uma classe já existente no 

respectivo metadados. 

O sistema não permite essa 

função. 

1.1.6 Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, incluídas 

as subclasses,  grupo, subgrupos e 

O sistema não permite 

deslocamento. 
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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. 

1.1.8 Um SIGAD tem que permitir que um 

usuário autorizado apague uma classe inativa. 

Só pode ser apagada uma classe que não 

tenha documentos nela classificados. 

Não permite que seja apagada 

classe inativa. 

1.1.9 Um SIGAD tem que impedir a 

eliminação de uma classe que tenha 

documentos nela classificados. Essa 

eliminação pode ocorrer a partir do 

momento em que todos os 

documentos ali classificados tenham sido 

recolhidos ou eliminados, e seus 

metadados apagados, ou que esses 

documentos tenham sido reclassificados. 

Não impede a eliminação. 

1.1.10 Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, 

conforme estabelecido no padrão de 

metadados, e deve restringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados 

somente a usuários autorizados. 

Não se aplica. 

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:  

 

 

Não se aplica. 
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1.1.13 Um SIGAD tem que utilizar o

 termo completo para identificar uma

 classe. Entende-se por termo 

completo toda a hierarquia referente àquela 

classe. Por exemplo: 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL 

PERMANENTE:COMPRA. 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL DE 

CONSUMO:COMPRA. 

Não se aplica. 

1.1.14 Um SIGAD tem que assegurar que os 

termos completos, que identificam cada 

classe, sejam únicos no plano de 

classificação. 

Não se aplica. 

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 parcialdo plano

 de classificação a partir de

 um ponto determinado na 

hierarquia; 

 • gerar relatório dos documentos

 ou dossiês/processos classificados

 em uma ou mais classes

 do plano de classificação; 

 • gerar relatório de documentos

 classificados por unidade

 administrativa 

Não se aplica. 
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Outro requisito a ser abordado, é a captura, que consiste em declarar 

um documento como documento arquivístico ao incorporá-lo num SIGAD por 

meio das ações de registro, classificação, indexação, atribuição de metadados 

e arquivamento. A captura de documentos digitais em um SIGAD pode ser feita 

de diversas formas: captura individual de documentos, produzido por um 

aplicativo e de formato específico (doc., PDF); captura individual produzido por 

workflow e a captura em lote, que é a inclusão de um grupo de documentos do 

mesmo tipo de outro SIGAD OU GED. Ex.: faturas diárias, dossiês, processos. 

Comparação entre a funcionalidade captura x Sistema LFM 

3. Captura 

3.1 Procedimentos Gerais 

SIGAD LFM 

3.1.12 Um SIGAD tem que garantir 

que os metadados associados a um 

documento sejam inseridos somente 

por usuários autorizados. 

O sistema possui senhas para 

usuários e cada usuário é permitido 

fazer o que foi delimitado pelo 

“administrador”. 

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.  

O sistema possui esse requisito, onde 

apenas pessoas autorizadas podem 

alterar os documentos, porém não 

houve informação sobre a existência 

de controle em trilhas de auditoria. 

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 

O sistema atua de acordo com esse 

requisito. Permitindo a visualização 

dos itens descritos no item 3.1.16. O 

sistema preenche a maioria dos 

metadados. Apenas o tipo do 

documento (acompanhamento, 

comunicação, estudos, cópia dos 

autos, documentos) é inserido pelo 

usuário. 
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usuário preencha os demais 

metadados.  

3.1.17 Um SIGAD tem que garantir a 

inserção de outros metadados após a 

captura. Por exemplo, data e hora de 

alteração e mudança de suporte. 

O sistema permite a alteração e 

inserção de novos metadados.  

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 registrar cada uma das 

versões do documento, 

separadamente, como um documento 

arquivístico.  

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 não possui esse tipo de 

aviso. Alguns documentos são 

registrados mais de uma vez, 

originando duplicatas. 

 

Os requisitos desta seção, Avaliação e destinação, referem-se aos 

procedimentos de avaliação e destinação dos documentos gerenciados pelo 

SIGAD. No contexto de um SIGAD, a avaliação dos documentos refere-se à 

aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos. Essa 

tabela define  o prazo pelo qual os documentos têm que ser mantidos em um 

SIGAD e a destinação dos mesmos após esse prazo, ou seja, recolhimento ou 

eliminação. 
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Comparação entre a funcionalidade avaliação e destinação x Sistema LFM 

4. Avaliação e Destinação  

4.1 Configurações da tabela de temporalidade e destinação de documentos 

4.1.1Um 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.  

A empresa não possui uma tabela de 

temporalidade. Desta maneira esse 

requisito não se aplica. 

 

Um SIGAD precisa prover funcionalidades para pesquisa, localização e 

apresentação dos documentos arquivísticos com o objetivo de permitir o 

acesso a eles.  

 

Comparação entre a funcionalidade Pesquisa, localização e apresentação dos 

documentos x Sistema LFM 

5. Pesquisa, localização e apresentação dos documentos. 

5.1 Aspectos gerais 

SIGAD LFM 

5.1.1Um SIGAD tem que fornecer 

facilidades para pesquisa, localização 

e apresentação dos documentos.  

O sistema oferece vários meios para 

fazer a pesquisa dentro da 

plataforma, a localização dos 

documentos é fácil e rápida. O 

usuário não encontra dificuldades 

para encontrar a pasta e o documento 

desejado. 

5.2 Pesquisa e localização 

5.2.1Um SIGAD tem que fornecer 

uma série flexível de funções que 

atuem sobre os metadados 

relacionados com os diversos níveis 

de agregação (documento, unidade 

Os parâmetros são fornecidos pelo 

sistema, e os metadados para a 

busca dos documentos são: número 

do processo, nome do cliente, numero 

NP.  
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de arquivamento e classe) e sobre os 

conteúdos dos documentos 

arquivísticos por meio de parâmetros 

definidos pelo usuário, com o objetivo 

de localizar e acessar os documentos 

e/ou metadados, seja individualmente 

ou reunidos em grupo.  

 

 

5.2.2 Um SIGAD tem que executar 

pesquisa de forma integrada, isto é, 

apresentar todos os documentos e 

dossiês/processos, digitais, híbridos 

ou convencionais, que satisfaçam os 

parâmetros da pesquisa. 

A pesquisa apresenta o documento 

digitalizado e a sua localização no 

Arquivo, ou seja, o documento 

convencional. 

 

5.2.3 Um SIGAD tem que permitir que 

todos os metadados de gestão de um 

documento ou dossiê/processo 

possam ser pesquisados. 

O sistema permite que os metadados 

número do processo, nome do cliente, 

numero NP, sejam pesquisados. 

5.2.5 Um SIGAD tem que permitir que 

um documento ou dossiê/processo 

possa ser recuperado por meio de um 

número identificador. 

O LFM define automaticamente um 

numero identificador do 

documento/processo quando ele é 

inserido no sistema. 

5.2.17 Um SIGAD tem que permitir a 

pesquisa e recuperação de uma 

unidade de arquivamento completa e 

exibir a lista de todos os documentos 

que a compõem, como uma unidade e 

num único processo de recuperação. 

O sistema permite a pesquisa rápida 

e a recuperação simples de 

documentos. Ele forme a listagem dos 

documentos existentes na pasta. 

5.2.18 Um SIGAD tem que limitar o 

acesso a qualquer informação 

(metadados ou conteúdo de um 

documento arquivístico) se restrições 

de acesso e questões de segurança 

O sistema para ser acessado 

necessita de nome de usuário e 

senha, cada usuário é permitido 

visualizar e alterar somente o que for 

de sua competência, o que é 
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assim determinarem. determinado pelo administrador no 

momento da elaboração de login do 

usuário. 

5.3 Apresentação: visualização, impressão, emissão de som. 

5.3.1Um SIGAD tem que apresentar o 

resultado da pesquisa como uma lista 

de documentos e dossiês/processos 

digitais, convencionais ou híbridos 

que cumpram os parâmetros da 

consulta e deve notificar o usuário 

se o resultado for nulo. 

O sistema disponibiliza essa listagem. 

5.3.3 Após apresentar o resultado da 

pesquisa, um SIGAD tem que 

oferecer ao usuário as opções: 

- Visualizar os documentos e 

dossiês/processos resultantes da 

pesquisa;  

- Redefinir os parâmetros de pesquisa 

e fazer nova consulta. 

O sistema apenas oferece a primeira 

opção: Visualizar os documentos e 

dossiês/processos resultantes da 

pesquisa. Fazer uma nova pesquisa 

fica a cargo do usuário. Ele poderá 

substituir as palavras nos campos que 

não obteve sucesso e fazer uma nova 

tentativa de pesquisa. 

5.3.7 Um SIGAD tem que ser capaz 

de apresentar o conteúdo de todos os 

tipos de documentos arquivísticos 

digitais capturados, de forma que:  

• Preserve as características de 

exibição visual e de formato 

apresentadas pela aplicação 

geradora;  

• exiba todos os componentes do 

documento digital em conjunto, 

como uma unidade. 

O sistema apresenta o conteúdo dos 

documentos. 

5.3.8 Um SIGAD tem que ser capaz 

de exibir em tela todos os tipos de 

documentos capturados. 

O sistema é capaz de exibir em tela 

todos os tipos de documentos 

capturados. 
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5.3.9 Um SIGAD tem que ser capaz 

de imprimir os documentos 

capturados, preservando o formato 

produzido pelas aplicações 

geradoras. 

O sistema é capaz de imprimir os 

documentos capturados preservando 

o formato produzido pelas aplicações 

geradoras. 

5.3.10 Um SIGAD tem que ser capaz 

de exibir/reproduzir o conteúdo de 

documentos que incluam imagem 

fixa, imagem em movimento 

e som. 

O sistema só é capaz de reproduzir 

conteúdos de documentos em JPG, 

PDF e DOC. 

5.3.16 Um SIGAD tem que permitir 

que todos os documentos de um 

dossiê/ processo sejam impressos em 

uma única operação, na sequência 

determinada pelo usuário. 

O sistema permite que todos os 

documentos de um dossiê/ processo 

sejam impressos. Porém um por vez. 

É necessário visualizar o documento 

para depois imprimir. 

5.3.19 Um SIGAD tem que ser capaz 

de realizar pesquisa e exibição de 

documentos e dossiês/processos, 

simultaneamente, para diversos 

usuários. 

O sistema permite que diversos 

usuários acessem os documentos 

simultaneamente. Cada um com seu 

login e senha. 

 

Após a comparação do sistema LFM com alguns dos requisitos 

obrigatórios estabelecidos pelo e-ARQ Brasil (2011), concluímos que o sistema 

da empresa não está operando com todos esses requisitos exigidos. Logo não 

podemos considerá-lo como um SIGAD, pois não estão no LFM configurados o 

plano de classificação e a tabela de temporalidade, o que é considerado como 

o núcleo fundamental de qualquer SIGAD a fim de que o sistema seja capaz de 

realizar todos os procedimentos de gestão de documentos.  

O sistema é capaz de executar algumas tarefas essenciais como: 

registrar, armazenar, capturar e recuperar. Permite que o usuário acesso e a 

informação desejada de maneira rápida e fácil, conseguindo visualizar os 

documentos/processos dentro do sistema, porém não contempla outros 

aspectos de suma importância, como a falta de um plano de classificação e a 

tabela de temporalidade, dessa forma a eliminação e a guarda permanente de 
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alguns documentos fica prejudicada. Acontecendo assim uma eliminação 

prematura de documentos importantes e/ou a não inserção deles no sistema. 

O sistema LFM não controla o ciclo de vida, dessa forma não se constitui 

um SIGAD, e sim como um sistema de armazenamento e acesso, com o 

registro de metadados indispensáveis a identificação e localização de cada 

documento. A empresa pode adequar o LFM aos requisitos do e-ARQ Brasil 

para que assim possa ter um SIGAD. Porém será necessária a avaliação de 

um profissional capacitado para tal adequação e elaboração de um plano de 

classificação e uma tabela de temporalidade, de acordo com as normas e a 

missão da empresa e em conformidade com a legislação arquivística. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho foi elaborado com base na literatura da área 

arquivística, principalmente os autores com o tema voltado para a gestão de 

documentos e documentos digitais.  

O primeiro capítulo teve como base a definição de alguns conceitos 

utilizados no meio arquivístico, como: documentos, arquivo, informação, entre 

outros. A nomenclatura utilizada pode confundir um pouco o usuário, visto que 

são semelhantes, e possuem diferentes definições de acordo com os 

dicionários, o que pode levar a algumas imprecisões em algumas ocasiões. As 

diferentes definições nos levaram a considerar que independente de suas 

diferenças e distinções na maioria dos significados apresentados para o termo 

arquivo enfatizam os aspectos relacionados à atividade do produtor. Assim, 

essas definições em maior ou menor grau caracterizam o material arquivo 

distinguindo-o de outros materiais como a biblioteca.  

O segundo capítulo aborda a gestão de documentos, seu histórico e 

alguns conceitos tanto para gestão de documentos convencionais como a 

gestão de documentos digitais, que são o foco desse trabalho. Com o avanço 

da tecnologia se fez necessário discutir e analisar o que são os documentos 

digitais e como podem ser gerenciados e preservados, já que são sujeitos à 

manipulação e adulteração, além de sofrerem com a obsolescência 

tecnológica.  Dessa forma, foram criados mecanismos para que o documento 

permaneça integro e autentico, desde a sua criação até a sua destinação final, 

dando assim ao documento todas as caraterísticas de um documento autêntico 

e fidedigno, podendo ser utilizado como prova ou testemunho de uma ação. 

Realizada a análise no sistema LFM da instituição Alfa no último 

capítulo, podemos observar que muitos dos requisitos obrigatórios do e-ARQ 

Brasil não foram adotados pela instituição, já que a mesma não possui um 

plano de classificação e tabela de temporalidade, o que dificulta a gestão e 

manutenção desses documentos.  

Mesmo com o avanço da tecnologia algumas instituições brasileiras 

ainda não possuem um plano de classificação ou tabela de temporalidade, 
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alguns nem sabem da existência de normas e leis que se aplicam aos arquivos. 

Por diversos motivos isso acontece: falta de informação, interesse, pessoal 

capacitado ou mesmo questões financeiras. No Brasil apesar de existirem leis 

para os arquivos não há uma fiscalização para que essas leis arquivísticas 

sejam cumpridas, o que agrava mais ainda o cenário dos arquivos brasileiros. 

Muitos documentos, alguns históricos e de suma importância para a sociedade, 

não recebem o devido tratamento. 

Ao longo dos anos muitas coisas mudaram, principalmente quando 

propomos disseminar informação para todos os cidadãos. A internet facilita 

essa difusão da informação. No entanto, como nem tudo tem apenas um lado 

bom, ficamos a mercê de informações cruzadas e algumas delas são 

manipuladas, o que requer total atenção na hora de transmitir essa informação, 

ou usá-la como prova. No mundo que vivemos com pessoas a todo o momento 

produzindo informações, gerando e produzindo documentos e mais 

documentos, é necessário que haja um controle desses documentos a fim de 

serem preservados e acessados por todos os que precisam deles, como 

registros autênticos e confiáveis das atividades sejam elas públicas ou 

privadas.   
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