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RESUMO 
 

 

 

A partir do levantamento realizado na literatura da área de Gestão de Documentos, 
este trabalho tem o objetivo de analisar o sistema Módulo de Gestão de Processos da 
instituição Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para avaliar se esse 
sistema é aderente aos requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil: modelo de 
requisitos para sistema informatizados de gestão arquivística de documentos. Para 
isso, apresenta os conceitos da área, como o conceito de arquivo e de gestão de 
documentos, bem como a legislação arquivística.  
 

 

Palavras-chave: Gestão de Documentos. Gestão de Documentos Arquivístico Digitais. 
Sistema Informatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

From the survey conducted in the literature in the area of records management, this 
work has the purpose of analyzing the case management Module system of institution 
Public Ministry of the State of Rio de Janeiro, to assess whether the system is bonded 
to requirements established by the e-ARQ Brazil: model requirements for 
computerized management for electronic records management. For that, presents the 
concepts of area, such as the concept of file and document management, as well as 
archival legislation. 

 
Keywords: Electronic Records Management. Records Management. System 
Electronic Records 
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1 INTRODUÇÂO 

 

Desde a Antiguidade Clássica à Revolução Francesa, os documentos 

desempenharam um papel fundamental, o de prova e demonstrar o exercício do 

poder por parte da administração, assim consolidando a noção de arquivos de 

Estado e dos Arquivos Nacionais. Nesse contexto, em meados do século XX, após a 

Segunda Guerra Mundial, ocorreu um aumento expressivo na quantidade de 

documentos nos Estados Unidos, sendo imprescindível a realização de atividades de 

racionalização da produção de documentos, além de gerir as grandes massas 

documentais acumuladas, a fim de selecionar os documentos de valor permanente e 

eliminar os de guarda eventual.  

Segundo a concepção norte-americana, a gestão de documentos visa reduzir 

a massa documental a fim de preservar e conservar os documentos de valor 

permanente sem perder a integridade substantiva dos arquivos. Além disso, esse 

termo abrange a aplicação da administração científica com a finalidade de eficiência 

e economia na produção, organização e controle dos documentos arquivísticos. 

Um dos aspectos/elementos da gestão de documentos mais importantes é o 

sistema de registro, conhecido como protocolo, em virtude de se constituir em uma 

forma de controle, organização e arquivamento dos documentos. Segundo 

Schellenberg (2006), o registro é o sistema mais antigo de organizar e preservar os 

documentos.  

 A principal função dos sistemas de registro é registrar, atribuindo um 

identificador de controle, controlar a tramitação, classificar, arquivar, protocolar os 

documentos na ordem em que se acumulam, onde são atribuídos números 

consecutivos que se tornarão de grande importância para o controle dos 

documentos e para indicar seu contexto e a relação entre os documentos. 

 Atualmente, há um grande desafio por parte dos arquivistas no que diz a 

respeito à padronização do registro de uma determinada instituição. A literatura 

sobre gestão de documentos arquivísticos digitais prioriza o controle sobre o ciclo de 

vida dos documentos arquivísticos, a necessidade de procedimentos padronizados e 

maior preocupação com o tratamento das informações.  

 A bibliografia sobre gestão de documentos é vasta, porém são poucos os 

estudos que tratam da identificação e controle dos documentos digitais.  
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 Nesse sentido, essa pesquisa irá verificar se o sistema informatizado de 

protocolo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, denominado Módulo de 

Gestão de Processos - MGP está aderente aos requisitos do e-arq Brasil. O sistema 

é utilizado pelas unidades administrativas e órgãos de execução do Ministério 

Público.  

 A Resolução Conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro e Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

nº02, no art. 2º, estabelece que:  

 

o registro, o trâmite e o andamento de todos os novos processos, 
procedimentos e expedientes, sejam administrativos ou judiciais, 
internos ou externos, deverão ser feitos por meio do Sistema MGP, 
conforme o cadastro das Tabelas Processuais Unificadas.  
 

Como marco teórico, foi utilizado o “Modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão arquivística de documentos – e-ARQ Brasil”, proposta 

desenvolvida pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho 

Nacional de Arquivos, a fim de analisar e propor que os profissionais da área 

encontram, em específico, entre a arquivologia e a tecnologia da informação, os 

documentos arquivísticos em formato digital. Nesse sentido, o e-ARQ Brasil forneceu 

os parâmetros para analisar o sistema MGP a fim de verificar se o mesmo respeita 

os requisitos do modelo, que asseguram a manutenção das características dos 

documentos arquivísticos digitais, a segurança da informação, padrões de registro, 

busca e controle sobre seu ciclo de vida.  

Este trabalho tem como metodologia um estudo exploratório a respeito do 

MGP do MP. Foi feita revisão de literatura a respeito da temática de gestão de 

documentos e de documento digital; coleta de materiais como manuais, resoluções 

do MP que esclarecessem as funcionalidades do sistema. 

A pesquisa consiste no referencial teórico em literatura específica da 

arquivologia, revistas especializadas, manuais e artigos acadêmicos. Foi realizada 

na instituição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que juntamente 

com profissionais do setor, foi feita a coleta de materiais a respeito da estrutura do 

sistema. Além disso, houve a utilização de abordagens teóricas, a fim de definir a 

conceituação dos temas da área Arquivologia, principalmente, a Diplomática como 

base para identificar os documentos arquivísticos digitais, em conjunto com os 
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princípios e conceitos da Arquivologia a respeito da necessidade de manter as 

características dos documentos arquivísticos e dos arquivos.   

 O trabalho é composto por quatro capítulos.  O segundo é composto pela 

conceituação de fundamentos teóricos da arquivologia, abordando o que é arquivo, 

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

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

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

documentos. No quarto capítulo, abordaremos o sistema de informação utilizado no 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Módulo de Gestão de Processos 

avaliando sua funcionalidade de acordo com os requisitos do e-ARQ Brasil. 
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Diante de um cenário onde os profissionais da área estão frequentemente 

ligados a diferentes conceitos, é imprescindível abordar os principais conceitos da 

arquivologia para melhor entendimento dos assuntos abordados nesse projeto. 

Sendo assim, este capítulo trata de forma ampla, as definições e diferenciações de 

arquivo e suas características, informação, documento e documento arquivístico, 

documento digital e documento arquivístico digital. 

 

2.1 ARQUIVO 

 

 Arquivo não possui uma única definição, pois se trata de um conceito 

polissêmico. Segundo Delmas (2010): 

 

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

 

Diante da vasta definição na área, o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 27), conceitua arquivo como:  

 
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. 

 

A mesma terminologia também pode ser usada para instituições 

custodiadoras, sendo apontado assim também pelo DIBRATE (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.27) como “Instituição ou serviço que tem por finalidade a 

custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos”.   

Além disso, é imprescindível citar o manual que, provavelmente, é um dos 

mais importantes escritos para arquivística, com um grande efeito de percussão e 

aceitação na área. Publicado em 1898 pelos arquivistas holandeses S. Muller, J. A. 

Feith e R. Fruin, o “Manual dos holandeses” define arquivo como:  

 

o conjunto de documentos escritos, desenhos, material impresso, recebidos 
ou produzidos oficialmente por de terminado órgão administrativo ou por um 
de seus funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 
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permanecer na custódia desse órgão ou funcionário (ASSOCIAÇÃO DOS 
ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 13). 

 

Segundo Schellenberg (2006, p.35), a palavra archives é de origem grega, 

definida no Oxford English Dicionary como: “a)lugar onde são guardados os 

documentos públicos e outros documentos de importância; e b)registro histórico ou 

documento assim preservado” . Além disso, Schellenberg cita alguns autores que 

definem arquivo. O primeiro autor é Hillary Jenkinson: 

 

Sir Hilary Jenkinson, no seu manual inglês intitulado Manual of archive 
administration, edição 1937 (1ª edição publicada em Oxford, 1922), definiu 
arquivos como documentos... “produzidos ou usados no curso de um ato 
administrativo ou executivo (público ou privado) de que são partes 
constituintes e, subsequentemente, preservados sob a custódia da pessoa ou 
pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos sucessores para 
sua própria informação” (JENKINSON, 1937, p.11 apud SCHELLENBERG, 
2006, p.36). 

 
 
O segundo autor é Eugenio Casanova 
 

O arquivista italiano Eugenio Casanova (1867-1951), no seu manual intitulado 
Archivistica, publicado em Siena, em 1928, define arquivos como “a 
acumulação ordenada por documentos criados por uma instituição ou pessoa 
no curso de sua atividade e preservados para consecução de seus objetivos 
políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa” (CASANOVA, 
1928, P. 9 apud SCHLLENBERG, 2006, p. 37). 

 
 
O terceiro autor é o arquivista alemão Adolf Brenneke 
 

O arquivista alemão Adolf Brennek (1875-1946), por muitos anos diretor do 
Arquivo do Estado da Prússia, cujas conferências foram reunidas em forma 
de manual por Wolfgang Leesh numa publicação intitulada Archivkunde, 
publicada em Leipzig, 1953, define arquivos “como conjunto de papéis e 
documentos que promanam de atividades legais ou de negócios de uma 
pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente em 
determinado lugar como fonte e testemunho do passado” (BRENNEK, 1953, 
p. 97 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 37). 

  

Schellenberg ainda destaca a importância dos elementos das definições de 

arquivos, sendo estes: 

 
(...) que se relacionam tanto a fatores concretos (tangible) como a fatores 
abstratos (intangible). Os elementos relativos aos fatores concretos – a forma 
dos arquivos, a fonte de origem e o lugar de sua conservação – não são 
essenciais à caracterização do material de arquivo, pois os arquivistas, em 
suas definições, deixam claro que os arquivos podem ter várias formas, 
podem vir de várias fontes e podem ser guardados em vários lugares. Os 
elementos relativos a fatores abstratos são os elementos essenciais. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 37) 
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A lei nº. 8.159 de 1991, responsável pela normatização sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, define arquivo da seguinte forma. 

 
art.2º 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 seja o suporte 
de informação ou a natureza dos documentos.                            

 
Diante da legislação, é possível observar o amplo sentido do conceito arquivo, 

englobando o  arquivo corrente, intermediário ou permanente. 

De acordo com Paes (1997, p. 16), 
 
 
Arquivo é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais,  
criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade e 
preservados para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que 
poderão oferecer no futuro. 

 

Sendo assim, o termo “arquivo” no âmbito da arquivologia se faz necessário 

especificar o seu contexto para sua melhor definição, seja como conjunto de 

documentos ou instituição, para um melhor entendimento e clareza da sua realidade 

em quem está sendo relacionada. 

 

 

2.2  INFORMAÇÃO, DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO  

 

Para Le Coadic (2004, p.5) “a informação é um conhecimento inscrito 

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

disso, explica que a informação “é um significado transmitido a um ser consciente 

por  meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal : impresso, 

sinal-elétrico, onda sonora, etc.”  

O autor destaca ainda a importância de três fatores relacionados à 

informação: A explosão da informação, que ocorre com o advento da escrita, 

passando da comunicação oral a verbal e, como consequência, a multiplicação da 

informação através de cópias de manuscritos, imprensa e fotocópia. A implosão do 

tempo, barreiras quebradas da distância para a informação Outro fator foi o fluxo da 

informação, formado pela junção entre explosão da informação e da implosão, ou 

seja, a circulação de grandes quantidades de informação em curto espaço de tempo. 

Sendo assim, Le Coadic (2004, p.9) afirma que a comunicação é “o processo 

intermediário que permite a troca de informações entre as pessoas”.  
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Rondinelli (2011, p.52) destaca que a informação “Na linguagem cotidiana, a 

palavra informação é imediatamente associada à notícia, acontecimento, 

conhecimento. Trata-se de um fenômeno básico da sociedade humana desde 

sempre”.  

Segundo Capurro e Hjorland (2007, p. 149 apud RONDINELLI, 2011, p. 52): 

 

É lugar comum considerar-se a informação como condição básica 
para o desenvolvimento econômico juntamente com o capital, o 
trabalho e a matéria-prima, mas o que torna a informação 
especialmente significativa na atualidade é a sua natureza digital. O 
impacto da tecnologia da informação sobre as ciências naturais e 
sociais em particular, tornou essa noção corriqueira um conceito 
altamente controvertido. 

  

 A autora faz uma sistematização dos conceitos de informação a partir de 

autores da ciência da informação (CI) e da arquivologia (ARQ), como apresentado 

no quadro comparativo a seguir:  
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Quadro 1: sistematização dos conceitos de informação a partir de autores da ciência 

da informação (CI) e da arquivologia (ARQ) 

 

Fonte: Rondinelli (2011, p.52) 

 

Toda informação registrada, independentemente de seu suporte, é 

considerado documento, porém, do ponto de vista da arquivística, nem todo 

documento pode ser considerado documento arquivístico, pois este tem suas 

características específicas. 



21 
 

 Segundo Bellotto (2007, p. 35), documento é como um registro de expressões 
e ações 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer 
elemento gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se 
expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 
dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o 
filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja 
produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais 
ou artísticos, pela atividade humana.   

  
 
 

Ainda segundo Bellotto (2005, p.175), os primeiros documentos foram 

produzidos com finalidade jurídica:  

 
Os primeiros documentos escritos surgiram não com a finalidade de, 
posteriormente, se fazer com eles a história, mas com objetivos 
jurídicos, funcionais e administrativos – documentos que o tempo 
tornaria históricos. O desenvolvimento da vida econômica e social, 
por sua vez, também originou os documentos necessários à 
sustentações, e tudo isso veio a constituir fontes documentárias 
custodiadas pelos arquivos. 

 

 
Segundo Indolfo et al. (1995), documento é: 
 

toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser 
utilizada para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam 
fatos, fenômenos, forma de vida e pensamentos do homem numa 
determinada época ou lugar. 

 
O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 73) define 

documento como uma “unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato”. 
  
Para Schellenberg (2006, p. 41), documento é definido como: 
 

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

 
  

Rondinelli (2011, p. 56) destaca a materialidade como um ponto de 

convergência diante do conceito de documento entre a Arquivologia e a Ciência da 

Informação, elaborando um diagrama com a sistematização entre as áreas: 
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Quadro 2: Sistematização dos conceitos de documento a partir de autores da 
Ciência da Informação (CI) e da Arquivologia (ARQ) 

 
Fonte: Rondinelli (2011, p.56) 

 
 Já os documentos arquivísticos possuem características particulares para 

constituir elementos de prova ou de informação, diferentemente dos documentos. 

Sendo assim, Schellenberg (2006, p. 41) define documento arquivístico como:  

 

 

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

  

 

Além dessas definições, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

CONARQ define documento arquivístico como “documento produzido (elaborado ou 

recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal 

atividade, e retido para ação ou referência” (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2010a, p. 12).  

Para Indolfo et al. (1995), documentos de arquivo são: “todos os que, 

produzidos e/ou recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no 

exercício de suas atividades, constituem elementos de prova ou de informação” 

Segundo Duranti (1994), os documentos de arquivo são provas essenciais 

para as suposições e conclusões das atividades que lhe deram origem, registrando 

fatos que posteriormente poderão ser comparados, analisados e avaliados de 

acordo com sua necessidade, contribuindo para uma melhor finalidade da ação. A 

autora apresenta cinco características no qual o documento arquivístico deve possuir 

para se tornar compreensível, sendo elas: imparcialidade, autenticidade, 

naturalidade, inter-relacionamento e unicidade. 

 A primeira caraterística é a imparcialidade. De acordo com Duranti (1994, 

p.51), os documentos arquivísticos são imparciais, independente da vontade do 

criador do documento ou, como diz o arquivista britânico Hilary Jenkinson, “livres da 

suspeita de preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos quais os 

usamos hoje”.   

 A segunda característica é a autenticidade. A autora afirma que os 

documentos arquívisticos devem ser livres de qualquer adulteração,  

 

Os documentos são autênticos porque são criados tendo a 
necessidade de agir através deles, mantidos para garantir futuras 
ações e conservados sob custódia de acordo com procedimentos 
regulares que podem ser comprovados (DURANTI, 1994, p.51). 

 

 A terceira característica dos documentos de arquivo é a naturalidade, ou seja:  

 

os documentos se acumulam no curso das transações, de maneira 
contínua e progressiva, de acordo com as necessidades da matéria 
em pauta, já que estes não são coletados artificialmente, como os 
objetos de um museu (...), mas acumulados naturalmente nos 
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escritórios em função dos objetivos práticos da 
administração”.(DURANTI, 1994, p.52). 
 

    
 A quarta característica é o inter-relacionamento. Esta é definida por Duranti 

(1994, p.51) como o “fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer 

do andamento das transações e de acordo com suas necessidades”. Os 

documentos estão ligados desde o momento de sua criação, a partir de uma razão 

pré-estabelecida para sua existência, seja ele produzido ou recebido pela instituição.  

 A quinta característica é a unicidade. Esta é relacionada ao fato de que cada 

registro documental tem seu caráter único dentro de um conjunto de documentos. 

Segundo Duranti (1994, p.51), cópias de um determinado registro podem existir em 

um ou mais grupos, porém ele terá valor único em seu determinado lugar.  

 

2.3 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 Esta seção aborda os conceitos e as particularidades dos documentos 

eletrônicos, documento digital e documento  arquivístico digital. Embora, muitas das 

vezes, serem confundidos como sinônimos, cada um possui uma composição e suas 

diferenças. 

 De acordo com o projeto Diretrizes para a presunção de autenticidade de 

documentos arquivístico digitais do Conselho Nacional de Arquivos / Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos (2012, p.3), o documento digital consiste em 

“informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por 

meio de sistema computacional” enquanto documento arquivístico digital é o  

“documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. O 

documento digital não passa por procedimentos da gestão de documentos, pois não 

são reconhecidos como documentos arquivístico.  Segundo o CONARQ (2012, p.1), 

 

Os documentos arquivísticos digitais apresentam dificuldades 
adicionais para presunção de autenticidade em razão de serem 
facilmente duplicados, distribuídos, renomeados, reformatados ou 
convertidos, além de poderem ser alterados e falsificados com 
facilidade, sem deixar rastros aparentes. Assim, a presunção de 
autenticidade do documento arquivístico digital é realizada por meio 
da análise da sua forma e do seu conteúdo, bem como do ambiente 
de produção, manutenção/uso e preservação desse documento, e 
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não apenas com base em suas características físicas ou em soluções 
tecnológicas. 

 
  

Destaca ainda, que: 
 

 
Como a guarda de documentos arquivísticos digitais é 
inexoravelmente ameaçada pela obsolescência tecnológica, a 
presunção da sua autenticidade deve se apoiar na evidência de que 
eles foram mantidos com uso de tecnologias e procedimentos 
administrativos que garantiram a sua identidade e integridade 
(componentes da autenticidade); ou que, pelo menos, minimizaram os 
riscos de modificações dos documentos a partir do momento em 24 
que foram salvos pela primeira vez e em todos os acessos 
subsequentes (CONARQ, 2012, p. 1) 

 

  

 Segundo o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 75), documento 

eletrônico é definido como “gênero documental integrado por documentos em meio 

eletrônicos ou somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como cartões 

perfurados, disquetes e documentos digitais”, ou seja, documentos que necessitam 

de equipamentos eletrônicos para serem acessados. O mesmo define documento 

digital como “documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de 

sistema computacional”.  

 O Glossário da CTDE/ CONARQ (ARQUIVO NACIONAL, 2014) define 

documento arquivístico digital como “documento digital reconhecido e tratado como 

um documento arquivístico”, e documento arquivístico eletrônico como “documento 

eletrônico reconhecido e tratado como um documento arquivístico.” Observa-se que 

documento arquivístico digital, documento arquivístico eletrônico e documento 

arquivístico eletrônicos são compreendidos como sinônimos pelo glossário.  

 Segundo o Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012b), documento 

arquivístico digital é definido como um ““documento digital é reconhecido e tratado 

como um documento arquivístico" e para documento digital como “a informação 

registrada codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

sistema computacional”. 

 Rondinelli (2013, p.235) conceitua documento arquivístico digital da seguinte 

forma:  

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

 
 

Segundo a autora Duranti (2005, p.7), o documento arquivístico digital possui 

seis características: forma fixa, conteúdo estável, relações explícitas com outros 

documentos, contexto administrativo identificável, pessoas envolvidas e ação, 

aspectos também observados por Rondinelli, além do envolvimento de cinco 

pessoas (autor, redator, destinatário, originador e produtor) na perspectiva da 

diplomática.  

Tais características são definidas no Manual de Diretrizes do Produtor 

(INTERPARES PROJECT, p.01-18) como:  

 

1. Fixidez: Qualidade de um documento arquivístico que assegura a forma fixa e 

o conteúdo estável.  

1.1Forma fixa: Qualidade de um documento arquivístico que assegura a 

mesma aparência ou apresentação documental cada vez que o documento é 

recuperado. 

1.2 Conteúdo estável: 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 PROJECT, p.01-18) 

 

2. Forma documental: Regras de representação de acordo com as quais o 

conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto administrativo e 

documental, e sua autoridade são comunicados. A forma documental possui 

tanto elementos extrínsecos quanto intrínsecos 

2.1 Elementos Extrínsecos: Elementos de um documento arquivístico que 

constituem sua aparência externa, inclusive as características de 

apresentação, como fonte, gráficos, imagens, sons, layouts, hyperlinks, 

resoluções de imagens etc., assim como selos, assinaturas digitais, 

carimbos de tempo e sinais especiais (marcas d‟água digitais, logotipos, 

timbres etc.). 

2.2 Elementos Intrínsecos: Elementos de um documento arquivístico que 

expressam a ação da qual ele participa e seu contexto imediato, inclusive 

os nomes das pessoas envolvidas na sua produção, o nome e descrição 
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da ação ou assunto ao qual ele pertence, a(s) data(s) de produção e 

transmissão etc. (INTERPARES PROJECT, p.01-18) 

 

3. Identidade: Conjunto de características de um documento ou de um 

documento arquivístico que o identifica de forma única e o distingue dos 

demais. A identidade de um documento, junto com sua integridade, constitui-

se em um componente de autenticidade. (INTERPARES PROJECT, p.01-18) 

 

4. Integridade: Qualidade de ser completo e inalterado em todos os aspectos 

essenciais; junto com a identidade, é um componente da autenticidade. 

(INTERPARES PROJECT, p.01-18) 

 

5. Autenticação: Declaração de autenticidade de um documento arquivístico, 

num determinado momento, resultante da inserção ou do acréscimo de um 

elemento ou afirmação por parte de uma pessoa investida de autoridade para 

tal. (INTERPARES PROJECT, p.01-18) 

 

Sendo assim, tais características auxiliam indivíduos e instituições a produzir 

e manter os documentos arquivístico digitais autênticos, acurados e confiáveis, 

prevenindo contra perdas e adulterações.  
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3.GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS 

 

O conceito de gestão de documentos teve origem na década de 1940, nos 

Estados Unidos, com a finalidade de reduzir o volume e racionalizar a produção, 

bem como garantir a preservação dos documentos de valor permanente. Neste 

sentido, este capítulo aborda o marco teórico da gestão documental, o contexto 

histórico, conceitos no cenário arquivístico e a importância de sua implementação 

para fim de procedimentos de controle da produção, manutenção e destinação dos 

documentos. 

 

3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

 Apesar das práticas de Gestão de Documentos serem muito antigas, 

algumas com dois mil anos de existência (registro e classificação), o conceito de 

Gestão de Documentos ou Records Management teve origem na década de 1940 

nos Estados Unidos, com o objetivo de racionalizar a produção e estipular valores 

para os documentos, a fim de realizar a destinação dos mesmos (eliminação ou 

recolhimento). Segundo Indolfo (2007, p.30), o conceito de gestão de documentos 

era voltado para a perspectiva mais administrativa e econômica do que arquivística, 

com a finalidade de garantir de economia e eficiência. 

Nesse contexto, de acordo com Jardim (2015, p.20):  

 

Se a arquivologia tem suas raízes em alguns países europeus do século 
XIX, a gestão de documentos está associada aos Estados Unidos, 
especialmente após a II Guerra Mundial. Tal como a arquivologia a partir do 
século XIX, a gestão de documentos emerge, em meados do século XX, 
com um forte referencial estatal. No entanto, a gestão de documentos pode 
ser também compreendida fora das dinâmicas e reestruturações do Estado 
norte-americano, no cenário da organização capitalista no pós-guerra e da 
influencia da administração como campo cientifico. 

  

Indolfo (2005, p.5) afirma que, em virtude do crescimento vertiginoso dos 

documentos nessa época,  

comissões foram criadas, atividades censitárias foram desenvolvidas e atos 
legislativos foram expedidos, visando autorizar a eliminação de documentos, 
estudar procedimentos de aplicação das técnicas da administração moderna 
ao governo federal, recensear o volume de documentos acumulados nas 
agências federais, bem como autorizar a construção de um edifício para o 
arquivo nacional.  
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 Entre as comissões criadas, destacam-se as ações da Comissão Hoover 

(1947 e 1953) e a edição de uma disposição legal, Federal Records Act (1950), 

responsável por determinar que os organismos governamentais devessem dispor de 

um records management program. Além disso, Indolfo (2005, p.32) afirma que: 

 

Penn (1984) e Ricks (1985) (apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 75), 
afirmam que a lei forneceu os pilares da gestão de documentos nos Estados 
Unidos, a saber: 1) o conceito de ciclo de vida, 2) os programas de ação 
continuada, 3) o controle da gestão e 4) a especialização de quem a 
praticava. E Norton (1985 apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 76) a identifica 
como ponto de “nascimento” de uma nova profissão: o records manager. 

 

 Rondinelli (2005) considera o surgimento da gestão de documentos como um 

marco histórico para a Arquivologia, podendo ser comparada a outros três marcos 

teóricos: criação do Arquivo Nacional da França; fundação da École des Chartes no 

mesmo país, que fortaleceu o vínculo da Arquivologia como ciência auxiliar da 

História e o surgimento  do Princípio de Respeito aos fundos em 1841. 

 Explica ainda o surgimento do conceito de gestão de documentos: 

 
O período que se segue ao fim da II Guerra Mundial aparece como o quarto 
momento significativo na trajetória dos arquivos e da arquivologia. O grande 
aumento do volume de documentos produzidos pelas instituições públicas 
levou à necessidade de se racionalizar a produção e o tratamento desses 
documentos, sob pena de as organizações inviabilizarem sua capacidade 
gerencial e decisória. Nesse sentido, comissões governamentais foram 
instaladas nos EUA e no Canadá, e como resultado, vemos surgir o 
conceito de gestão de documentos (RONDINELLI, 2005, p.41). 

 

Ainda assim, Rondinelli destaca que os princípios da gestão documental 

restauraram uma velha concepção de arquivos: 

[...] o conceito de gestão de documentos restaura e dinamiza a concepção 
dos arquivos como instrumentos facilitadores da administração, que vigorou 
até o século XIX, quando, como já vimos, por influência de uma visão dos 
arquivos apenas como guardiães do passado eles passaram a 
desempenhar funções de apoio à pesquisa histórica (RONDINELLI, 2005, 
p.42). 

 

O conceito de gestão de documentos é apresentado por Cook (1982 apud 

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

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

pesquisa, para os futuros pesquisadores, meros subprodutos”. 

  



30 
 

Segundo Jardim (1987, p.36), para a gestão de documentos alcançar 

economia e eficiência nos sistemas nacionais de informação, deve envolver as 

seguintes fases: 

 produção: concepção e gestão de formulários, preparação e gestão de 

correspondência, gestão de informes e diretrizes, fomento de sistemas de 

gestão da informação e aplicação de tecnologias modernas a esses 

processos; 

 utilização e conservação: criação e melhoramento dos sistemas de arquivos 

e de recuperação de dados, gestão de correio e telecomunicações, seleção e 

uso de equipamento reprográfico, análise de sistemas, produção e 

manutenção de programas de documentos vitais e uso de automação e 

reprografia nestes processos; 

 destinação: a identificação e descrição das séries documentais, 

estabelecimento de programas de avaliação e destinação de documentos, 

arquivamento intermediário, eliminação e recolhimento dos documentos de 

valor permanente às instituições arquivísticas. 

 

Jardim (1987, p. 36) cita alguns aspectos que a gestão de documentos 

beneficia as funções arquivísticas:  

 Garantir que as políticas e atividades dos governos fossem documentadas 

adequadamente; 

 Garantir que menor número de documentos inúteis e transitórios fossem 

reunidos a documentos de valor permanente;  

 Garantir a melhor organização desses documentos, caso atingissem a fase 

permanente; ao inibir a eliminação de documentos de valor permanente.  

 Garantir a definição de forma criteriosa da parcela de documentos que 

constituíssem o patrimônio arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da 

massa documental produzida, segundo a Unesco. 

 

 As definições do termo gestão de documentos mudam de país para país, 

ainda que o termo gestão de documentos seja o mesmo, como foi sistematizado por 

Jardim (2015, p.22): 
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Quadro 3 - Termo: Records Management 
 

 
Fonte: Jardim (2015, p.22) 

 
O autor destaca ainda a frequência dos temos associados aos objetos, ações 

e objetivos, pertencente à gestão de documentos. Segundo Jardim (2015, p.23), em 

relação ao objeto, destaca-se: produção, manutenção, uso e destinação de 

documentos (Creation, maintenance, use and records disposition.).  Porém, o autor 

ainda observa que nenhuma definição acima assinala se trata de documentos 

arquivísticos.           
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 As ações destacadas são planejamento, controle e direção (Planning, 

controlling, directing) relacionando de maneira expressiva a gestão de documentos 

com o campo da administração.  

No que se refere aos objetivos, são frequentemente citados a economia e a 

eficiência (Economy and efficiency), “ambos objetivos apontam para a busca pela 

racionalidade técnica, tão cara ao campo da administração ao mirar o gerenciamento 

das organizações” (JARDIM, 2005, p.24). 

 
Quadro 4  - Termo: Gestion des Documents 

 

 
Fonte: Jardim (2015, p.24) 

 
Nessa definição, o autor afirma que no que se refere a Québec, os termos 

gestion des documents, gestion des documents administratifs e gestion des archives 

courantes et intermédiares,  não são encontrados em dicionários localizados em 

referências francesas. Além disso, o glossário do Conselho Canadense de Arquivos 

não apresenta nenhum termo associado à gestion des documents. Jardim (2015, 

p.25) afirma que:  

Observa-se, assim, que o termo records management encontra limitações 
quando abordado em referências terminológicas de língua francesa. A 
definição do dicionário multilingue do Conselho Internacional de Arquivos é 
a mais próxima da concepção anglo-saxônica. As demais referências não 
contemplam a gestion de documents, mas incorporam elementos que, 
embora próximos, são distintos: gestion des documents administratifs e 
gestion des archives courantes et intermédiaires. 
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Quadro 5 -  Termo: Gestión de Documentos 
 

 
Fonte: Jardim (2015, p.26) 
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Na definição espanhola, Jardim aponta, em relação ao objeto da gestão de 

documentos, um destaque para a produção, uso, manutenção, conservação, 

controle físico e intelectual de documentos íntegros, autênticos e confiáveis. Em 

relação às ações, “são mencionados o controle, o planejamento, e a análise da 

produção, tramitação, uso e informação contida nos documentos.” (JARDIM, 2015, 

p.27) 

 
Quadro 6 - Termo: Gestão de Documentos 

 
Fonte: Jardim (2015, p.28) 

 
  

Na definição da terminologia de língua portuguesa, Jardim destaca que: 

em relação ao objeto da gestão de documentos a produção, tramitação, 
classificação, uso, avaliação e arquivamento. O controle e a ação mais 
evidente. O planejamento e a direção, destacados na terminologia anglo-
saxonica, não são mencionados. No que se refere aos objetivos da gestão 
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de documentos, são frequentemente citados a eficácia, a eficiência e a 
racionalização (JARDIM, 2015, p.28) 

 
 Além disso, o autor afirma que: 
 

Na terminologia de língua portuguesa, diferentemente da brasileira, a 
gestão de documentos é visualizada como um “campo da gestão”. Isso 
talvez se de em função de um provável maior aprofundamento dos debates 
sobre a ISO 15489 em Portugal do que no Brasil. Entre os termos em língua 
portuguesa, apenas o Dibrate menciona o “arquivamento em fase corrente e 
intermediaria” (JARDIM, 2015, p.28) 

 
 O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 2011, p.10) define 

como gestão arquivística de documentos o “conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos 

documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente”. 

 O Dibrate (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.100) define gestão de documentos 

como: 

 
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. 

  

Rodrigues (2013, p.65) define gestão de documentos como sendo um processo 

arquivístico:  

 

[...] que se caracteriza como um conjunto de procedimentos aplicados no 
controle dos documentos durante todo o seu ciclo de vida, incidindo sobre o 
momento da produção e acumulação na primeira e na segunda idade, ou 
seja, nos arquivos correntes e no intermediário. 

 
 Além da visão de ciclo de vida, também foi formulado outro conceito que 

abrange a vida dos documentos: as três idades, a qual divide os arquivos em três 

idades: corrente, intermediária e permanente, de acordo com a frequência de uso 

por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e 

secundário (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2005, p.159). 

 Lopes (2004, p.118) conceitua as três fases:  

 
Arquivo corrente: é aquele em que os documentos são frequentemente 
utilizados. Neste momento o arquivo responde muitas vezes pelo 
recebimento, registros, distribuição, expedição e arquivamento de 
documentos. Arquivo intermediário: neste momento os documentos não 
estão mais em uso corrente, seu arquivamento é transitório e a função deste 
arquivo é principalmente assegurar a preservação guardando 
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temporariamente e aguardando o cumprimento dos prazos estabelecidos 
pelas comissões de análise sendo eliminado ou guardado definitivamente, 
para fins de prova ou pesquisa. Arquivo permanente: no momento em que 
os documentos „perdem‟ seu valor administrativo, aumenta a sua 
importância histórica, e não se pode separar estes arquivos em dois 
momentos: administrativo e histórico, pois os documentos que hoje são 
administrativos amanhã serão históricos, mas a qualquer momento poderão 
tornar-se novamente administrativos por vários motivos. Sua função é a de 
reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta de documentos 
oficiais não-correntes, tornando-os acessíveis e úteis no momento em que 
solicitados seja para atividades administrativas ou históricas. 

 
 

Sendo assim, diante da definição de Gestão de Documentos, é possível 

perceber elementos em comum como: produção, recebimento, manutenção, 

destinação, eficiência e o controle. Além disso, é imprescindível a realização da 

gestão de documentos por parte das instituições, a fim de racionalizar a produção e 

estipular valores para os documentos para sua destinação.  

 
 

3.2 INSTRUMENTOS DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 
 

O programa de gestão de documentos também deve prever a elaboração e 

aplicação de um plano de classificação e da tabela de temporalidade (instrumentos 

básicos da gestão). 

 Segundo o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, 

p.28), a classificação é 

 
o ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos 
arquivísticos e de selecionar a classe sob a qual serão recuperados. Essa 
classificação é feita a partir de um plano de classificação elaborado pelo 
órgão ou entidade e que pode incluir ou não a atribuição de código aos 
documentos. 

 

 O Dibrate (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.132) define plano de classificação 

como: 

 
Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo métodos de 
arquivamento específicos, elaborados a partir do estudo das estruturas e 
funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. 
Expressão geralmente adotada em arquivos corrente. 

 
 E código de classificação como: “código derivado de um plano de 

classificação”. 
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A partir da classificação, os documentos podem ser agrupados em unidades 

menores, sejam processos ou dossiês. Esse conjunto de unidades menores,  

formam unidades maiores, ou seja, o arquivo da instituição. Para classificar um 

documento, deve ter ciência do conteúdo do documento, a atividade que deu origem 

a aquele documento, para determinar seu valor. A classificação também define a 

organização física dos documentos, constituindo-se em referencial básico para sua 

recuperação. e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p.28). 

 Nesse sentido Indolfo (2007, p. 43) explica que: 

 
[...] torna-se fundamental para o processo de avaliação que os documentos 
tenham sido classificados, pois só a classificação permite a compreensão 
do conteúdo dos documentos de arquivo dentro do processo integral de 
produção, uso e acesso à informação arquivística, mantendo os vínculos 
orgânicos específicos que possui com a entidade geradora. 

 

 Ainda de acordo com o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p.28), os objetivos da classificação são: 

 

• estabelecer a relação orgânica dos documentos arquivísticos;  

• assegurar que os documentos sejam identificados de forma consistente ao longo 

do tempo; 

• auxiliar a recuperação de todos os documentos arquivísticos relacionados a 

determinada função ou atividade;  

• possibilitar a avaliação de um grupo de documentos de forma que os documentos 

associados sejam transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto.  

A classificação deve se basear no plano de classificação e envolve os 

seguintes passos: 

 

 • identificar a ação ou atividade registrada no/pelo documento; 

 • localizar a ação ou atividade no plano de classificação;  

 • comparar a atividade com a estrutura organizacional para verificar se é apropriada 

à unidade que gerou o documento;  

 • aplicar as normas/regras de classificação ao documento.  

 

A tabela de temporalidade e destinação, segundo o Dibrate (Arquivo Nacional, 

2005, p.159) é um “instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, 
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que determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, 

recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.” 

 
Segundo o e-ARQ Brasil  (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, 

p.30), eliminar significa: 

 
Eliminar significa destruir os documentos que, na avaliação, foram 
considerados sem valor para guarda permanente. ; “Transferência é a 
passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário, 
onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final” 
e recolhimento como “a entrada de documentos em arquivos permanentes 
de acordo com a jurisdição arquivística a que pertencem” 

 

 

Para Indolfo et al. (1995,p.24), a tabela de temporalidade deve conter alguns 

dados básicos, como : 

 

- nome do órgão e da unidade administrativa; 

- espécie e assunto do documento; 

- existência de vias e/ou reproduções em outros setores; 

- prazos de guardas nos arquivos correntes e intermediários; 

- destinação; 

 

É imprescindível que, para que a aplicação da tabela seja elaborada de forma 

legal e eficaz, é necessário profissionais relacionados a área administrativa e jurídica 

da instituição, responsáveis pela determinação do prazo de guarda dos documentos.  

 
 
3.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO BRASIL 
 
 

A Lei 8.159 em 1991 estabeleceu regras e padrões para a aplicação da 

gestão de documentos do Brasil, criando o CONARQ – Conselho Nacional de 

Arquivos, responsável por consolidar a politica nacional de arquivos.   

Rodrigues (2013, p.66), afirma que:  
 

No Brasil, os dispositivos expressos na Constituição Federal de 1988, na 
qual se afirma que “compete à administração pública, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem” (§ 2º do art. 216), ofereceram os 
fundamentos necessários para que se fizessem esforços significativos no 
sentido de dotar o país de uma legislação arquivística.   
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No art. 1ª da Lei nº 8.159, em suas disposições gerais, ressalta o dever do 

poder público de realizar a gestão de documentos e sua posterioridade quanto ao 

acesso: “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, 

2002). 

A lei 8.159, no art. 3º define o conceito de 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, 2002)  
 

Segundo Jardim, a gestão de documentos no Brasil se desenvolveu da 

seguinte forma: 

 
Ao contrário dos países onde a gestão de documentos se desenvolveu 
como teoria e prática, no Brasil são os arquivos públicos que, com vistas à 
sua modernização, se dirigem à administração pública com projetos que 
objetivam a adoção de elementos básicos da gestão de documentos 
(JARDIM, 1985, p.28). 

 

Além de definir a gestão de documentos, também a lei previu a criação, no 

art. 26, a criação do CONARQ: “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)”. 

O Conselho Nacional de Arquivos tem sua atuação marcada pela edição de 

várias disposições como as resoluções, sendo que uma grande parcela se refere 

aos procedimentos de gestão de documentos, inclusive dos digitais. A seguir 

apresentamos as principais resoluções relativas à gestão de documentos. 

A Resolução nº 1 de 18 de Outubro de 1995 (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 1995) dispôs 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. Além disso, determina que é 

dever do Poder Público a gestão documental, a proteção especial aos documentos 

de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos as informações contidas 

na documentação governamental; que a organização da documentação pública é a 

maneira pela qual o cidadão tem acesso aos instrumentos de garantia de seus 
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direitos; que a organização dos arquivos se constitui em instrumento de eficácia 

administrativa no gerenciamento das informações, contribuindo como agente de 

modernização da própria administração pública do País; que a importância e as 

vantagens da classificação de documentos de arquivos correntes, que objetiva a 

racionalização do fluxo documental, a agilidade e a segurança na recuperação de 

informações para a administração, bem como a organização da documentação 

acumulada como requisito para sua correta destinação final.  

A Resolução nº 2, de 18 de outubro de 1995 (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 1995), dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência 

ou no recolhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas. 

Entende a importância da preservação dos acervos produzidos pela administração 

pública como instrumento de prova e informação sobre suas atividades para as 

administrações e gerações futuras; a necessidade de orientar os órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR em relação à transferência ou 

ao recolhimento de seus acervos a instituições arquivísticas públicas, cumprida sua 

finalidade administrativa nos arquivos correntes; a transferência e o recolhimento de 

acervos, corretamente operacionalizados, são fundamentais para garantir melhores 

condições de guarda e preservação dos documentos, bem como para torná-los 

rapidamente disponíveis aos usuários. Regulamentou que os acervos documentais 

devem ser transferidos ou recolhidos às instituições arquivísticas públicas, pelos 

órgãos e entidades do Poder Público, que deverão estar organizados, avaliados, 

higienizados, acondicionados e acompanhados de instrumento descritivo que 

permita sua identificação e controle. O instrumento descritivo deverá conter data e 

assinatura do responsável pelo órgão que procede a transferência ou o 

recolhimento. E considera-se transferência a passagem de documentos de um 

arquivo corrente para o arquivo intermediário, onde aguardarão sua destinação final: 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente, e recolhimento a entrada de 

documentos para guarda permanente em instituições arquivísticas públicas. Sendo 

dever das instituições arquivísticas públicas baixar instruções normativas sobre a 

matéria, no seu âmbito de atuação. 

A Resolução nº 5, de 30 de setembro de 1996 (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 1996), dispõe sobre a publicação de editais para Eliminação de 

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

Determina que os órgãos e entidades integrantes do Poder Público farão publicar 
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nos Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, 

correspondentes ao seu âmbito de atuação, os editais para eliminação de 

documentos, decorrentes da aplicação de suas Tabelas de Temporalidade, 

observado o disposto no art. 9º da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991. E que os 

editais para eliminação de documentos deverão consignar um prazo de 30 a 45 dias 

para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar às poartes 

interessadas requererem, a suas expensas, o desentranhamento de documentos ou 

cópias de peças de processos. 

A Resolução nº 7, de 20 de maio de 1997 (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 1997), dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 

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

Considera que a eliminação de documentos nos órgãos e entidades do Poder 

Público ocorrerá após concluído o processo de avaliação conduzido pelas 

respectivas Comissões Permanentes de Avaliação, responsáveis pela elaboração de 

tabelas de temporalidade, e será efetivada quando cumpridos os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução. O registro dos documentos a serem eliminados 

deverá ser efetuado por meio de Listagem de Eliminação de Documentos e de 

Termo de Eliminação de Documentos. Estabelece que os órgãos e entidades que 

ainda não elaboraram suas tabelas de temporalidade e pretendem proceder à 

eliminação de documentos deverão constituir suas Comissões Permanentes de 

Avaliação, responsáveis pela análise dos documentos e pelo encaminhamento das 

propostas à instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, 

para aprovação. 

A Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001 (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2001), 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 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. (D.O.U, 

08/02/2002).  Sendo a eliminação de documentos produzidos por instituições 

públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de competência, conforme determina o 
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art. 9º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados, e de acordo com a Resolução nº 7, de 20 de maio 

de 1997, do CONARQ, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de 

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

Nesse sentido, é possível observar a preocupação do Brasil em regulamentar 

as funções arquivísticas, visto os avanços da legislação da área, contribuindo para 

uma melhor organização e tratamento do acervo das instituições, públicas ou 

privadas e o papel do arquivista nas instituições. 

 
 
 
3.4 SISTEMA DE REGISTRO E PROTOCOLO 

 

O sistema de registro ou protocolo tem a responsabilidade de registrar, 

atribuindo um identificador, controlar a tramitação, classificar e arquivar os 

documentos de forma ordenada. A atribuição de um identificador ao documento é 

um elemento de grande importância para o controle dos documentos e para indicar 

seu contexto e a relação entre os documentos.  

Segundo Schellenberg (2006, p. 97), “o sistema de registro talvez seja o mais 

antigo sistema conhecido para conservar documentos em ordem”. O autor expõe 

que o sistema de registro teve origem na Roma antiga, a partir de notas feitas pelos 

magistrados, chamadas comentarii, que se ampliaram, transformando-se em diários 

da Justiça ou comentarii diurni, onde eram feito os lançamentos de todos os 

documentos recebidos ou expedidos, aceitos como prova legal. Esses lançamentos, 

devido ao seu caráter oficial, tornou-se parte dos arquivos públicos. 

A partir da fundação dos estados modernos e do uso abrangente do papel na 

segunda metade do século XIV, as atividades da administração pública se 

expandiram. De acordo com Schellenberg (2006), houve a criação de novos órgãos 

responsáveis por assuntos burocráticos, financeiros e judiciais como as 

chancelarias, responsáveis por receber e preparar os documentos à administração 

real. A partir dessa nova fase, nasceu o serviço de registro.  

Schellenberg (2006, p.98) afirma que “O sistema de registro primitivo consiste 

em guardar os documentos de um órgão em duas séries, uma constituída de papéis 

expedidos e outra de recebidos”. Explica ainda que    
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a característica essencial do sistema, da qual se deriva o seu nome, é o 
registro. No serviço de registro protocolam-se os documentos na ordem em 
que se acumulam. Atribuem-se-lhes números consecutivos. Esses números 
são a chave para o controle dos documentos em ambas as séries, e 
constituem um meio de referência para o nome dos signatários e para os 
assuntos dos documentos; no índice as pessoas e os assuntos são 
identificados pelos mesmos. Indicam a ordem dos documentos em cada 
série. (SHELENBERG, 2006, p.98) 

 
 
3.4.1 REGISTRATUR: SISTEMA DE REGISTRO GERMÂNICO 

 
 Os sistemas sofreram evoluções particulares em diferentes regiões. Na 

Alemanha, os serviços de registro tiveram um desenvolvimento diferente da 

Inglaterra. Segundo Schellenberg (2006, p.99),  

 
Na Europa a função burocrática de escrever e copiar cartas estava 
separada da de administrá-las. Criaram-se, aos poucos, serviços 
especiais conhecidos como registries para se ocuparem 
exclusivamente com o problema de preservar e tornar acessíveis os 
documentos correntes. 

 

O Registratur germânico teve origem na segunda metade do século XVI, 

durante a transformação dos métodos administrativos vigentes na Idade Média, 

difundido pela Europa central, oriental e setentrional. Com origem nas pequenas 

corporações – tribunais, as decisões eram registradas de forma seriada em livros de 

minutas.  

Segundo Llansó ; Sanjuán (1993, p.143), “alguns teóricos alemães, [...], se 

esforçaram em melhorar o funcionamento das chancelarias e a organização dos 

arquivos correntes do Registratur”.  

A partir do século XX, existe em todo o mundo uma preocupação pela 

racionalização e pela reforma dos procedimentos referentes à criação, conservação 

e classificação dos documentos. Nesse contexto, o Buroreform, segundo Llansó; 

Sanjuán (1993, p.143), 

 
[...], impulsionou a utilização de um código especial por expediente 
para identificar todas as cartas, rascunhos e notas pertencentes a um 
expediente já estabelecido. 

 
Expõe ainda que:  

 
os criadores do Buroreform haviam pensado em um sistema que 
desejasse a responsabilidade quanto a criação, manutenção e 
eliminação de documentos aos serviços responsáveis do conteúdo 
dos expedientes, porque estes sabiam a melhor forma de reunir as 
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informações mais adequada e completa e a maneira que esta 
deveria ser avaliada (LLANSÓ, 1993, p.143). 

 

 
Atualmente, os serviços de registro alemães são descentralizados de acordo 

com suas divisões, onde cada divisão de um ministério equivale a um departamento 

do Executivo do governo federal dos Estados Unidos. Ainda assim, Schellenberg 

(2006, p.100) expõe que os serviços de registro possuem as seguintes 

responsabilidades: 

a)registros, que consistem em livros de tombo ou de fichários com 
entradas para os documentos de per si, em ordem numérica 
crescente; b) índices para os nomes das pessoas ou assuntos; 
c)esquemas de classificação, indicando os cabeçalhos de assuntos 
sob os quais os documentos estão fisicamente arranjados; d) 
inventários, mostrando as pastas já abertas, segundo os esquemas 
de classificação.  

 
O sistema alemão, de acordo com Schellenberg (2006), utiliza um sistema de 

quatro algarismos, adaptado do Sistema de Classificação Decimal de Dewey, 

esquema no qual o primeiro algarismo representa a divisão principal ou primária de 

assuntos, o segundo e o terceiro algarismo designam as divisões secundárias e 

terciárias (classes ou subclasses) e o quarto algarismo, a própria unidade de 

arquivamento. 

 
3.4.2 SISTEMA DE REGISTRO INGLÊS 

 

Na Inglaterra, segundo Schellenberg (2006), o capelão do rei tinha a função 

de escrever as cartas reais, que mais tarde, passou a ser executada pelo chanceler, 

responsável por todos os negócios da casa real. Com o passar do tempo, a prática 

do arrolamento se tornou comum, ou seja, guardar em rolos de pergaminho as 

cópias das cartas que possuíam maior importância, expedidas pelo chanceler. 

Sendo assim, os rolos passaram a ter o mesmo valor dos documentos originais para 

efeito de prova.  

Schellenberg (2006, p.102) afirma que  

 
No sistema de registro inglês os rolos constituíam assim os registros 
e eram mantidos nas unidades governamentais onde as operações a 
que pertenciam eram realizadas. Não apenas a forma de registro era 
diferente da forma de registro do continente, mas também os 
serviços de registro tinham um caráter diferente. Não eram serviços 
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separados como na Alemanha, aos quais se atribuíam o cuidado de 
arquivos inativos. 

  
Além da descentralização, como na Alemanha, cada divisão dos registros 

ingleses recebe um volume de correspondência de um serviço central do 

departamento ou ministério, com a função de registrar, classificar, fichar e guardar 

os documentos.  

Neste sentido, Schellenberg (2006, p.103) afirma ainda que a classificação 

dos documentos em geral, no sistema de registro inglês, divide-se os papéis em dois 

grupos: pastas individuais e de assuntos (case files e subject files).  

Diferentemente dos Estados Unidos, em que o file consiste “em um número 

de papéis que são reunidos e colocados em pastas ou em capas” 

(SCHELLENBERG, 2006, p.103), na Inglaterra os papéis relativos a assuntos “são 

agrupados em pastas na base da regra de “cada assunto, uma pasta”; papéis 

relativos à organização, às pessoas e coisas semelhantes são agrupados na base 

“cada pessoa, uma pasta” ou “cada organização, uma pasta” e assim por diante” 

(SCHELLENBERG, 2006, p.103). Observa-se ainda que, as pastas não são 

agrupadas em classes de forma tão cautelosa como as do sistema de registro 

alemão.  

Na Austrália, “o registro australiano é consequência do sistema de guardar 

documentos recomendados pelo British Colonial Office para os documentos das 

secretarias coloniais na Austrália” (SCHELLENBERG, 2006, p.104). Da mesma 

forma da Inglaterra, o atual sistema de registro reúne documentos recebidos e 

expedidos em pastas. Schellenberg (2006, p.104) afirma ainda que o file australiano 

quase se equivale ao dossiê quando se refere a pessoas específicas, organização e 

coisas semelhantes. Explica ainda que: 

 
Para estabelecer as pastas, segue-se, de modo geral, o princípio 
inglês de “cada assunto, uma pasta”. Um papel, assim que entra no 
registro, é colocado como o primeiro documento de uma nova pasta 
quando se relaciona a um novo assunto ou pessoa (SHELLENBERG, 
2006, p.105) 

 
 
 Sendo assim, Schellenberg (2006, p.111) expõe que as principais 

caraterísticas de um sistema de registro sob o ponto de vista de arquivo, segundo as 

conclusões do Seminário de Administração de Arquivos (Archives management 

Seminar) são: 
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 deve ser planejado em relação às funções e atividades do 

ministério; 

 deve, tanto quanto possível, refletir a organização do ministério; 

 devem os grupos de documentos relativos a atividade específicas 
ser destacado do corpo principal de documentos registrados, se 
seu volume e sua característica o justificam; 

 devem os diversos níveis de valores ser claramente identificados 
no esquema de assuntos, devendo o arquivista (entenda-se 
arquivista do arquivo de custódia) ser consultado durante a 
elaboração, para assegurar condições satisfatórias de 
destinação; e 

 não se devem registrar, de início, os documentos de valor 
puramente efêmero. 

 
 
3.4.3 Sistema de registro italiano: o Protocolo 
  

Na Itália, o Real Decreto 35 de 1900 prescreve a adoção de uma classificação 

e um sistema de registro para os documentos criados pela administração pública 

italiana. Llansó (1993, p.157) explica que o decreto definia as tarefas dos 

arquivistas, responsáveis pelos arquivos correntes:  

1) Classificação dos documentos e tarefas dos símbolos de classificação 

2) Criação de expedientes  

3) Registro dos documentos em um protocolo 

4) Compilação de índices do protocolo 

5) Preparação do repertório de expedientes 

6) Manutenção das listas de expedientes por materiais 

7) Registro dos movimentos dos expedientes 

8) Preparação das fichas de localização 

 

Este registro de protocolo (conhecido como registrazione) tem a finalidade de 

receber ou expedir os documentos, além de garantir sua autenticidade. O registro de 

protocolo ainda prevê que os documentos garantam um número de registro, a 

classificação do documento e a origem do documento, além de dados como o 

destinatário, emissor e o assunto. 

Llansó (1993, p. 160) expõe que o registro pode utilizar um sistema de 

“protocolo sintético” (por assunto) e de “protocolo analítico” (por documento), 

definidos da seguinte forma: 
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1. Protocolo sintético: No protocolo sintético todos os documentos de uma 

prática, termo equivalente a tramitação, são registrados com o mesmo 

número dado ao primeiro documento que iniciou o processamento. Tem a 

vantagem de reduzir o número de protocolos, com evidente economia de 

tempo. 

 

2. Protocolo analítico: No protocolo analítico, todo documento recebido ou 

expedido se registra com um número diferente de dado com base na ordem 

de tempo de recebimento ou entrega. O protocolo analítico começa em 1º de 

janeiro e o fecha em 31 de dezembro de cada ano. O primeiro assentamento 

terá o número 1.  

 

Sendo assim, é possível observar presença dos protocolos analíticos de 

forma mais expressiva nas instituições italianas, visto que não precisa de uma  

grande experiência para utilizá-lo. 
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4 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E OS SISTEMAS INFORMATIZADOS 

 

Os documentos digitais se estenderam em grandes proporções no mundo 

contemporâneo. É necessária uma maior preocupação com o tratamento dos 

documentos em formato digital, ou seja, utilizar estratégias de gestão, a fim de 

garantir sua autenticidade, controle de produção, cuidados com a obsolescência 

tecnológica e degradação física dos suportes devido a sua vulnerabilidade também a 

condições de armazenamento. 

 A garantia em manter as propriedades fundamentais dos documentos digitais 

como a autenticidade, organicidade, unicidade, confiabilidade e acessibilidade são 

destacadas na literatura arquivística.  

 A Resolução do CONARQ nº 20, de 16 de julho de 2004 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004b), dispõe sobre a inserção dos documentos 

digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. Além de considerar que o documento 

arquivístico digital é o documento arquivístico codificado em dígitos binários, 

produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional, considera ainda 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. Além disso, o art. 2 º estabelece que um programa de 

gestão arquivística de documentos é aplicável independente da forma ou do suporte, 

em ambientes convencionais, digitais ou híbridos em que as informações são 

produzidas e armazenadas. 

 A Resolução do CONARQ nº 24, de 03 de agosto de 2006 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006) estabelece diretrizes para a transferência e 

recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas 

públicas, estabelecendo procedimentos a serem cumprimos. 

 A Resolução do CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2007), dispõe sobre a adoção de Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil 

pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos-SINAR. 

 A Resolução do CONARQ n°32, de 17 de maio de 2010 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010b) dispõe sobre a inserção dos metadados na 
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Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil 

 A Resolução do CONARQ n° 36, de 19 de dezembro de 2012 (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012b),  dispõe sobre a adoção das Diretrizes para a 

Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, a fim de aprovar as Diretrizes 

para a Gestão Arquivística do Correio Eletrônico Corporativo a ser adotado pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 

 A partir das resoluções criadas pelo CONARQ, as instituições garantem uma 

orientação a respeito da gestão de documentos arquivísticos digitais que, apesar de 

trazer vantagens como a agilidade e facilidade no uso, espaço físico e facilidade de 

acesso, é imprescindível elaborar procedimentos de segurança e preservação, para 

garantir a confiabilidade e autenticidade. 

 Nesse contexto, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos apresenta o  

“Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos – e-ARQ Brasil” considerando: 

 

a existência de um importante legado de documentos em formato 
digital, que vem sendo tratado por especialistas de diversas áreas, 
entre as quais arquivologia e tecnologia da informação. Esses 
especialistas conceituam o documento arquivístico e o documento 
arquivístico digital para poder analisar e propor soluções que 
enfrentem os desafios trazidos por este formato (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9) 

  

 Além disso, 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” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9) 

 O e ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9) define 

SIGAD como: 

 

Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico 
do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por 
computador. Pode compreender um software particular, um 
determinado número de softwares integrados, adquiridos ou 
desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. O 
sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da 
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implementação prévia de um programa de gestão arquivística de 
documentos. 

  

 A respeito da funcionalidade, e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 11)  estabelece que: 

 

 O SIGAD é aplicável em sistemas híbridos, isto é, que utilizam documentos 

digitais e documentos 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 Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), trata os documentos de 

maneira compartimentada, enquanto o SIGAD parte de uma concepção 

orgânica, qual seja, a de que os documentos possuem uma inter-relação que 

reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do 

SIGAD, o GED nem sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de 

vida2 dos documentos; 

 

 Um SIGAD é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos 

e, como tal, sua concepção tem que se dar a partir da implementação de uma 

política arquivística no órgão ou entidade. 

 

E os requisitos arquivísticos que caracterizam um  SIGAD são: 

 

 Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos; 

 Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os 

componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade complexa 

 Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter a 

relação orgânica entre os documentos 
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 Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os 

contextos desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de 

proveniência, de procedimentos, documental e tecnológico) 

 
 

4.1 MÓDULO DE GESTÃO DE PROCESSOS  DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
O Módulo de Gestão de Processos – MGP é um sistema informatizado de 

controle de fluxo de processos, documentos e procedimentos de natureza judicial ou 

administrativa (extrajudicial).  Segundo o Guia de Conceitos (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, S/D), o MGP surgiu como resposta à 

necessidade de o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ter um sistema 

único de controle e cadastro de documentos, fornecendo ferramentas necessárias 

para o melhor desenvolvimento da atividade-fim da instituição, pesquisa e extração 

de dados estatísticos e gerenciais. Além disso, tem como objetivo de registrar e 

acompanhar a tramitação de qualquer documento que circule na instituição, o MGP 

também é uma importante porta de entrada de informações para o banco de dados 

corporativo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  

Por meio dessa ferramenta, é possível com maior facilidade, rastrear os 

documentos e acompanhá-los em cada passo do processo administrativo ou judicial, 

permitindo construir um banco de dados da atuação funcional. Neste sentido, foi 

editada a Resolução Conjunta Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça / 

Corregedoria Geral do Ministério Público nº 02, de 21 de janeiro de 2010, que tornou 

obrigatório o registro no MGP dos andamentos feitos na tramitação dos processos e 

procedimentos. A tecnologia empregada no desenvolvimento do MGP permite a 

integralização dos órgãos internos e o intercâmbio com instituições externas, 

especialmente o Judiciário e a Secretaria de Segurança Pública na troca de 

informações, racionalizando a atividade de apoio administrativo. 

O sistema possui 6 conceitos básicos: 

1. Documentos 

2. Tramitação (Guias, Carga e Vista) 

3. Vínculos 

4. Pessoas 

5. Órgãos 
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6. Movimentos 

 

Documento é a expressão que para o MGP indica genericamente tudo o que 

recebe uma numeração MPRJ. Todos os documentos devem ter o seu conteúdo 

complementado, os seus movimentos e tramitações registrados. Esses documentos 

recebem um Nº MPRJ, Tipo, Atribuição e Classe. Nº MPRJ: é o número exclusivo 

que todo documento que circula na instituição recebe ao ser registrado no MGP. 

Tipo de documento: é a classificação do sistema em reconhecer espécies diferentes 

de documentos, sendo este definido no ponto de entrada (protocolo, instauração ou 

autuação) Atribuição: espelha a matéria do documento, relacionado à atuação do 

MPRJ 

 
Quadro 7 – Tipos de documentos no MGP 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 

 
Figura 1 – recorte dos campos do sistema para instaurar um procedimento 

 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 
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 O Guia de Conceitos do MGP estabelece ainda que todo o documento tem 

um Estado e uma Fase. O Estado do documento representa a situação atual quanto 

à tramitação e indica ao sistema quais operações são permitidas. A Fase do 

documento indica se o documento está “Em andamento ou Finalizado”. A fase é 

atualizada automaticamente quando do registro de movimentos. 

 Com relação a numeração, todos os documentos registrados devem possuir 

algum dos três principais tipos de numeração de documentos no MGP: a)Número 

MPRJ; b)Número Externo; c)Número de Origem. 

O número MPRJ é o número exclusivo que todo documento, que circula na 

instituição, recebe ao ser registrado no sistema MGP, seja de origem externa (ao 

entrar na instituição) ou interna (ao ser regularmente instaurado ou autuado por 

algum órgão interno), e que coexistirá com qualquer outro número que o documento 

já tenha ou venha a ter. Sua composição é feita de duas partes numéricas: a 

primeira com quatro algarismos para o ano de cadastro do documento, e a segunda 

com oito algarismos para a parte que identifica a ordem de cadastro. Por exemplo: 

2008.00001234, é o documento de ordem 1234 do ano de 2008. 

O número externo é o número que identifica o documento na instituição de 

origem, podendo ser utilizado como parâmetro de pesquisa no MGP. O número 

externo dos Inquéritos policiais oriundos das Delegacias Legais são compostos por 

compostos por uma sequência de 3 dígitos para o nº da Delegacia de Registro e 

outra de 5 dígitos para o nº. do IP, seguida de quatro dígitos para o ano. Por 

exemplo, o IP nº. 010-06890/2012.  

Os números  de registro são apresentados conforme as figuras abaixo: 

 
Figura 2 – recorte com exemplo de nº externo processo judicial 

 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 

 
 
 

Figura 3 – recorte com exemplo de nº externo inquérito policial 
 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 
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O número de origem é para inclusão de outros números (expressões) que 

auxiliem na identificação do documento, tais como números de controle interno dos 

órgãos que o enviaram. Pode ser o número de um ofício, ouvidoria (comunicação), 

Procedimento Preparatório (PP), Inquérito Civil (IC), etc. 

 

Figura 4- recorte do recebimento de origem diferentes do MP 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 
 

  
 Para realizar o acesso ao sistema, o servidor deverá se logar na intranet do 

MPRJ, conforme na figura abaixo: 

 

Figura 5 - recorte da página de validação de usuário 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 
 

 
Mesmo realizando o login no sistema, o usuário precisará ter seu perfil 

associado com a liberação de acesso.  

 Perfil é o termo com que definimos os limites de atuação do usuário no 

sistema. Um dos aspectos do perfil diz respeito às funcionalidades liberadas, de 

forma que pela própria terminologia saiba-se o que se pode fazer. Outro aspecto 

limitador de atuação é quanto ao órgão de atuação. O perfil também é definido em 

função do órgão em que o usuário está lotado. O perfil pode ser: 
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 Op. Protocolo (geral): perfil para uso nas unidades administrativas que 

constituem pontos de protocolo setorial ou regional para recebimentos 

diversos. Funcionalidades disponíveis: protocolização (Recebimentos 

Diversos) + complementação de dados + vínculo entre documentos + 

tramitação + consulta de documentos e guias + relatórios. 

 

 Operador Protocolo (1ª Instância): perfil para uso nas unidades 

administrativa que constituem pontos de entrada de processos judiciais de 1ª 

instância. Funcionalidades disponíveis: entrada de processos judiciais de 1ª 

instância + complementação de dados + vínculo entre documentos + 

tramitação + consulta de documentos e guias + relatórios. 

 

 Operador Protocolo (CI): perfil para uso nas unidades administrativas que 

constituem pontos de entrada de inquéritos policiais e peças de informação. 

Funcionalidades disponíveis: entrada de inquéritos policiais e peças de 

informação + complementação de dados + vínculo entre documentos + 

tramitação + consulta de documentos e guias + relatórios 

 

 Operador Administrativo Máster: perfil para uso nas unidades 

administrativas que não sejam pontos de protocolo, habilitadas a registrar 

andamentos. Funcionalidades disponíveis: registro do andamento + 

complementação de dados + vínculo entre documentos + tramitação + 

consulta de documentos e guias + relatórios 

 

 Operador Secretaria Máster: perfil para uso nas unidades de apoio 

administrativo habilitadas a registrar andamentos e a receber processos 

judiciais de 1ª e 2ª instância. Funcionalidades disponíveis: entrada de 

processos judiciais de 1ª e 2ª instância + registro do andamento + 

complementação de dados + vínculo entre documentos + tramitação + 

consulta de documentos e guias + relatórios 
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Além dessa medida de segurança, o usuário que estiver usando o sistema 

MGP e depois de um tempo não operá-lo, automaticamente o sistema compreende-

se como inatividade do usuário, finalizando a sessão. Essa medida evita que 

pessoas não autorizadas operem o sistema na ausência prolongada do usuário. 

 
 

Figura 6 – mensagem de alerta da sessão expirada 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 
 
 

Com relação ao registro e controle dos documentos, o MGP possui algumas 

funcionalidades voltadas ao protocolo de documentos: a) Depois de receber o 

documento – momento em que o sistema gera um número – o documento precisa 

ser complementado e enviado – por meio de guia de remessa – ao órgão 

competente. É possível até fazer alguma vinculação com outro(s) documento(s). b) A 

complementação de dados não precisa ser imediata ao recebimento, pode-se deixar 

essa tarefa para um segundo momento. c) Se o documento tiver de ser autuado, 

recebendo capa, será possível imprimir sua etiqueta. 

 Além dos perfis gerais, o setor de protocolo possui alguns perfis exclusivos no 

sistema para um melhor funcionamento das atividades desempenhadas: 

 

 Protocolizador: perfil para uso pelo pessoal responsável exclusivamente pela 

recepção de expedientes administrativos (funcionários do balcão) 

 

 Complementador de dados: perfil para uso pelo pessoal responsável 

prioritariamente pela complementação de dados/tramitação, mas que podem 

eventualmente realizar operações de protocolização. Funcionalidades 

disponíveis: protocolização + complementação de dados + vínculo entre 

documentos + tramitação + consulta de documentos e guias. 
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 Supervisor de Protocolo (geral): perfil para supervisores responsáveis por 

pontos de entrada de expedientes administrativos. Permite a manutenção de 

documentos que deram entrada no órgão autorizado. 

 
 

Para informar o requerente, o funcionário deverá preencher campos 

obrigatórios imprescindíveis para evitar qualquer tipo de erro no registro. 

 

Figura 7 – recorte do campo sobre o requerente 

 
Fonte: Material de apoio ao treinamento (COELHO, 2009) 

 
 

 
Automaticamente, após o preenchimento dos campos, o registro irá receber 

um Nº MPRJ. Além disso, o sistema impede que documentos protocolizados sejam 

tramitados sem antes serem complementados. Esse impedimento é feito com base 

no estado do documento. Documentos que são protocolizados como expediente 

administrativo assumem o estado de pendente de complementação. Isso obsta que 

o documento seja tramitado. 

 
4.2 ANÁLISE DO SISTEMA MGP DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

  
 Diante dos requisitos apresentados pelo e-ARQ Brasil e as características do 

MGP, esta seção analisa o sistema do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro de acordo com requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil, com a finalidade 

de observar se este é um SIGAD. 

 

Quadro 8 – Quadro de análise dos requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo 
sistema de gerenciamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – 

Módulo de Gestão de Processos (MGP) 
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1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e 

manutenção dos documentos. 

1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD: Os 

requisitos desta seção referem-se às funcionalidades do sistema para apoiar a 

configuração do plano de classificação no SIGAD, ou seja, como desenhar um 

plano de classificação em um SIGAD. 

Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação do 

órgão ou entidade.  O plano de 

classificação dos integrantes do SINAR 

deve estar de acordo com a legislação e 

ser aprovado pela instituição arquivística na 

esfera de competência específica 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.2: Um SIGAD tem que garantir a 

criação de classes, subclasses, grupos e 

subgrupos nos níveis do plano de 

classificação de acordo com o método de 

codificação adotado. Por exemplo, quando 

se adotar o método decimal para 

codificação, cada classe pode ter no 

máximo dez subordinações, e assim 

sucessivamente. 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a 

usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que necessário. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a 

data de abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.5 Um SIGAD tem que registrar a 

mudança de nome de uma classe já 

existente no respectivo metadado. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.6 Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, 
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incluídas as subclasses, grupo, subgrupos 

e documentos nela classificados, para 

outro ponto do plano de classificação. 

Nesse caso, é necessário fazer o registro 

do deslocamento nos metadados do plano 

de classificação. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.7 Um SIGAD deve permitir que 

usuários autorizados tornem inativa uma 

classe em que não sejam mais 

classificados documentos. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.8 Um SIGAD tem que permitir que 

um usuário autorizado apague uma classe 

inativa. Só pode ser apagada uma classe 

que não tenha documentos nela 

classificados. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.9 Um SIGAD tem que impedir a 

eliminação de uma classe que tenha 

documentos nela classificados. Essa 

eliminação pode ocorrer a partir do 

momento em que todos os documentos ali 

classificados tenham sido recolhidos ou 

eliminados, e seus metadados apagados, 

ou que esses documentos tenham sido 

reclassificados. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.10 Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, 

conforme estabelecido no padrão de 

metadados, e deve  estringir a inclusão e 

alteração desses mesmos metadados 

somente a usuários autorizados. 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.11 Um SIGAD tem que 

disponibilizar pelo menos dois mecanismos 

de atribuição de identificadores a classes 

 

 

O MPRJ não possui plano de 
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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. 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.12 Um SIGAD deve prever um 

atributo associado às classes para registrar 

a permissão de uso daquela classe para 

classificar um documento. 

Em algumas classes, não é permitido 

incluir documentos. Nesse caso, os 

documentos devem ser classificados 

apenas nos níveis subordinados. Por 

exemplo, no código de classificação 

previsto na Resolução do CONARQ n. 14: 

Não é permitido classificar documentos no 

grupo 021 (ADMINISTRAÇÃO 

GERAL:PESSOAL:RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO). Os documentos de 

recrutamento e seleção devem ser 

classificados nos subgrupos 021.1 

(ADMINISTRAÇÃO GERAL:PESSOAL: 

RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO:CANDIDATOS A CARGO E 

EMPREGO PÚBLICOS) e 021.2 

(ADMINISTRAÇÃO GERAL: PESSOAL: 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO:EXAMES 

DE SELEÇÃO). 

 

 

 

 

 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.13 Um SIGAD tem que utilizar o 

termo completo para identificar uma classe. 
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Entende-se por termo completo toda a 

hierarquia referente àquela classe. Por 

exemplo: 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL 

PERMANENTE:COMPRA 

MATERIAL:AQUISIÇÃO:MATERIAL DE 

CONSUMO:COMPRA 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.14 Um SIGAD tem que assegurar 

que os termos completos, que identificam 

cada classe, sejam únicos no plano de 

classificação. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 1.1.17 Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de 

relatórios 

de apoio à gestão do plano de 

classificação, incluindo a capacidade de: 

• gerar relatório completo do plano de 

classificação; 

• gerar relatório parcial do plano de 

classificação a partir de um ponto 

determinado na hierarquia; 

• gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos classificados em 

uma ou mais classes do plano de 

classificação; 

• gerar relatório de documentos 

classificados por unidade administrativa. 

 

 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

Item 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. 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, os requisitos de 

1.1.1 a 1.1.18 estão prejudicados. 

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento  
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Item 1.2.1 Um SIGAD tem que permitir a 

classificação das unidades de 

arquivamento somente nas classes 

autorizadas. 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, não permite a 

classificação das unidades de 

arquivamento por classes, 

Item 1.2.2 Um SIGAD tem que permitir a 

classificação de um número ilimitado de 

unidades de arquivamento dentro de uma 

classe. 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, não permite a 

classificação. 

Item 1.2.3 Um SIGAD tem que utilizar o 

termo completo da classe para identificar 

uma unidade de arquivamento, tal como 

especificado no item 1.1.13. 

O sistema possui classe em que é 

detalhado o tipo de processo judicial ou 

de procedimento extrajudicial. 

Item 1.2.4 Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às unidades de 

arquivamento e deve restringir a inclusão e 

alteração desses metadados a usuários 

autorizados. 

 

O sistema permite que apenas usuários 

autorizados poderão utilizar a função de 

alteração e inclusão 

Item 1.2.5 Um SIGAD tem que associar os 

metadados das unidades de arquivamento 

conforme estabelecido no padrão de 

metadados. 

O sistema associa os metadados das 

unidades de arquivamento conforme 

estabelecido no padrão de metadados. 

Item 1.2.6 Um SIGAD tem que permitir que 

uma nova unidade de arquivamento herde, 

da classe em que foi classificada, alguns 

metadados predefinidos. Exemplos desta 

herança são prazos de guarda previstos na 

tabela de temporalidade e destinação e 

restrição de acesso. 

 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação e tabela de temporalidade 

das atividades-fim 

Item 1.2.9  Um SIGAD tem que permitir que 

uma unidade de arquivamento e seus 

respectivos volumes e/ou documentos 

sejam reclassificados por um usuário 

 

O MPRJ não possui plano de 

classificação logo, não permite que 

unidades de arquivamento e seus 
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autorizado e que todos os documentos já 

inseridos permaneçam nas unidades de 

arquivamento e nos volumes que estão 

sendo transferidos, mantendo a relação 

entre documentos, volumes e unidades de 

arquivamento. 

respectivos volumes e/ou documentos 

sejam reclassificados.  

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos. 

Item 1.3.1 Um SIGAD tem que registrar nos 

metadados as datas de abertura e de 

encerramento do dossiê/processo. Essa 

data pode servir de parâmetro para 

aplicação dos prazos de guarda e 

destinação do dossiê/processo. 

 

O sistema registra nos metadados as 

datas de abertura e de encerramento 

do dossiê/processo 

Item 1.3.2 Um SIGAD tem que permitir que 

um dossiê/processo seja encerrado por 

meio de procedimentos regulamentares e 

somente por usuários autorizados. 

 

O sistema possui esta função, 

precisando estar logado e com o perfil 

mínimo necessário. 

Item 1.3.3 Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já 

encerrados por usuários autorizados. 

 

O sistema permite a consulta dos 

dossiês/processos já encerrados por 

usuários autorizados 

Item 1.3.4 Um SIGAD tem que impedir o 

acréscimo de novos documentos a dossiês/ 

processos já encerrados. 

Dossiês/processos encerrados devem ser 

reabertos para receber novos documentos. 

 

O sistema impede o acréscimo de 

novos documentos a processos 

encerrados 

Item 1.3.6 Um SIGAD tem que impedir 

sempre a eliminação de uma unidade de 

arquivamento digital ou de qualquer parte 

de seu conteúdo, a não ser quando estiver 

de acordo com a tabela de temporalidade e 

destinação de documentos. A eliminação 

será devidamente registrada em trilha de 

 

 

O sistema não permite eliminar um 

dossiê/processo 
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auditoria. 

Item 1.3.7 Um SIGAD tem que garantir 

sempre a integridade da relação 

hierárquica entre classe, dossiê/processo, 

volume e documento, e entre classe, pasta 

e documento, independentemente de 

atividades de manutenção, ações do 

usuário ou falha de componentes do 

sistema. Em hipótese alguma pode o 

SIGAD permitir que uma ação do usuário 

ou falha do sistema dê origem a 

inconsistência em sua base de dados. 

 

O MGP não tem plano de classificação 

logo, não realiza a integridade da 

relação hierárquica entre classes. 

1.4 Requisitos adicionais para o gerenciamento de processos 

Item 1.4.1 Um SIGAD tem que prever a 

formação/autuação de processos por 

usuário autorizado conforme estabelecido 

em legislação específica. 

  

O MGP prevê a autuação dos 

processos por usuário autorizado 

Item 1.4.2 Um SIGAD deve prever 

funcionalidades para apoiar a pesquisa 

sobre a existência de processo relativo à 

mesma ação ou interessado. 

  

O MGP apoia a pesquisa sobre os 

processos 

Item 1.4.3 Um SIGAD tem que prever que 

os documentos integrantes do processo 

digital recebam numeração sequencial sem 

falhas, não se admitindo que documentos 

diferentes recebam a mesma numeração. 

 

 

O MGP não utiliza processo digital 

Item 1.4.4 Um SIGAD tem que controlar a 

renumeração dos documentos integrantes 

de um processo digital. Este requisito tem 

por objetivo impedir a exclusão não 

autorizada de documentos de um processo. 

Casos especiais que autorizem a 

renumeração devem obedecer à legislação 

 

O MGP não captura nem gerencia 

documentos nato digitais 
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específica na devida esfera e âmbito de 

competência. 

Item 1.4.5 Um SIGAD tem que prever 

procedimentos para juntada de processos 

segundo a legislação específica na devida 

esfera e âmbito de competência. A juntada 

pode ser por anexação ou apensação. Este 

procedimento deve ser registrado nos 

metadados do processo. 

 

O MGP possui prevê procedimentos 

para  juntada por anexação ou 

apensação 

Item 1.4.6 Um SIGAD tem que prever 

procedimentos para desapensação de 

processos segundo a legislação específica 

na devida esfera e âmbito de competência. 

Esse procedimento deve ser registrado nos 

metadados do processo. 

 

 

O MGP prevê procedimentos para 

desapensação de processos 

Item 1.4.7 Um SIGAD tem que prever 

procedimentos para desentranhamento de 

documentos integrantes de um processo, 

segundo norma específica na devida esfera 

e âmbito de competência. Esse 

procedimento deve ser registrado nos 

metadados do processo. 

 

O MGP prevê procedimentos para 

desentranhamento de documentos 

integrantes de um processo, segundo 

norma específica na devida esfera e 

âmbito de competência 

Item 1.4.8 Um SIGAD tem que prever 

procedimentos para desmembramento de 

documentos integrantes de um processo, 

segundo norma específica na devida esfera 

e âmbito de competência. Esse 

procedimento deve ser registrado nos 

metadados do processo. 

 

 

O MGP possui prevê procedimentos 

para desmembramento de documentos 

integrantes de um processo 

Item 1.4.9 Um SIGAD tem que prever o 

encerramento dos processos incluídos seus 

volumes e metadados. 

O MGP prevê o encerramento dos 

processos incluídos seus volumes e 

metadados 

Item 1.4.10 Um SIGAD tem que prever o O MGP prevê o desarquivamento para 
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desarquivamento para reativação dos 

processos, por usuário autorizado e 

obedecendo a procedimentos legais e 

administrativos. Para manter a integridade 

do processo, somente o último volume 

receberá novos documentos ou peças. 

reativação dos processos, por usuário 

autorizado e obedecendo a 

procedimentos legais e administrativos 

1.5 Volumes: abertura, encerramento e metadados 

Item 1.5.1 Um SIGAD deve ser capaz de 

gerenciar volumes para subdividir dossiês/ 

processos, fazendo a distinção entre 

dossiês/processos e volumes. 

 O MGP é capaz de gerenciar volumes 

para subdividir dossiês/ processos, 

fazendo a distinção entre 

dossiês/processos e volumes. 

Item 1.5.2 Um SIGAD deve permitir a 

associação de metadados aos volumes e 

restringir a inclusão e alteração desses 

metadados a usuários autorizados. 

O MGP permite a associação de 

metadados aos volumes e restringir a 

inclusão e alteração desses 

metadados a usuários autorizados. 

Item 1.5.3 Um SIGAD tem que permitir que 

um volume herde, automaticamente, do 

dossiê/processo ao qual pertence, alguns 

metadados predefinidos como, por 

exemplo, procedência, classes e 

temporalidade. 

O MGP não tem plano de classificação 

nem tabela de temporalidade, portanto 

os metadados herdados são muito 

poucos como origem.  

Item 1.5.4 Um SIGAD tem que permitir a 

abertura de volumes para qualquer 

dossiê/processo que não esteja encerrado. 

O MGP permite a abertura de volumes 

para qualquer dossiê/processo que 

não esteja encerrado. 

Item 1.5.5 Um SIGAD deve permitir o 

registro de metadados correspondentes às 

datas de abertura e encerramento de 

volumes. 

O MGP permite o registro de 

metadados correspondentes às datas 

de abertura e encerramento de 

volumes. 

Item 1.5.6 Um SIGAD tem que assegurar 

que um volume conterá somente 

documentos. Não é permitido que um 

volume contenha outro volume ou outro 

dossiê/processo. 

 

O MGP assegura que um volume 

conterá somente documentos. 
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Item 1.5.7 Um SIGAD tem que permitir que 

um volume seja encerrado por meio de 

procedimentos regulamentares e apenas 

por usuários autorizados. 

O MGP permite que um volume seja 

encerrado por meio de procedimentos 

regulamentares e apenas por usuários 

autorizados. 

Item 1.5.8 Um SIGAD tem que assegurar 

que, ao ser aberto um novo volume, o 

precedente seja automaticamente 

encerrado. Apenas o volume produzido 

mais recentemente pode estar aberto; os 

demais volumes existentes no 

dossiê/processo têm que estar fechados. 

 

 

O MGP assegurar que, ao ser aberto 

um novo volume, o precedente seja 

automaticamente encerrado. 

Item 1.5.9 Um SIGAD tem que impedir a 

reabertura, para acréscimo de documentos, 

de um volume já encerrado. 

O MGP impede a reabertura, para 

acréscimo de documentos, de um 

volume já encerrado 

1.6 Gerenciamento de documentos e processos/dossiês arquivísticos 

convencionais e híbridos 

Item 1.6.1 Um SIGAD tem que capturar 

documentos ou dossiês/processos 

convencionais e gerenciá-los da mesma 

forma que os digitais. 

 

O MGP não captura documentos nato 

digitais nem digitalizados, apenas 

registra os elementos do documento 

em metadados 

Item 1.6.2 Um SIGAD tem que ser capaz de 

gerenciar a parte convencional e a parte 

digital integrantes de dossiês/processos 

híbridos, associando-as com o mesmo 

número identificador atribuído pelo sistema 

e o mesmo título, além de indicar que se 

trata de um documento arquivístico híbrido. 

 

 

O MGP não captura documentos nato 

digitais nem digitalizados, apenas 

registra os elementos do documento 

em metadados 

Item 1.6.3 Um SIGAD tem que permitir que 

um conjunto específico de metadados seja 

configurado para os documentos ou 

dossiês/processos convencionais e incluir 

informações sobre o local de arquivamento. 

 

 

O MGP não captura documentos nato 

digitais nem digitalizados, apenas 

registra os elementos do documento 
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em metadados 

Item 1.6.4 Um SIGAD tem que dispor de 

mecanismos para acompanhar a 

movimentação do documento arquivístico 

convencional, de forma que fique evidente 

para o usuário a localização atual do 

documento. 

O MGP dispõe de mecanismos para 

acompanhar a movimentação do 

documento arquivístico convencional, 

de forma que fique evidente para o 

usuário a localização atual do 

documento. 

Item 1.6.5 Um SIGAD tem que ser capaz de 

oferecer ao usuário funcionalidades para 

solicitar ou reservar a consulta a um 

documento arquivístico convencional, 

enviando uma mensagem para o detentor 

atual do documento ou para o 

administrador. 

O MGP é capaz de oferecer ao usuário 

funcionalidades para solicitar ou 

reservar a consulta a um documento 

arquivístico convencional, enviando 

uma mensagem para o detentor atual 

do documento ou para o administrador. 

 

 

Item 1.6.7 Um SIGAD tem que assegurar 

que a recuperação de um documento ou 

dossiê/processo híbrido permita, 

igualmente, a recuperação dos metadados 

da parte digital e da convencional. 

O MGP não captura documentos nato 

digitais nem digitalizados, apenas 

registra os elementos do documento 

em metadados 

Item 1.6.8 Sempre que os documentos ou 

dossiês/processos híbridos estiverem 

classificados quanto ao grau de sigilo, um 

SIGAD tem que garantir que a parte 

convencional e a parte digital 

correspondente recebam a mesma 

classificação de sigilo. 

 

O MGP não captura documentos nato 

digitais nem digitalizados, apenas 

registra os elementos do documento 

em metadados 

Item 1.6.9 Um SIGAD tem que poder 

registrar na trilha de auditoria todas as 

alterações efetuadas nos metadados dos 

documentos ou dossiês/ processos 

convencionais e híbridos. 

 

Não foi possível verificar a existência 

ou não de trilha de auditoria 
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4 Pesquisa, localização e apresentação dos documentos 

5.2 Pesquisa e localização 

Item 5.2.1 Um SIGAD tem que fornecer uma 

série flexível de funções que atuem sobre os 

metadados relacionados com os diversos 

níveis de agregação (documento, unidade 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. 

 

 

 

 

O MGP possui recursos de 

pesquisa: número, nome, data, tipo, 

assuntos (classe), origem, 

instituição.  

Item 5.2.2 Um SIGAD tem que executar 

pesquisa de forma integrada, isto é, apresentar 

todos os documentos e dossiês/processos, 

sejam eles digitais, híbridos ou convencionais, 

que satisfaçam aos parâmetros da pesquisa. 

 

O MGP não captura documentos 

digitais, apenas gerencia os 

convencionais. 

Item 5.2.3 Um SIGAD tem que permitir que 

todos os metadados de gestão de um 

documento ou dossiê/processo possam ser 

pesquisados. 

 

Esse requisito é cumprido 

parcialmente já que o MGP não tem 

plano de classificação nem tabela  

Item 5.2.5 Um SIGAD tem que permitir que um 

documento ou dossiê/processo possa ser 

recuperado por meio de um número 

identificador. 

 

O MGP permitir que um documento 

ou dossiê/processo possa ser 

recuperado por meio de um número 

identificador (Nº externo, Nº MPRJ, 

Nº de origem) 

Item 5.2.6 Um SIGAD tem que permitir que um 

documento ou dossiê/processo possa ser 

recuperado por meio de todas as formas de 

identificação implementadas, incluindo, no 

mínimo: 

 

O MGP possui esta função, porém 

não possui plano ou código de 

classificação, não sendo possível 

recuperar por classificações.  
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• identificador; 

• título; 

• assunto; 

• datas; 

• procedência/interessado; 

• autor/redator/originador; 

• classificação de acordo com plano ou código 

de classificação. 

 

 

 Diante da análise, é possível observar que o sistema não apresenta todos os 

requisitos obrigatórios de um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos 

estabelecidos no e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009). Ao 

comparar, verifica-se que a falta dos instrumentos da gestão de documentos (plano 

de classificação e tabela de temporalidade) influencia a não aderência do sistema 

MGP a maior parte dos requisitos do e-ARQ Brasil. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa buscou abordar os conceitos fundamentais da Arquivística, a 

gestão de documentos e as principais legislações vigentes. No decorrer do estudo, 

foi esclarecidos assuntos de suma importância como a gestão de documentos, 

gestão de documentos no Brasil, documentos arquivísticos e documentos 

arquivístico digitais. A apresentação das definições foi realizada para dar base na 

análise do sistema informatizado MGP. Além disso, foi possível observar a 

importância do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) que elaborou normas, 

diretrizes, orientações para a gestão de documentos convencionais e digitais, por 

meio das as resoluções do CONARQ, bem como de vários produtos da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos, responsáveis por definir diretrizes na gestão e 

preservação de documentos digitais das instituições públicas brasileiras. Além disso, 

verificou-se a importância do e-ARQ Brasil, um modelo com um conjunto de 

requisitos obrigatórios, altamente desejáveis ou facultativos. É de suma importância 

que os sistemas informatizados estejam aderentes a esses requisitos para garantir a 

confiabilidade, autenticidade e o acesso aos documentos. 

 A partir das concepções abordadas, optou-se pelo breve estudo de caso do 

sistema informatizado MGP do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

responsável pela criação, recebimento e trâmite dos documentos da instituição. 

Além de ser responsável pela consulta e criação da numeração de origem do 

processo no protocolo.  

No estudo de caso do MGP, é possível concluir que o sistema não apresentou 

todos os requisitos obrigatórios de um sistema de gerenciamento de documentos 

arquivísticos estabelecidos no e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009). Ao comparar, foi verificado que a falta dos instrumentos da 

gestão de documentos (plano de classificação e tabela de temporalidade) influencia 

a não aderência do sistema MGP a maior parte dos requisitos do e-ARQ Brasil. 

Apesar de ser uma instituição que realiza um importante papel na sociedade, os 

arquivos da instituição não são tratados da forma que deveriam, com a devida 

gestão que se necessita. A ausência de aderência aos requisitos do e-ARQ 

demonstra que a gestão de documentos nessa instituição ainda é insuficiente para 
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controlar o ciclo de vida dos documentos, ocorrendo assim um acúmulo de 

documentos e a falta de espaço físico para acondicionamento. O sistema ainda que 

não contemple o controle de todo o ciclo de vida dos documentos, desempenha com 

bastante eficiência as funções de registro, pesquisa, vínculo, trâmite e segurança.  

Atualmente a instituição tem estudado melhorias no sistema e a 

implementação de um plano de classificação para a atividade-fim juntamente com 

uma tabela de temporalidade que poderão transformar a realidade arquivística do 

Ministério Público. 
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