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RESUMO 
 

A partir do levantamento realizado na literatura da área 

de Gestão de Documentos, procura-se evidenciar neste 

trabalho a verificação da aderência dos requisitos 

estabelecidos pelo e-ARQ Brasil para elaboração de 

sistemas de Gestão de Documentos. Para exemplificar 

tal relação foi feita uma análise do Sistema Eletrônico 

de Informações utilizado pela Agência Nacional do 

Cinema.  
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ABSTRACT 
 

 

 

From the survey carried out in the literature of the 

document management area, it is sought to highlight in 

this work the verification of adherence to the 

requirements established by E-ARQ Brasil for the 

elaboration of document management systems. To 

illustrate such a relationship an analysis was made of the 

electronic information system used by the Agência 

Nacional do Cinema. 
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1– INTRODUÇÃO  

 

A gestão de documentos digitais ganha cada vez mais espaço para debate e estudo, 

pois no momento atual da nossa sociedade, a tecnologia da informação e comunicação penetrou 

em todas as atividades de organizações públicas e privadas. Pessoas e entidades documentam 

inúmeras ações e, portanto, assistimos um volume crescente de documentos sendo produzidos 

e mantidos em formato digital. Neste sentido, o arquivista adquire um papel de destaque, pois 

à medida que cresce a produção documental em âmbito eletrônico, também há a necessidade 

de uma gestão eficiente que garanta que estes documentos permaneçam autênticos, preservados 

e acessíveis em sistemas que respondam tanto as necessidades de quem os preserva, quanto de 

quem os consulta.   

Assim, é necessário a implantação de um sistema de gestão de documentos digitais 

eficiente, que cumpra as necessidades do órgão e que considere os procedimentos 

indispensáveis ao controle do ciclo de vida, à preservação, acesso e uso desses documentos pelo 

tempo necessário. Há, também, a necessidade de identificação do documento arquivístico e das 

suas características que o definem como tal, sendo estas: organicidade, imparcialidade, 

autenticidade e naturalidade para que os mesmos sejam respeitados, diferenciando-os de 

documentos não arquivísticos e das informações.  

Na aplicação e uso de sistemas de gestão de documentos digitais, exige-se por parte 

dos desenvolvedores e responsáveis pelos sistemas a necessidade do pleno respeito as 

características do documento arquivístico, e também, necessita que este mesmo documento, 

agora, em formato digital, possa manter o registro da ação. Esse registro ao permanecer intacto 

e inalterável, continua autêntico e, portanto, pode ser uma fonte de prova com credibilidade 

jurídica e administrativa.  

 Para este trabalho, foi escolhido o Sistema Eletrônico de Informações – SEI utilizado 

pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, agência reguladora responsável pela 

fiscalização, fomento e regulamentação do Audiovisual do Brasil, vinculada ao Ministério da 

Cultura – Minc. O Sistema Eletrônico de Informações - SEI, ganha atenção devido ao fato de 

ser uma plataforma que vêm sendo utilizada cada vez mais por órgãos públicos. A aplicação do 

sistema, ocorreu por meio do projeto: Processo Eletrônico Nacional –PEN, uma ação conjunta 

de órgãos junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na divulgação e 

implantação do sistema, cuja obrigação de uso é opcional para os órgãos. 
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  O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pensado para fins 

de estabelecimento de uma estruturação majoritariamente eletrônica de documentos públicos, 

o que também facilitaria, a comunicação entre os órgãos e autarquias e além claro, de uma 

relativa “modernidade” na administração pública, segundo seus desenvolvedores.   

 Quando se pensa em sistemas que realizam a gestão de documentos de digitais, isso 

nos remete a legislação responsável pelo cumprimento de modelos a serem seguidos e 

praticados, e no Brasil, a responsabilidade quanto a critérios para desenvolvimento de sistemas 

de gestão de documentos, visando o pleno funcionamento de um SIGAD,  para que 

procedimentos como: tramitação, arquivamento e destinação final, ocorram de modo eficiente,  

definidos pelo modelo estabelecido pelo Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ na 

publicação do e-ARQ Brasil, tratando-se de ser uma publicação desenvolvida pelo Arquivo 

Nacional, autoridade arquivística do país, cujo estudo quanto ao cumprimento desses requisitos 

com a proposta do Sistema Eletrônico de Informações, será a discussão.    

 A produção bibliográfica sobre gestão de documentos digitais vem crescendo ao longo 

do tempo com o desenvolvimento de trabalhos em pesquisas relacionadas à autenticidade dos 

documentos em formato digital e como o ciclo de vida documental é tratado. Porém em virtude 

do crescimento de sistemas informatizados, surge a necessidade de desenvolver pesquisas e 

estudos que abordam esses sistemas, neste caso com destaque para os sistemas públicos.  

 A crescente adesão do sistema SEI em setores e órgãos públicos é um motivo chave 

para que o assunto ganhe destaque e necessite de uma pesquisa, verificando tanto o 

comportamento do sistema na prática de uma gestão documental digital, quanto à forma como 

que os documentos arquivísticos são tratados. Desta forma, essa pesquisa pode contribuir para 

esclarecer informações fundamentais sobre um grande projeto de origem pública que pode 

exercer grande impacto na forma de gerir a documentação publica, quanto, servir de base para 

o desenvolvimento de novos trabalhos em outros órgãos ou à medida que o sistema vá sofrendo 

modificações e adaptações relevantes. 

 O objetivo geral desse trabalho é analisar o SEI em funcionamento na ANCINE a fim 

de verificar sua aderência aos requisitos do e-ARQ Brasil. 

 Os objetivos específicos são:  

 Examinar os conceitos de arquivo, através da literatura da área, procurando 

compreender os aspectos mais importantes que caracterizam os documentos como principais 

fontes de prova, em virtude de que o mesmo é resultado de uma atividade, verificar a legislação 

fundamental para a Gestão de Documentos, apresentar o conceito de gestão de documentos e 

gestão de documentos digitais e analisar o sistema SEI, utilizado na ANCINE, verificando se 
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este sistema é preparado para adequadamente para garantir a autenticidade, bem como a 

acessibilidade dos documentos na sua pós-mudança de formato para o digital.  

  Este trabalho tem como referencial teórico os conceitos e métodos utilizados pelo 

InterPARES Project. Esse projeto foi coordenado por Luciana Duranti e foi constituído em três 

fases, sendo a sua primeira fase com uma abordagem para o conservador, discutindo questões 

sobre documentos em caráter permanente e já abordando a perspectiva dos documentos digitais, 

a discussão e pesquisa sobre a manutenção de documentos em sistemas criados para a gestão 

documental, a segunda fase projeto, agora voltada para o produtor, enfatizou os documentos 

produzidos e mantidos em ambientes digitais e suas perspectivas e por último, a terceira fase 

utilizou  os conhecimentos e trabalhos produzidos nos dois projetos anteriores em prol da 

capacitação de outras ações e também, auxiliou entidades na preservação e acesso dos 

documentos arquivísticos digitais de forma contínua. Esta fase contou com o apoio de doze 

países, fortalecendo o desenvolvimento do projeto.   

  Os conceitos, critérios e metodologias estabelecidos na publicação do e-ARQ Brasil, 

produzido pelo CONARQ, também foram utilizados. Os cumprimentos dos requisitos são 

fundamentais para que um sistema consiga realizar as funções de um SIGAD. 

 Essa pesquisa tem um caráter exploratório e utiliza, além das publicações do 

InterPARES Project e do CONARQ, diretrizes do Ministério do Planejamento 

Desenvolvimento e Gestão, coleta de informações do SEI por meio de contato com a ANCINE 

e da pesquisa bibliográfica teórica na área arquivística. 

 Este trabalho foi organizado em 6 capítulos a partir do tema estabelecido. No segundo 

capítulo, os conceitos essenciais da Arquivologia serão abordados.  

 No terceiro capítulo, será apresentado os conceitos de gestão de documentos, e de gestão 

de documentos digitais, sendo estas, ações de relevância para a compreensão do assunto deste 

trabalho, também, serão analisadas leis e resoluções normativas relevantes ao campo abordado 

deste capítulo, bem como, uma apresentação do e-ARQ Brasil.  

 No quarto capítulo será tratada a apresentação do órgão em que se baseou este estudo, 

neste caso, a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, de modo em que seja explicado o 

histórico do órgão, o seu funcionamento como uma agência reguladora e como o setor 

responsável pela documentação da instituição, realiza a sua gestão documental, demonstrada 

por meio de procedimentos, normas, instrumentos e demais ações realizadas, considerada pelos 

mesmos, importantes para manutenção dos seus documentos.  

   O quinto capítulo tratará da análise do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, 

assuntos referentes a apresentação do projeto elaborado pelo Ministério do Planejamento e as 
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características que levaram a fundamentação e implementação do projeto PEN, e o sistema em 

si. Procurou-se também, demostrar o funcionamento do sistema SEI nas dependências da 

Agência Nacional do Cinema e como o sistema em si, pensado para uma gestão documentos 

em âmbito eletrônico, se fundamentou a partir dos critérios estabelecidos pelo e-ARQ Brasil, 

produzido pela autoridade arquivística do nosso país, o Arquivo Nacional. 

  As considerações finais, apresentam o resultado final desta análise em que se 

estabeleceu a comparação dos requisitos do SEI perante a as diretrizes propostas pelo e-ARQ 

Brasil, e também, um balanço acerca das vantagens e desvantagens que o sistema utilizado na 

ANCINE, trouxe para o órgão em respeito a rotinas administrativas do órgão e a gestão de seus 

documentos.  
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2 ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

A Arquivística tem como objeto de estudo os arquivos, sendo, portanto, uma área 

científica que é responsável pela guarda e manutenção dos documentos em prol das finalidades 

administrativas e jurídicas. 

Neste capítulo, serão apresentadas as definições de arquivo, informação, documento, 

documento arquivístico e documento arquivístico digital, a fim de que as principais 

características do campo, sejam esclarecidas.  

2.1 ARQUIVO  

 

O arquivo nos remete à consulta imediata na literatura da área a fim de esclarecer e 

compreender o significado e as origens desse termo.  

A respeito do surgimento do arquivo, apresentando uma abordagem histórica, para 

Paes (2004, p.19), “quanto a origem do termo arquivo, alguns afirmam ter surgido na antiga 

Grécia, com a denominação arché, atribuída ao palácio dos magistrados. Daí evoluiu para 

archeion, local de guarda e depósito dos documentos”.  

  A afirmativa quanto a provável origem dos arquivos na Grécia, também é vista nas 

palavras de Schellenberg (2006, p. 25) “Nos séculos V e IV a.c. os atenienses guardavam seus 

documentos de valor no templo da mãe dos deuses, insto é, no Metroon, junto à corte de justiça 

na praça pública em Atenas”.   

 Com uma abordagem mais ampla, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquvística 

– DIBRATE, apresenta quatro definições para o termo arquivo 

 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte.  

2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 

conservação e o acesso a documentos. 

3 Instalações onde funcionam os arquivos 

4 móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p.27) 

  

  Ainda na atribuição do termo arquivo, quanto ao caráter institucional, no que diz 

respeito à produção, função e finalidade exercidas pelo arquivo, Paes afirma que: 

 

Logo que os povos passaram a um estágio de vida social mais organizado, os homens 

compreenderam o valor dos documentos e começaram a reunir, conservar e 

sistematizar os materiais em que fixavam, por escrito, o resultado de suas atividades 

políticas, sociais, econômicas, religiosas e até mesmo de suas vidas particulares. 
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Surgiram, assim, os arquivos, destinados não só á guarda dos tesouros culturais da 

época, como também á proteção dos documentos que atestavam a legalidade de seus 

patrimônios, bem como daqueles que contavam a história de sua grandeza. (PAES 

2004, P.15) 

 

 O termo arquivo, segundo Brenneke (1928, p.09 apud SCHELLENBERG, 2006, p.37), 

é definido “como o 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”. 

 Para Belloto (2002, p.19), “A natureza dos arquivos é administrativa, é jurídica, é 

informacional, é probatória, é orgânica, é serial, é contínua, é cumulativa. E esta natureza, soma 

de todas estas características, que faz do arquivo uma instituição única e inconfundível”. 

 Shellenberg define arquivos como 

 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de referência e 

de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num arquivo 

de custódia permanente (SCHELLENBERG, 2006, p.41) 

 

   A Associação dos Arquivistas Holandeses, a respeito do termo, na publicação do 

Manual de arranjo e descrição de Arquivos define arquivos como: 

 

Arquivos é conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebido 

ou produzido oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

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

custódia deste órgão ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

HOLANDESES, 1973, p.13-18) 
 

 O termo arquivo é definido por Casanova (1928, p. 09 apud SCHELLENBERG, 2006, 

p.37), como “a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no 

curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, legais e 

culturais, pela referida instituição ou pessoa”.  

 Segundo definições encontradas no Multilingual Archival Terminology 1, arquivo é 

 

1 Conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e suporte 

material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou colectiva ou 

por um organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e conservados a 

título de prova ou informação. É a mais ampla unidade arquivística. A cada 

proveniência corresponde um arquivo. 

                                                           
1 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137 Acesso em: 15 mar.2018 
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2 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,  

3 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a 

conservação e o acesso a documentos. 

4 Instalações onde funcionam os arquivos. 
 

 Para Rousseau e Couture (1998, p.33), “Os documentos desempenham também um 

papel de prova. Foram durante muito tempo produzidos e utilizados com esse fim”.   

 Em síntese, segundo Romero Tallafigo (1994 apud Belloto, 2002, p. 25): 

a finalidade do arquivo é positiva, palpável e ética: possibilita informação e 

testemunho de prova às instituições, á sociedade ou ás pessoas que o solicitem. É 

permitir o acesso, com o instrumento documental, á memória/registro de direitos e 

obrigações, coletivas e pessoas. É permitir o acesso também á história: o arquivo é um 

espetáculo da vida dos homens, um dos registros de memória permanente e coletiva 

dos mais completos para sustentar, com eficácia, a trama jurídica (direitos e 

obrigações do tecido social, por um lado, e para guardar a memória histórica, por 

outro. Sem estas finalidades sociais não teria sentido a acumulação e conservação dos 

documentos em forma arquivística.  

 

 O termo arquivo, conforme apresentado, se relaciona com dois aspectos: uma 

instituição responsável pela guarda, preservação e acesso aos arquivos e o outro é o arquivo 

como conjunto de documentos, criados e utilizados para determinados fins, em virtude do valor 

de prova que possuem.    

2.2 INFORMAÇÃO E DOCUMENTO 

  

Visando a compreensão do termo informação, foram selecionadas as definições a 

seguir:  

  Para o Glossário de Documentos Arquivísticos Digitais2 (CDTE/CONARQ 2014, p. 

25), informação é o “elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num 

documento”.   

  O glossário do InterPARES 3 Project 3, define o termo informação como “ conjunto 

de dados organizado para transmitir uma unidade complexa dotada de significado”.  

 A informação, para Buckland, é apresentada através de três usos segundo o autor, 

informação-como-processo, informação-como-conhecimento e por último, informação-como-

coisa, respectivamente, os conceitos são definidos como  

                                                           
2 Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/ctde/Glossario/2014ctdeglossario_v6_public.pdf> Acesso 

em 11 dez. 2017 
3 Disponível em: < http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88> Acesso em 17 mar 

2018 
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o primeiro está relacionado ao ato de informar, a comunicação do conhecimento a 

alguém; o segundo se refere ao conhecimento já comunicado, ou seja, aquilo que foi 

assimilado a partir da informação como processo; [...] finalmente o terceiro uso da 

palavra [...], denota uma qualidade atribuída a objetos, isto é, a documentos pela sua 

capacidade de informar [...]. (BUCKLAND, 1991, p.351 apud 

RONDINELLI, 2013, p.35) 

 

  Na visão de Le Coadic (2004, p. 05) “a informação é um conhecimento inscrito 

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

  O conceito de informação, também é definido na Lei 12.527, art. 4º, I, de 18 de 

novembro de 20114, “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato”.  

 Para Belloto (2002, p.22), “a informação passa por um processo de comunicação, até 

chegar ao receptor que toma conhecimento dela, a usa e a consome.”. 

 Uma perspectiva histórica sobre o surgimento dos documentos é observada por Paes 

(2004, p.15), “o Homem primitivo, tendo necessidade de um meio de expressão permanente, 

recorreu a uma engenhosa disposição de objetos simbólicos ou sinais materiais (nós, entalhes, 

desenhos), que constituíram a base dos primeiros sistemas de escrita”. Percebe-se portando que 

o surgimento da escrita foi um fator importante para o desenvolvimento dos documentos. 

 Paes apresenta ainda uma perspectiva sobre os suportes de registros, utilizados para 

documentar 

Paralelamente à evolução da escrita, o homem aperfeiçoou também o material sobre 

qual gravava seus sinais convencionais, alterando, como consequência, lenta e 

progressivamente, o aspecto dos “documentos”, bem diferentes da forma pela qual 

hoje conhecemos. (PAES, 2004, p.15) 

 

  Documento para InterPARES 2 Project (2010), é “a informação afixada em um meio 

sob uma forma fixa”.    

 Segundo Belloto, documento é: 

 
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. (BELLOTO, 2006, p.35) 

 

                                                           
4 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em: 17 

mar. 2018 
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 O termo documento para o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística -  

DIBRATE, é explicado como a “unidade de registro de informações, qual informações quer 

que seja o suporte ou suporte formato”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73).  

Para Indolfo,  

o documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento de base do 

registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua produção e utilização, 

pelas mais diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Entretanto, basta 

reconhecer que os documentos serviram e servem tanto para a comprovação dos 

direitos e para o exercício do poder, como para o registro da memória. (INDOLFO, 

2007, p.29) 

 

 Desta forma, percebe-se que os documentos desempenham funções essenciais nas 

sociedades, o próprio registro, ou o ato de documentar foi uma necessidade observada pelo 

Homem à medida que o mesmo procurou representar ideias por meio da escrita. 

2.3 DOCUMENTO DIGITAL 

 

 O termo documento digital para o InterPARES 3 Project5, é apresentado em duas 

definições segundo a base de terminologia do projeto:  

1 um componente digital, ou um grupo de componentes digitais, que é salvo, e que é 

tratado e gerenciado como um documento. 

2 informação codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

sistema computacional 

 

 

 A respeito da perspectiva dos documentos em caráter digital quanto ao aspecto prático, 

Codina (1996, p.70 apud SIQUEIRA, 2012, p.137), diz que 

Dessa forma, temos tanto aspectos positivos como negativos do caráter digital. Como 

pontos positivos podemos citar a sua facilidade de ser acessado, reproduzido, 

transmitido e armazenado, permitindo maior interação com o usuário. Já como pontos 

negativos, teríamos principalmente a fragilidade física e sua falta de estabilidade, que 

pode acarretar volatilidade. (CODINA, 1996, p.70 apud SIQUEIRA, 2012, 

p.137) 

 

  A respeito das características do documento digital, para Michael (2000, apud 

SIQUEIRA, 2012, p.134) “a facilidade de ser armazenado, localizado e recuperado; a 

flexibilidade de seu formato; a disponibilidade instantânea à distância; e poder relacionar-se 

com outros documentos (hiperdocumento) ”. 

  Uma perspectiva positiva também é observada por (SANTOS; FLORES, 2016), acerca 

do uso cada vez mais crescente dos documentos em caráter digital 

 

                                                           
5 Disponível em: <http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=273 > Acesso em: 19 mar. 

2018 
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a adesão de documentos digitais pela sociedade pode ser analisada sobre dois 

aspectos, que são basicamente: a evolução das ferramentas tecnológicas; e as 

vantagens que os documentos digitais apresentam sobre os seus equivalentes em 

suportes tradicionais. Tais fatos impulsionaram o uso de ferramentas e documentos 

digitais nas mais diversas áreas do conhecimento, tendo impacto tanto no contexto das 

organizações, quanto nas atividades de pesquisa. (SANTOS; FLORES, 2016, 

p.123) 

 

 Percebe-se, portanto, que o uso da informática relacionada aos documentos tornou-se 

um tema de grande discussão para a área, em virtude de uma grande produção de informação e 

documentos na atualidade e consequentemente, a manutenção das características essenciais dos 

documentos arquivísticos, estes, conforme já abordado, carregados com o valor probatório. 

Desta forma, desafios são propostos para os arquivistas diante da manutenção e gestão dos 

documentos nessa perspectiva tecnológica.  

2.3 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 O documento arquivístico para o projeto InterPARES 2 Project (2010) é definido como 

“qualquer documento produzido (isto é, elaborado ou recebido e salvo para ações futuras ou 

referência) por uma pessoa física ou jurídica no curso de uma atividade prática como um 

instrumento e subproduto de tal atividade”. 

 Documento arquivístico para o Glossário de Documentos Arquivisticos Digitais 

(CDTE/CONARQ, 2014, p.18)6, “documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de 

uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para a ação ou 

referência”, estabelecendo, portanto, que o documento de arquivístico é criado para registrar 

uma ação e, por isso, ele possui valor de prova.   

  Schellenberg considera como documento arquivístico: 

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. (SCHLLENBERG, 2007, 

p.41) 

 

 A norma Internacional de descrição Arquivística - ISAD (G)7 (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2002, p.15) apresenta também, o conceito de documento 

de arquivo: “Informação registrada, independentemente de forma ou suporte, produzida ou 

                                                           
6 Ibid p.17 
7  Disponível em: < http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/isad_g_2001.pdf> 

Acesso em 11 dez.2017 
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recebida e mantida por uma instituição ou pessoa no decurso de suas atividades públicas ou 

privadas”. 

 A respeito do documento de arquivo, para Belloto: 

As duas características do documento de arquivo, a de ser prova e a de ser 

informação/testemunho, acabam por ser paralelas e inseparáveis. Ele nasce como 

prova, permanece como informação/testemunho. O documento de arquivo tanto 

resulta do registro de uma determinada ação, como registra ações que provocam outras 

ações. Enfim, o documento de arquivo nasce para dar vida à razão de sua origem. 

(BELLOTO, 2014, p.331) 
 

   A autora, ainda abordando questões referentes ao documento de arquivo, apresenta 

características consideradas como importantes, responsáveis pela distinção do documento de 

arquivo aos demais: 

As mais importantes características identificadoras dos documentos de arquivo 

relativamente aos outros tipos de documentos são o princípio da proveniência (vínculo 

ao órgão produtor/recebedor/acumulador) e o princípio da organicidade (a coerência 

lógica e orgânica no contexto de produção, o vínculo aos outros documentos do 

mesmo conjunto). (BELLOTO, 2014, p.332) 

 

 O conceito de documento arquivístico para Duranti (1998, p.42 apud RONDINELLI, 

2005, p.64), é “um documento criado ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no curso de 

uma atividade prática”.  

  Na perspectiva de Heredia Herrera, o documento arquivístico 

o documento de arquivo, não relata, não conta, (mas) testemunha e prova. [...]. Tem 

uma vinculação direta com o ato que testemunha e, como consequência, transcende a 

atividade da qual esse ato é parte. [...] A vinculação do documento com o ato que 

representa determina a relação do documento com a instituição competente ou 

entidade responsável por esse ato. (HEREDIA HERREIRA, 2007, p. 100 

apud RONDINELLI, 2013, p.176) 

 

Documento arquivístico para o Multilingual Archival Terminology8 , é um “ 

documento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, como instrumento ou 

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

 O documento para ser considerado arquivístico, segundo Duranti (1994), necessita 

apresentar determinadas características: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, o inter-

relacionamento e a unicidade. 

 A imparcialidade, sendo esta a primeira característica, diz respeito a veracidade dos 

registros, segundo Duranti (1994, p.51), “[...], trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e 

ações que manifestam e para cuja realização contribuem [...]”. 

                                                           
8 Disponível em: < http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1210> Acesso em: 18 mar.2018 
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 A autenticidade é vista como uma garantia de que o documento está isento de 

adulteração ou modificações, conforme Duranti (1994, p.51), destaca: “assim, os documentos 

são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia, de acordo com 

procedimentos regulares que podem ser comprovados”. 

  A naturalidade é uma característica que garante que os documentos não são acumulados 

de forma “aleatória” e sim de acordo com finalidades estabelecidas. Esses documentos, segundo 

Duranti (1994, p.52), “não são coletados artificialmente como os objetos de museu (...), mas 

acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração”. 

 O inter-relacionamento, é a capacidade de o documento estar relacionado aos demais 

documentos onde ele se encontra, como Duranti (1994, p.52) enfatiza: “Esse inter-

relacionamento é devido ao fato de que os documentos estabelecem relações no decorrer do 

andamento das transações e de acordo com suas necessidades”. 

 A unicidade diz respeito ao caráter único do documento em relação aos demais, devido 

ao seu contexto em que ele foi produzido. Segundo Duranti (1994, p.52), “ a unicidade provém 

do fato de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do 

grupo ao qual pertence e no universo documental ”. 

 Vázquez considera que o documento de arquivo: 

[...] pode ser definido como suporte que contém uma informação arquivística ou como 

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

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

transmitir uma informação útil para um trâmite”. (VÁZQUEZ, s/d apud 

BELLOTO, 2002, p.23)   

 

 Com relação à definição de documento arquivístico digital, Duranti (2005) afirma que:  

Um documento arquivístico produzido (produzido ou recebido e retido para ação ou 

referência) de forma eletrônica, o que significa que uma mensagem recebida em forma 

eletrônica, porém retida em papel é um documento arquivístico em papel, enquanto 

uma carta recebida em papel, porém escaneada no computador e somente usada como 

arquivo digital é um documento arquivístico eletrônico (DURANTI, 2005, p. 7). 

 

 Rondinelli, ao abordar o conceito de documento arquivístico digital, faz um 

levantamento das diferentes definições sobre documento arquivístico e documento arquivístico 

digital e considera as definições apresentadas pelo Glossário de Documentos Arquivísticos 

Digitais. A definição da autora faz uma correspondência entre os termos, documento, 

documento arquivístico e documento digital, desta forma, o conceito de documento arquivístico 

digital para a autora é: 

Uma unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num 

suporte (registrada), com uma sintática estável, ‘produzido e/ou recebido por uma 

pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades’, ‘codificado em dígitos 

binários e interpretável por um sistema computacional, em suporte magnético, óptico 
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ou outro. (CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS apud RONDINELLI, 

2013, p.235) 

 

 O termo documento arquivístico eletrônico, para o Committee on Electronic Records do 

International Council on Archives - ICA (1997, p.23 apud RONDINELLI, 2005, p.51), “é um 

documento arquivístico sujeito à manipulação, transmissão ou processamento por um 

computador digital”.  

 Um dos desafios para a gestão e preservação dos documentos arquivísticos digitais, diz 

respeito à instabilidade desse meio e à obsolescência tecnológica, que ameaçam à autenticidade 

desses documentos. Neste sentido, é necessário que o documento arquivístico digital tenha 

assegurado suas características fundamentais, conforme Duranti (2005) preconiza. 

        A primeira diz respeito à forma fixa: “significando que o conteúdo binário do 

documento arquivístico deve ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser 

apresentada com a mesma forma documental que tinha quando retida pela primeira vez”. 

(DURANTI 2005, p. 07)  

 Outra característica se refere ao conteúdo estável, de forma que não tenha ocorrido 

nenhuma manipulação ou adulteração no documento, mantendo-se, portanto, estável e integro. 

  A terceira característica diz respeito à relação orgânica, pela qual o documento mantém 

relações com demais documentos dentro ou fora do âmbito digital. A quarta característica diz 

respeito a um “contexto administrativo identificável” (DURANTI, 2005, p.07). 

  Além disso, Duranti (2005, p.07) afirma que o documento deve possuir “autor, 

destinatário e escritor”, ou seja, as pessoas concorrem para a ação registrada no documento. Por 

último, a ação, que significa aquela “na qual o documento participa ou que o documento apoia 

em termos de procedimentos ou como parte do processo de tomada de decisão”. (DURANTI, 

2005, p.07) 

  Apresentadas as características fundamentais dos documentos arquivísticos digitais, 

outra questão, ainda com a aplicação das bases teóricas da Diplomática, se refere às partes 

essenciais dos documentos arquivísticos digitais: forma documental, anotações, contexto, 

suporte, atributos e componentes digitais (RONDINELLI, 2013, P.237). 

  Forma documental é definida como “regras de representação de acordo com as quais o 

conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto administrativo e documental, e sua 

autoridade são comunicados” (DURANTI; PRESTON, 2008, p.811 apud RONDINELLI, 2013, 

p. 237). 
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O InterPARES 2 Project (2010), na publicação Diretrizes do produtor, esclarece que a 

forma documental são “regras de representação de acordo com as quais o conteúdo de um 

documento arquivístico, seu contexto administrativo e documental, e sua autoridade são 

comunicados”. 

 São encontrados na forma documental, os chamados elementos intrínsecos e 

extrínsecos. O InterPARES 2 Project (2011), esclarece que os elementos intrínsecos são os 

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 da ação ou assunto ao qual ele pertence, a (s) data (s) de produção 

e transmissão etc.  
 

Os elementos extrínsecos, são os 

 
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.) 

(INTERPARES 2 PROJECT, 2011) 

  

 Com relação às anotações, Duranti e Tibodeau, (2008, p. 409 nota 13 apud 

RONDINELLI, 2013, p.238) afirma que são “acréscimos feitos ao documento arquivístico após 

sua produção”.  

 Já o contexto, segundo Rondinelli, (2013, p.239), “ele se caracteriza por mudar o foco 

da análise do documento em si para a estrutura que o permeia. Trata-se, na verdade, de uma 

hierarquia de estruturas que vai do geral para o específico”. 

 O suporte, em síntese, diz respeito à parte física do documento, ou seja, onde a 

informação ou conteúdo está fixado (a). No caso dos documentos arquivísticos digitais, 

Rondinelli diz que “assim em relação aos documentos arquivísticos digitais, o suporte deixa de 

ser um dos elementos extrínsecos do documento arquivístico digital e passa a integrar seu 

contexto tecnológico, mais especificamente o hardware” (Rondinelli, 2013, p. 240). Neste caso, 

atenta-se para o fato do uso de tecnologia/informática no lugar do papel para registrar a ação 

em documentos arquivísticos.  

 Os atributos correspondem aos elementos nome do autor, do destinatário, formato, 

direitos autorais etc. (RONDINELLI, 2013, p. 243). A autora, também, aponta que  

 

cabe esclarecer que nem sempre os atributos de um documento arquivístico digital são 

aparentes. Ao contrário, na maioria das vezes encontram-se ocultos em forma de 

metadados. Exemplos seriam formato do documento, informações relativas a direitos 

autorais etc. (RONDINELLI, 2013, p.241) 
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  Por último, os componentes digitais, estes definitivamente, são próprios do documento 

arquivístico digital, segundo Rondinelli 

essa é uma realidade dinâmica inerente à própria natureza do documento digital, pela 

qual este possui uma forma manifestada, aquela que é visível ao usuário, que 

corresponde a uma codificação digital. Tal codificação se traduz em cadeia de bits 

inscritasnum suporte magnético ou óptico. As cadeias de bits constituem os chamados 

componentes digitais, os quais compreendem dados que determinam a forma do 

documento e os que definem seu conteúdo. Há ainda um terceiro grupo de dados, 

aqueles que regulam o processamento dos dois primeiros, quando necessário, bem 

como os metadados relacionados ao documento. São os chamados dados de 

composição. Assim, um componente digital pode conter dados de forma e/ou de 

conteúdo e/ou de composição. (RONDINELLI, 2013, p.242)  

 

 Ao se abordar a questão dos documentos arquivísticos digitais, também, é importante 

reconhecer que devido a sua condição, ou seja, por estar em meio eletrônico, os documentos 

arquivísticos digitais possuem uma maior probabilidade de serem adulterados. O InterPARES 

2 Project (2010), desenvolveu um grande trabalho a respeito da preservação digital dos 

documentos arquivísticos, bem como os conceitos fundamentais de acurácia, confiabilidade e 

autenticidade. 

  A acurácia para o InterPARES 2 Project (2010) “ é o grau de precisão, correção, 

verdade e ausência, de erros e distorções existentes nos dados contidos nos materiais”.   

 Com a mesma perspectiva, Rondinelli (2013, p. 257) afirma que “trata-se do grau de 

credibilidade dos dados contidos nesse documento, adotando-o de veracidade, exatidão e 

precisão”.  

 O InterPARES 2 Project (2010) complementa a questão da acurácia quando aborda a 

forma para assegurá-la, assim, o Projeto determina que 

para assegurar a acurácia, deve-se exercer controle sobre os processos de produção, 

transmissão, manutenção e preservação dos materiais. Com o tempo, a 

responsabilidade pela acurácia é passada para o autor para o responsável pela 

manutenção (keeper) e, mais tarde, para o preservador em longo prazo dos 

documentos arquivísticos. (INTERPARES 2 PROJECT 2010) 

 

  Para o Glossário de Documentos Arquivísticos Digitais9, (CTDE/CONARQ, 2014, 

p.08), a definição do termo autenticidade é a “credibilidade de um documento enquanto 

documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração 

ou qualquer outro tipo de corrupção”. 

  O termo autenticidade para o InterPARES 2 Project (2010),  

 

refere-se ao fato de que os documentos arquivísticos são o que eles dizem ser e que 

não foram adulterados ou corrompidos de qualquer outra forma. Assim, com relação 

                                                           
9 Ibid p.17 
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aos documentos arquivísticos em particular, a autenticidade refere-se à confiabilidade 

dos documentos enquanto tais. 

 

 Com a finalidade de garantir a confirmação da autenticidade a respeito dos documentos 

arquivísticos em caráter digital, o InterPARES 2 Project (2010), informa que 

 

para assegurar que a autenticidade possa ser presumida e mantida ao longo do tempo, 

deve-se definir e conservar a identidade dos documentos arquivísticos e proteger a sua 

integridade. A autenticidade é colocada em risco sempre que os documentos 

arquivísticos são transmitidos através do tempo e do espaço. Ao longo do tempo, a 

responsabilidade pela autenticidade é passada do responsável pela manutenção 

(keeper) para o preservador em longo prazo dos documentos arquivísticos. 

 

O InterPARES 2 Project (2010) também explicita o que significado de identidade 

integridade, importantes para a autenticidade dos documentos arquivísticos. A identidade, é o 

“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”. Os metadados de identidade 

são: 

1 nomes das pessoas envolvidas na produção de materiais digitais 

2 nome da ação ou assunto 

3 forma documental  

4 apresentação digital 

5 dada de produção e transmissão 

6 expressão do contexto documental  

8 indicação de anexos  

9 indicação da presença ou remoção de uma assinatura digital  

10 indicação de outras formas de autenticação 

11 indicação da minuta ou número da versão 

12 existência e localização de materiais duplicados fora do sistema digital. 

(INTERPARES 2 PROJECT, 2010) 

 

A integridade para o InterPARES 2 Project (2010), é a “qualidade de ser completo e 

inalterado em todos os aspectos essenciais; junto com a identidade, é um componente da 

autenticidade”. Os metadados de integridade são:  

1 nome da pessoa ou unidade administrativa que utilizava os documentos 

2 nome da pessoa ou unidade com responsabilidade primária por manter os materiais 

3 indicação de anotações acrescentadas aos materiais 

4 Indicação de quaisquer mudanças técnicas nos materiais ou nos aplicativos 

responsáveis por gerenciar e prover acesso aos materiais 

5 código de restrição de acesso 

6 código de privilégios de acesso 

7 código de documento vital 

8 destinação planejada. (INTERPARES 2 PROJECT, 2010) 

 

Na perspectiva de Lavoie e Gartner (2005, p.73 apud FERREIRA, 2006, p.50), 

apontam que para se obter a autenticidade,  

para atingir esse objetivo é fundamental documentar devidamente a proveniência do 

objecto, contextualizara sua existência, descrever a sua história custodial e atestar que 
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a sua integridade não foi comprometida, i.e, provar que existe um conjunto de 

propriedades, consideradas significativas, que foram correctamente preservadas ao 

longo do tempo. (FERREIRA, 2006, p.50) 

 

 Observa-se, portanto, que a autenticidade é uma característica das mais relevantes dos 

documentos arquivísticos digitais, em virtude das ameaças e especialmente no momento em 

que se implementa medidas e ações de preservação digital. Desta forma, a fim de garantir a 

autenticidade dos documentos, torna-se necessária a utilização da autenticação. 

   Para o InterPARES Project 2 (2010), a autenticação é 

 

a declaração da autenticidade, resultante da inserção ou da adição de elementos ou 

afirmações nos documentos arquivísticos em questão, e as normas que a regulam são 

estabelecidas pela legislação. Ou seja, é um meio de assegurar que os documentos 

arquivísticos sejam o que eles se propõem a ser em um dado momento. Medidas de 

autenticação digital, como o uso de assinaturas digitais, garantem que os documentos 

arquivísticos são autênticos apenas quando recebidos e não podem ser repudiados; 

porém, tais medidas não asseguram que eles permanecerão autênticos depois disto.  
 

  Quanto à confiabilidade, a definição do termo, segundo Glossário de Documentos 

Arquivísticos Digitais é a  

Credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. Existe 

quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é 

estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento e do grau de controle 

exercido no processo de sua produção. (CDTE/CONARQ 2014, p. 13) 

 

 Também, com base nas definições encontradas na literatura, existe outra denominação 

para o termo, a fidedignidade. Ciente disto, o termo fidedignidade segundo MacNeil (2000, p. 

100 apud RONDINELLI, 2005, p.64), é “a capacidade de um documento arquivístico sustentar 

os fatos que atesta”.  Em seguimento, a autora ainda apresenta elementos fundamentais para 

que o documento possa ser fidedigno 

data do documento, hora e lugar da criação, transmissão e recebimento, identificação dos 

nomes do autor, destinatário e escritor (se cada um ou ambos forem diferentes do autor), 

nome (ou timbre) do criador, título ou assunto, código de classificação e qualquer outro 

elemento exigido pelos procedimentos do criador e/ou sistema jurídico. (MACNEIL, 

2000, p.100 apud RONDINELLI, 2005, p.65) 

 

Conclui-se que a confiabilidade, é um sinônimo da fidedignidade, para a tradução feita 

no Brasil, e é uma característica essencial para o documento arquivístico. Muito ainda se discute 

e estudos são desenvolvidos com a finalidade de compreender as questões que envolvem a 

manutenção do documento arquivístico digital. Uma observação importante a ser destacada, é 

que de acordo com a literatura arquivística pesquisada, nota-se uma contribuição significativa 

da diplomática no desenvolvimento e estudo desses aspectos apresentados. 
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS 
 

 

Inicialmente, são apresentadas as concepções referentes à gestão de documentos, as 

definições do termo, e os aspectos legais que regulamentam prática da gestão documental no 

Brasil.  

Em seguida, são tratados os aspectos da gestão de documentos digitais, cujo objetivo 

é explicitar os seus procedimentos principais e por fim, expor as linhas gerais do e-ARQ Brasil 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011).  

3.1 HISTÓRICO DO CONCEITO 

 

Segundo Jardim, a gestão de documentos  

embora sua concepção teórica e aplicabilidade tenha se desenvolvido após a segunda 

guerra mundial, a partir do EUA e Canadá, a gestão de documentos possuía raízes já 

no final do século XIX, em função dos problemas então detectados nas administrações 

públicas destes dois países no que se referia ao uso e guarda. (JARDIM, 1987, 

p.36) 

 

Com a mesma perspectiva, no que diz respeito ao início da gestão de documentos nos 

Estados Unidos, Indolfo afirma que  

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

desde os anos 1940, na elaboração do conceito de gestão de documentos (records 

management), cuja ótica, incialmente, era nitidamente mais administrativa e 

econômica do que arquivística, uma vez que se tratava, essencialmente, de otimizar o 

funcionamento da administração, limitando a quantidade de documentos produzidos 

e o prazo de aguarda [...] (INDOLFO, 2007, p.31) 

   

Ainda com relação ao aspecto histórico, Indolfo (2007) destaca que a entrada dos 

Estados Unidos na Segunda Guerra trouxe como consequência uma demanda muito grande a 

respeito do controle da documentação, em decorrência do grande volume de informações e 

documentos produzidos durante este período, sendo necessária a criação de comissões e leis 

para a manutenção da gestão.  

Logo, “destacam-se as ações das comissões de Hoover (1947 e 1953, respectivamente) 

e a Federal Records Act, de 1950, que determinava que os organismos governamentais 

deveriam dispor de um records management program”. (INDOLFO, 2007, p.32) 

 

 A respeito da Comissão Hoover, Llansó i Sanjuan afirma que,  

em julho de 1947, o Presidente Truman aprovou o ato Lodge-Brown que estabeleceu 

uma comissão (a comissão sobre a organização do departamento executivo do 

governo) com a missão de analisar os métodos de trabalho de todos os serviços do 

ramo executivo do governo da administração federal, e propor mudanças ou reformas 

que buscassem economia, eficácia e melhor resolução dos assuntos públicos. A 



30 

 

comissão estabeleceu equipes de trabalho as forças-tarefa, unidades autônomas em 

que foram utilizados os serviços de 300 especialistas. (LLANSÓ I SANJUAN, 

1993, p.72, tradução nossa). 

 

Reconhecida a importância da Comissão Hoover, no desenvolvimento inicial da 

implantação de um modelo de gestão documental, através da Federal Records Act, de 1950, a 

lei, definiu: “1) o conceito de ciclo de vida: programas; 2) programas de atenção continuada; 3) 

o controle da gestão; 4) especialização daqueles que a praticam”. (RICKS, 1985, p. 181-182 

apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p.73, tradução nossa) 

Sobre as definições encontradas na literatura sobre o termo gestão de documentos, no 

Brasil, a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, em seu Art. 3º, declara que  

considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. (BRASIL, lei nº 8.159, 1991) 

 

Para o Multillingual Archival Terminology10, o termo gestão de documentos possui 

dois significados: 

1 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. Também chamado “administração de 

documentos”.  

2 conjunto de medidas que visam a racionalização e a eficácia na constituição, 

conservação e comunicação dos arquivos 

 

O conceito de gestão de documentos, na perspectiva de Medeiros; Amaral (2010),  

assim, a gestão de documentos é um processo arquivístico que busca intervir nas fases 

que compõe o ciclo vital dos documentos determinando o tempo necessário de 

permanência nas fases de arquivamento (corrente e intermediária) até que se seja dada 

a destinação final (eliminação ou guarda permanente), para que se possa alcançar a 

eficácia, eficiência a menor custo na gestão de documentos e arquivos 

(MEDEIROS; AMARAL, 2010, p. 301) 

 

Para Bernardes, a gestão de documentos se inicia desde o momento da criação do 

documento, com base nisto, segundo a própria autora,  

a gestão  documental  se  inicia  na  produção  dos  documentos.  Entretanto, antes 

mesmo da produção do documento, de seu registro ou captura pelos protocolos, a 

gestão documental começa na análise de contexto, na identificação de funções e 

atividades responsáveis pela produção de documentos e de procedimentos 

administrativos que orientam sua forma de constituição. (BERNARDES, 2015, 

p.176) 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS E O CICLO DE VIDA 

 

                                                           
10 Disponível em:<http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3301> Acesso em 02 abr. 2018 
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A respeito do ciclo de vida dos documentos arquivísticos, como uma ação diretamente 

ligada a gestão de documentos, é vista nas palavras de Bernardes, quando a autora, diz que   

 [...], portanto, que a gestão pressupõe um efetivo controle do ciclo de vida dos 

documentos desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos para guarda 

definitiva, percebe-se que uma política de gestão compreende todas as atividades 

inerentes às idades corrente e intermediária de arquivamento, bem como os 

procedimentos que regulam as transferências, recolhimentos para guarda permanente 

e eliminações de documentos. (BERNARDES, 2011, p.05) 

 

O ciclo de vida dos documentos arquivísticos, é compreendido em três fases distintas, 

corrente, intermediária e permanente. O conceito de ciclo de vida  segundo o Glossário de 

Documentos de Arquivísticos Digitais11 (CDTE/CONARQ 2014, p.12), são “sucessivas fases 

por que passam os documentos arquivísticos, da sua produção à guarda permanente ou 

eliminação”. 

A primeira fase, corrente, diz respeito ao momento em que os documentos são 

frequentemente consultados ou usados no arquivo, nesse aspecto, segundo Belloto (2006, p.23-

24), “a primeira é a dos arquivos correntes, nos quais se abrigam os documentos durante seu 

uso funcional, administrativo, jurídico; sua tramitação legal; sua utilização ligada às razões 

pelas quais foram criados”. 

Em seguimento, intermediária, “a segunda fase, a do arquivo intermediário, é aquele 

em que os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-administrativa, mas ainda 

podem ser utilizados pelo produtor“ (BELLOTO, 2006, p.24).  

Ainda a respeito da fase intermediária, a autora detalha que é nesta fase em que os 

documentos se submetem à um dos instrumentos essenciais na pratica da gestão dos 

documentos, a tabela de temporalidade, “é nessa fase que os documentos são submetidos às 

tabelas de temporalidade, que determinam seus prazos de vigência e de vida, segundo as 

respectivas tipologia e função” (BELLOTO, 2006, p.24). 

A terceira e última fase, permanente, os documentos são separados e é neste momento 

em que se determina a eliminação, em virtude da não-necessidade de guarda do mesmo em pelo 

fato do documento já ter cumprido sua finalidade, ou a chamada guarda permanente, e esta, 

aplicada ao chamado valo histórico que o documento possui, desta forma 

[...] os arquivos permanentes, que são a matéria-prima da história. Ali estão 

documentados direitos e deveres do Estado para com o cidadão e do cidadão para com 

o Estado: provas e testemunhos que ficarão armazenados. São “dados” até que a 

pesquisa os resgates, transformando-os em “informações”, que poderão demonstrar, 

afinal, como se efetuaram as relações Estado-sociedade, e deles faça sua análise, 

síntese, crítica e “explicação”.  (BELLOTO, 2006, p.25) 
 

                                                           
11 Ibid p.17 
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Desta forma, a respeito da relação entre a aplicação da gestão de documentos e o ciclo 

de vida dos documentos arquivísticos, após a apresentação detalhada de cada uma das fases, 

que “a gestão cobre todo o ciclo de existência dos documentos desde sua produção até serem 

eliminados ou recolhidos para arquivamento permanente, ou seja, trata-se de toda as atividades 

inerentes às idades corrente e intermediária” (JARDIM, 1987). 

Uma gestão de documentos determina que os documentos de arquivo, sejam 

classificados e avaliados, respeitado as respectivas fases descritas durante o ciclo de vida 

documental.  

Na realização de uma gestão de documentos, a elaboração de instrumentos auxiliares 

é algo importante para ser observado, pois através destes, torna-se possível se situar diante de 

todo o percurso ou trâmite em que os documentos devem realizam ou cumprir de maneira 

institucional. 

 Essa situação, pode ser acompanhada através da elaboração de um plano de 

classificação e de uma tabela de temporalidade, instrumentos estes, importantes para uma 

gestão de documentos.  

o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos de arquivo são 

instrumentos eficazes de gestão documental. Estes dois instrumentos garantem a 

simplificação e a racionalização dos procedimentos de gestão, imprimido maior agilidade e 

precisão na recuperação dos documentos e das informações, autorizado a eliminação 

criteriosa de documentos desprovidos de valor que justifique a sua guarda e a preservação 

dos documentos de guarda permanente. (BERNARDES; DELATORRE, 2008, 

p.11) 

 

Quando a particularidade de cada um dos instrumentos, são expostas as seguintes 

características, segundo Bernardes; Delatorre 

o plano de classificação de documentos de arquivo resulta da atividade de classificação que 

recupera o contexto de produção dos documentos de arquivo agrupando os de acordo com o 

órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade responsável por sua produção ou 

acumulação. 
a tabela de temporalidade de documentos de arquivo resulta da atividade de avaliação, que 

define prazos de guarda para os documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, 

jurídico-legal, técnico, histórico, autoriza a sua eliminação ou determina a sua guarda 

permanente. (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.11) 

 

A respeito do conceito de gestão de documentos, o e-ARQ Brasil explica que  

a gestão arquivística compreende a responsabilidade dos órgãos produtores e das 

instituições arquivísticas em assegurar que a documentação produzida seja o registro 

fiel das suas atividades e que os documentos permanentes sejam devidamente 

recolhidos às instituições arquivísticas. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p. 16) 

 

Desta forma, conclui-se que a realização da gestão de documentos expõe todo o ciclo 

de vida dos documentos arquivísticos nas instituições e o uso de instrumentos elaborados 
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durante a gestão documental, ou seja, o plano de classificação e uma tabela de temporalidade, 

permitem um controle eficiente do acervo custodiado. 

3.2 SISTEMAS DE REGISTRO: PROTOCOLO 

 

Para Schellenberg, os chamados sistemas de registos,  

 
o sistema de registro talvez seja o mais antigo sistema conhecido para conservar 

documentos em ordem. Esse sistema originou-se na Roma antiga, quando os 

magistrados começaram a fazer notas particulares chamadas comentarii, dos assuntos 

de que tratavam diariamente. Essas notas logo se ampliaram, transformando-se em 

diários da justiça ou comentarii diurni, nos quais se faziam lançamentos, em ordem 

cronológica, de todos os documentos recebidos ou expedidos, inclusive minutas de 

atos judiciais, provas submetidas pelos litigantes e outros documentos. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 97) 

 

Em uma perspectiva semelhante, Llansó i Sanjuan esclarece que, 

o sistema de registrar de documentos que formam o arquivo, se espalhou de forma 

regular e codificada no século XVIII, importado da Alemanha, onde surgiu no século 

XVI. Não nasceu como instrumento de descrição, havia outros, mas para testemunhar 

a presença de um documento no arquivo, quer dizer, para ter prova e memória 

juridicamente válida de que um documento existe, que foi produzido, recebido e 

expedido. Para essas características tradicionais, a eficácia probatória é agora 

adicionada: o registro do protocolo. Na antiga Roma foi usada a fórmula para registrar 

documentos administrativos como garantia de autenticidade. Este método foi 

retomado, disseminado e aperfeiçoado até se generalizar a partir do século XVIII. 

(LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. 159, tradução nossa) 

 

Schellenberg também informa a respeito dos diferentes tipos de registro de 

documentos que se desenvolveram em alguns países na Europa. O autor aponta para os aspectos 

nos casos alemão e inglês.  Na Alemanha, os documentos, eram  

[...], arranjados em classes pelos nomes das entidades físicas ou corporativas, pelos 

nomes das unidades geográficas ou administrativas (países, províncias, distritos, 

cidades, etc.), pelo assunto ou pela data.  Para se classificar um grupo de papéis 

combinam-se, em geral, dois ou mais métodos. (SCHELLENBERG, 2006, 

p.100) 

 

No caso da Inglaterra,  

originalmente, confiava-se ao capelão a tarefa de escrever as cartas reais. Mais tarde, 

essa tarefa passou a ser executada pelo chanceler que tratava de todos os negócios da 

casa real. Em 1199, este começou a prática do arrolamento, isto é, de guardar, em 

rolos de pergaminho, as cópias das cartas mais importantes por ele expedidas” 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 101-102) 

 

 

Quanto ao funcionamento do sistema de registo, “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” (SCHELLENBERG, 2006, p. 102-103) 
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Uma particularidade no caso da Austrália, também é apresentada pelo autor, nesse 

aspecto, Schellenberg, ao se referir ao sistema de registro australiano, “o registro australiano é 

consequência de guardar documentos recomendado pelo British Colonial Office para os 

documentos das secretarias coloniais na Austrália”. (SCHELLENBERG, 2006, p.104) 

 

pelo sistema de registro cujo uso lhes era recomendado, a correspondência recebida 

era arquivada separadamente e as cópias de cartas expedidas eram conservadas em 

livros de correspondência. Muitas vezes criavam-se séries para despachos recebidos 

ou expedidos para a secretaria de Estado das Colônias, em oposição àquelas para e de 

outros correspondentes. Cada carta ou despacho recebido era lançado, na ordem de 

recebimento, num registro, do qual constava o número do documento, datas de 

expedição e de recebimento, assunto e providência tomada. A carta ou despacho era 

tambe´m registrada num livro-índice, que era subdividido alfabeticamente em seções 

segundo os assuntos principais com que lidava a repartição. (SCHELLENBERG, 

2006, p.104) 
 

Desta forma, “a finalidade do protocolo é certificar a recepção ou emissão dos 

documentos, bem como garantir sua autenticidade” (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. 159, 

tradução nossa) 

Llansó I Sanjuan descreve também dois aspectos dos serviços de protocolo, o registro 

de entrada e de saída.  Quanto ao registro de entrada,  

O registro de entrada inclui carimbar no documento um carimbo com uma caixa onde 

o número do protocolo é coletado de acordo com a ordem de recepção, a classificação 

que o documento terá no arquivo da instituição que produziu o documento e a data do 

registro. No registro do protocolo, outros dados serão anotados, como o emissor, o 

destinatário, a data do documento, a classificação do serviço que o produziu, a 

referência do documento precedente e o assunto. (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, 

p. 159, tradução nossa) 
 

Quanto o aspecto do registro de saída,  

o registo de saída prevê que o número de registo, a classificação do documento, a 

referência do documento ao qual é respondida e a data de partida sejam registados no 

documento. Informações adicionais serão adicionadas ao registro do protocolo, como 

o destinatário, o remetente e o assunto. (LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. 159, 

tradução nossa) 

 

Conclui-se, portanto, que o protocolo, é o primeiro serviço de registro do documento, 

em outras palavras, o protocolo é o serviço que dá origem a todo o trâmite documental. 

3.2 LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA  

 

A base mais importante para a política da gestão e dos arquivos no Brasil é a Lei nº 

8.15912 de 08 de janeiro de 1991, a qual dispõe quanto à  responsabilidade da gestão de 

documentos, no art. 1º: “é dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

                                                           
12 Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm> Acesso em: 12 abr. 2018 
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documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação”. 

A lei de arquivos, além de apontar as responsabilidades quanto ao zelo e proteção dos 

arquivos, como uma responsabilidade institucional, apresenta, também em seus dispositivos, 

garantias de acesso, conforme o art. 4º13 

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular 

ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.  
 

As garantias quanto o acesso à informação, também foram estabelecidas pela Lei nº 

12.52714, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.72415 de 16 de maio de 

2012, a chamada Lei de acesso a informação, conforme se observa em  seu art. 10, diz que:  

“qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informação aos órgãos e entidades 

no art. 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida”. 

A Lei nº 12.527, no art. 1º16, informa a respeito das entidades que estão submetidas à 

o regimento desta lei: 

Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal.  
 

O capítulo II da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, aponta para a particularidade 

dos arquivos públicos, informando as características que compõe estes arquivos e a observações 

quanto à forma de conduzir a gestão, conforme o art. 1117, “consideram-se arquivos privados 

os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de suas atividades”.     

O capítulo III da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, esclarece nos artigos 11º e 

12º18 os aspectos referentes aos arquivos privados 

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos 

ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.      

                                                           
13 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm> Acesso em: 12 abr. 2018 
14 Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm> Acesso em: 12 

abr. 2018 
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Art. 12 - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de 

interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes 

relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional.   

 

  A questão do acesso a documentação destes arquivos, também é mencionada nesta 

mesma lei, desta forma, a da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, em seu art. 14º19, 

estabelece que “o acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de 

interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou 

possuidor”.       

O capítulo IV da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, no art. 17º20, esclarece as 

competências dos poderes da república, quanto a responsabilidade e administração dos 

arquivos, desta forma, estabelece que 

a administração da documentação pública ou de caráter público compete às 

instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. 

§ 1º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional os do Poder Executivo, e os arquivos 

do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, do Poder 

Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. 

§ 2º - São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder 

Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 3º - São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do 

Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 4º - São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder 

Legislativo. 

§ 5º - Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com sua 

estrutura político-jurídica.  
 

Observa-se também, que na Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, a competência 

institucional do Arquivo Nacional quanto a responsabilidade dos documentos públicos, é 

definida, conforme o art. 19º21 

compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos 

e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos 

documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de 

arquivos. 

Parágrafo único - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá 

criar unidades regionais.  
 
 

Também, visando a proteção aos arquivos, a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, 

estabelece. por meio do art.25º22: “ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, 

na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 

permanente ou considerado como de interesse público e social”. 
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O Conselho Nacional de Arquivos também estabelece resoluções importantes para a 

gestão dos documentos arquivísticos. A Resolução nº 1423, de 24 de outubro de 2001, por 

exemplo, estabelece um código de classificação de atividades-meio e uma tabela de 

temporalidade e destinação dos documentos para utilização dos órgãos e entidades membros do 

Sistema Nacional de Arquivos, nas três esferas do poder. 

Esta regulamentação é vista conforme o art. 1º 24 

aprovar a versão revista e ampliada do Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, como um modelo a ser 

adotado nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR. 
 § 1º Caberá aos órgãos e entidades que adotarem o Código proceder ao 

desenvolvimento das classes relativas às suas atividades específicas ou atividades-

fim, as quais deverão ser aprovadas pela instituição arquivística pública na sua 

específica esfera de competência. 
§ 2º Caberá ao CONARQ, por intermédio de câmara técnica específica, proceder à 

atualização periódica deste Código.  
 

Estabelecido o plano de classificação e a tabela de temporalidade das atividades meio 

da administração pública, a questão da eliminação de documentos, também é esclarecida na 

Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Arquivos, assim, o art. 3º25 diz que  

 
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 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.  
 

Na Resolução nº 4026, de 9 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Arquivos, 

são apresentados os procedimentos essenciais para a eliminação de documentos nos órgãos 

públicos, desta forma, a resolução em questão, estabele através do art. 1º 

a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR 

ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas 

respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD e será 

efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuam 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos constituídas e com autorização 

da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.  
 

                                                           
23 Disponível em:<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/index.php/resolucoes-do-conarq/256-resolucao-n-
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14-de-24-de-outubro-de-2001> Acesso em: 13 abr. 2018 
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14-de-24-de-outubro-de-2001> Acesso em: 13 abr. 2018 
26 Disponível em:< http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq/282-resolucao-n-40,-de-9-

de-dezembro-de-2014.html> Acesso em: 13 abr. 2018 
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Em esclarecimento a maneira em que deverá ocorrer a eliminação,  a Resolução nº 

4027, de 9 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional de Arquivos, em seu art. 2º, diz que  

 
o registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da 

elaboração de Listagem de Eliminação de Documentos que, após a aprovação pela 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD e pelas autoridades dos 

órgãos e entidades a quem compete aprovar, deverá ser submetida à instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de competência, para autorização da 

eliminação. 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão, obrigatoriamente, encaminhar, por 

meio de correspondência oficial, duas cópias da Listagem de Eliminação de 

Documentos, assinadas e rubricadas a fim de obter a autorização.  
 

A divulgação em veículos oficiais é de caráter fundamental, quando se propõe a 

eliminação de documentos públicos, conforme estabelecido pelo art. 3º28 

após obter a autorização, os órgãos e entidades, para proceder à eliminação, deverão 

elaborar e publicar o Edital de Ciência de Eliminação de Documentos em periódico 

oficial, sendo que na ausência destes, os municípios poderão publicá-los em outro 

veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão eliminados os 

documentos relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos. 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão encaminhar, obrigatoriamente, para a 

instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, uma cópia 

da página do periódico oficial ou do veículo de divulgação local no qual o Edital de 

Ciência de Eliminação de Documentos foi publicado.  
 

O art. 4º29 da Resolução nº 40 do CONARQ também aponta o pleno esclarecimento 

da eliminação de documentos à instituição arquivística competente, desta forma,  

 

após efetivar a eliminação, os órgãos e entidades deverão elaborar o Termo de 

Eliminação de Documentos que tem por objetivo registrar as informações relativas ao 

ato de eliminação, não sendo obrigatório dar publicidade em periódico oficial, 

devendo ser dada publicidade em boletim interno ou, ainda, no próprio portal ou sítio 

eletrônico, encaminhando uma cópia do Termo de Eliminação de Documentos para a 

instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência, para ciência 

de que a eliminação foi efetivada.  
 

Ainda em relação à eliminação de documentos, também por determinação do Conselho 

Nacional de Arquivos, a Resolução nº 530, de 30 de setembro de 1996,  reitera a importância   

quanto a divulgação de editais de eliminação documental em veículos de comunicação, como 

os diários oficiais da união, distrito federal, municípios e unidades da federação, conforme 
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observado anteriormente no art. 3 da resolução nº 40. Desta forma, a Resolução nº 531, 

determina nos art. 1 e art. 2,   

Art. 1º Os órgãos e entidades integrantes do Poder Público farão publicar nos Diários 

Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, correspondentes ao 

seu âmbito de atuação, os editais para eliminação de documentos, decorrentes da 

aplicação de suas Tabelas de Temporalidade, observado o disposto no art. 9º da Lei 

8.159, de 08 de janeiro de 1991.  
Parágrafo único. Os editais referidos neste artigo serão publicados em outro veículo 

de divulgação local quando a administração pública municipal não editar Diário 

Oficial.  
Art. 2º 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 partes 

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

cópias de peças de processos.  
 

Outro aspecto relevante para o assunto da legislação arquivística diz respeito às 

diretrizes que o Decreto nº 4.91532, de 12 de dezembro de 2003, que estabelece o Sistema de 

Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA, nas repartições públicas federais, inclusive a 

ANCINE.  

O art.2º33 do Decreto nº 4.915 aponta as finalidades deste programa, desta forma, 

quanto intenção proposta pelo Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – SIGA,  

 

O SIGA tem por finalidade 

I - Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da administração pública federal, de 

forma ágil e segura, o acesso aos documentos de arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou legais; 
II - Integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o integram; 
III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 
IV - Racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 
V - Racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da documentação 

arquivística pública; 
VI - Preservar o patrimônio documental arquivístico da administração pública federal; 
VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão 

da informação pública federal.  
 

Conclui-se, portanto, diante das leis, decretos e resoluções apresentados, que a 

legislação arquivística no Brasil é bastante ampla e aponta diretrizes específicas para os mais 

diversos assuntos no campo da Arquivística, especialmente quanto à temática da gestão de 

documentos.   

3.3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS  
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A respeito dos documentos digitais, o e-ARQ Brasil considera que  

 
os documentos digitais trouxeram uma série de vantagens no que se refere à produção, 

transmissão, armazenamento e acesso que, por sua vez, acarretaram alguns problemas. 

A simplicidade de criação e transmissão de documentos traz como consequência a 

informalidade na linguagem, nos procedimentos administrativos, bem como o 

esvaziamento das posições hierárquicas. A facilidade de acesso acarreta, às vezes, 

intervenções não autorizadas que podem resultar na adulteração ou perda dos 

documentos. A rápida obsolescência tecnológica (software, hardware e formato) e a 

degradação das mídias digitais dificultam a preservação de longo prazo dos 

documentos e sua acessibilidade contínua. Estes e outros problemas requerem a 

adoção de medidas preventivas para minimizá-los. (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2011, p. 16) 
 

A gestão de documentos digitais é o ponto principal de abordagem do e-ARQ Brasil. 

Esse trabalho apresenta diretrizes e procedimentos essenciais para a realização de uma gestão 

documental.  

 Com atenção voltada para o aspecto dos documentos digitais, o e-ARQ Brasil, 

apresentas questões referentes à captura que significa: 

a captura consiste em declarar um documento como um documento arquivístico, 

incorporando-o ao sistema de gestão arquivística por meio das seguintes ações: 

registro, classificação, indexação, atribuição de restrição de acesso e arquivamento. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.26) 

 

Quanto ao registro, o e-ARQ Brasil define que  

o registro consiste em formalizar a captura do documento dentro do sistema de gestão 

arquivística por meio da atribuição de um número identificador e de uma descrição 

informativa. Em um SIGAD, essa descrição informativa corresponde à atribuição de 

metadados. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.27) 

 

Também, para o e-ARQ Brasil, 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. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.28) 

 

 No tocante à indexação, esta significa “a atribuição de termos à descrição do 

documento, utilizado vocabulário controlado e/ou lista de descritores, tesauro e o próprio plano 

de classificação”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.28) 

Os critérios de acesso também são fundamentais, “[...] com relação às precauções de 

segurança, ou seja, se são considerados ostensivos ou sigilosos. [...]” (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.27) 

No aspecto do arquivamento e o uso de sistemas auxiliares na gestão documental, o e-

ARQ Brasil diz que  
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um sistema de gestão arquivística de documentos digitais deverá também controlar os 

títulos das pastas ou diretórios nos quais os documentos foram armazenados 

procurando fazer as conexões existentes entre os vários objetos digitais a partir de 

uma codificação identificadora única. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.29) 

 

Quanto aos procedimentos de avalição e destinação, é necessário a implementação da 

tabela de temporalidade e destinação dos documentos. Um aspecto importante para a gestão de 

documentos, diz respeito aos aspectos da transferência e do recolhimento.  

A 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” 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.28)  

No que diz respeito a questão do recolhimento, o Multilingual Archival Terminology 

34 , aponta duas definições para o termo 

1 – entrada de documentos públicos em arquivos permanentes, com competência 

formalmente estabelecida.  

2 – operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário 

para o arquivo permanente.  

 

A recuperação também é um ponto importante, no campo da gestão de documentos 

digitais, visando o sistema adequado as funcionalidades de um SIGAD,  

 
em um SIGAD, a apresentação dos documentos consiste em exibi-los por meio de um 

ou mais dispositivos de apresentação, como monitor de vídeo, impressora, caixa de 

som etc. No âmbito do sistema de gestão arquivística de documentos, a pesquisa é 

feita utilizando-se instrumentos de busca, como guias, inventários, catálogos, 

repertórios e índices. Já em um SIGAD, a pesquisa se faz por meio de parâmetros 

predefinidos, selecionados entre as informações coletadas no momento do registro do 

documento e entre os metadados a ele associados. (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2011, p.31) 

 

Os aspectos que envolver a segurança, para o e-ARQ Brasil, são apresentadas na seção 

sobre o acesso, uso e utilização de cópias: 

 

[...], precisa limitar ou autorizar o acesso a documentos por usuário e/ou grupo de 

usuários. [...], o uso dos documentos pelos usuários deve ser registrado pelo sistema 

nos seus respectivos metadados. [...], O SIGAD deve prever controles para 

proporcionar a salvaguarda regular dos documentos arquivísticos e dos seus 

metadados. Deve também poder recuperá-los rapidamente em caso de perda devido a 

sinistro, falha no sistema, contingência, quebra de segurança ou degradação do 

suporte. Esses mecanismos devem seguir a política de segurança da informação do 

órgão ou entidade. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, 

p.31-33) 

 

O armazenamento para o aspecto do SIGAD,  

 
                                                           
34 Disponível em: < http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3313> Acesso em: 15 mar. 2018 
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no caso dos documentos arquivísticos digitais, os órgãos e entidades devem dispor de 

políticas e diretrizes para conversão ou migração desses documentos de maneira a 

garantir sua autenticidade, acessibilidade e utilização. Os procedimentos de conversão 

e migração devem detalhar as mudanças ocorridas nos sistemas e nos formatos dos 

documentos (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.34) 

 

Quanto a prática da digitalização, a lei nº 12.68235, de 9 de julho de 2012, em seu art. 

3º determina que 

o processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade, a 

autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o 

emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.  

Parágrafo único.  Os meios de armazenamento dos documentos digitais deverão 

protegê-los de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados.  

 

Ao critério de arquivamento e recuperação, o art. 4º36 define que 

as empresas privadas ou os órgãos da Administração Pública direta ou indireta que 

utilizarem procedimentos de armazenamento de documentos em meio eletrônico, 

óptico ou equivalente deverão adotar sistema de indexação que possibilite a sua 

precisa localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do 

processo adotado. (BRASIL, lei nº 12.682, 2012) 

 

Esta mesma lei encerra sua regulamentação, no seu art. 6º37, determinando que “os 

registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o 

disposto na legislação pertinente. (BRASIL, lei nº 12.682, 2012) 

O Arquivo Nacional também determina pontos importantes quanto a questões 

referentes a gestão de documentos digitais. A resolução nº 3838, de 9 de julho de 2013, do 

Conselho Nacional de Arquivos, estabelece a adoção da consulta e uso através proposto pelo 

InterPARES 2 Project (2010), nas publicações “diretrizes do produtor” e o “diretrizes do 

preservador”, de modo a servir de apoio no desenvolvimento de práticas na preservação digital 

e na gestão de documentos digitais.  

Conforme o seu art. 1º39,  

recomendar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR, a adoção das Diretrizes do Produtor - A Elaboração e a Manutenção de 

Materiais Digitais: Diretrizes Para Indivíduos e Diretrizes do Preservador - A 

Preservação de Documentos Arquivísticos digitais: Diretrizes para Organizações, 
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publicadas no âmbito do Projeto The International Research on Permanent Authentic 

Records in Electronic Systems InterPARES, da Universidade de British Columbia, 

Canadá, em acordo técnico com o Arquivo Nacional, visando ao aperfeiçoamento da 

gestão e preservação dos documentos de arquivo em formato digital.  
 

A resolução nº 2040, de 16 de julho de 2004, do Conselho Nacional de Arquivos, trata 

da inserção dos documentos digitais diante do estabelecimento de uma política de gestão 

documental das instituições, ora praticada. Diante disto, o art. 1º estabelece que,  

os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos deverão 

identificar, dentre as informações e os documentos produzidos, recebidos ou 

armazenados em meio digital, aqueles considerados arquivísticos para que sejam 

contemplados pelo programa de gestão arquivística de documentos. 
 

A adoção de sistemas eletrônicos na gestão de documentos digitais é uma das questões 

contempladas pela resolução nº 20, segundo determinação do art. 3º41, definindo que  

a gestão arquivística de documentos digitais deverá prever a implantação de um 

sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos, que adotará requisitos 

funcionais, requisitos não funcionais e metadados estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Arquivos, que visam garantir a integridade e a acessibilidade de longo 

prazo dos documentos arquivísticos.  
 

O art. 4º42 enfatiza a responsabilidade das instituições no aspecto da implantação de 

uma gestão documental  

os profissionais de arquivo e as instituições arquivísticas devem participar da 

concepção, do projeto, da implantação e do gerenciamento dos sistemas eletrônicos 

de gestão de documentos, a fim de garantir o cumprimento dos requisitos e metadados 

previstos no artigo 3º.  
Esta mesma resolução, também aborda critérios para a eliminação, reafirmando o que 

está estabelecido na lei nº 8.159, já apresentada em secção anterior deste capítulo. Este apoio, 

é visto no art. 5º43, 

a avaliação e a destinação dos documentos arquivísticos digitais devem obedecer aos 

procedimentos e critérios previstos na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e às 

Resoluções do CONARQ, nº 5, de 30 de setembro de 1996, nº 7, de 20 de maio de 

1997, e nº 14, de 24 de outubro de 2001. 
Parágrafo único. A eliminação de documentos arquivísticos submetidos a processo de 

digitalização só deverá ocorrer se estiver prevista na tabela de temporalidade do órgão 

ou entidade, aprovada pela autoridade competente na sua esfera de atuação e 

respeitado o disposto no art. 9º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  

 

                                                           
40 Disponível em:< http://www.conarq.gov.br/index.php/resolucoes-do-conarq/262-resolucao-n-20,-de-16-de-

julho-de-2004> Acesso em: 16 abr. 2018 
41 Disponível em:< http://www.conarq.gov.br/index.php/resolucoes-do-conarq/262-resolucao-n-20,-de-16-de-

julho-de-2004> Acesso em: 16 abr. 2018 
42 Disponível em:< http://www.conarq.gov.br/index.php/resolucoes-do-conarq/262-resolucao-n-20,-de-16-de-

julho-de-2004> Acesso em: 16 abr. 2018 
43 Disponível em:< http://www.conarq.gov.br/index.php/resolucoes-do-conarq/262-resolucao-n-20,-de-16-de-

julho-de-2004> Acesso em: 16 abr. 2018 



44 

 

Esta mesma resolução em questão, também determina responsabilidades, conforme o 

art. 2, determina que 

os órgãos e entidades produtores e acumuladores devem assegurar a preservação, a 

autenticidade e a acessibilidade dos documentos arquivísticos digitais até a 

transferência ou o recolhimento para a instituição arquivística na sua esfera de 

competência. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, resolução nº 

24, 2006) 
 

A questão do recolhimento de documentos arquivísticos digitais, é abordada na 

resolução nº 2444, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Nacional de Arquivos, conforme 

observado no art. 3º  

a instituição arquivística pública, na sua esfera de competência, deverá atender aos 

seguintes requisitos para o recebimento dos documentos arquivísticos digitais: 
a) estabelecer política de preservação digital com sustentação legal, de maneira a 

possuir infraestrutura organizacional, incluindo recursos humanos, tecnológicos e 

financeiros adequados, para receber, descrever, preservar e dar acesso aos documentos 

arquivísticos digitais sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança de 

longo prazo, e 
b) garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico responsável pela 

preservação e acesso dos documentos arquivísticos digitais sob sua custódia, como 

softwares, hardwares, formatos de arquivo e mídias de armazenamento digital.  
 

 Com relação à autenticidade dos documentos digitais a serem recolhidos, a Resolução 

nº 2445 determina que:  

Art. 4º A instituição arquivística pública procederá à presunção de autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais recolhidos com base nos metadados relacionados a 

esses documentos, conforme especificado no anexo II, e com base na listagem 

descritiva apresentada pelo órgão ou entidade responsável pela transferência ou pelo 

recolhimento. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, resolução nº 

24, 2006) 

 

Desta forma, conclui-se que a área da gestão de documentos digitais demanda também 

de detalhes importantes quanto a sua realização nas entidades públicas e privadas e que esta 

prática pressupõe respeito a legislações vigentes no país. Na visão do e-ARQ Brasil,  

com a difusão dos documentos digitais, a gestão arquivística de documentos tornou-

se o principal foco de estudo da comunidade arquivística internacional. Nos últimos 

anos, projetos desenvolvidos nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália 

resultaram na revisão de conceitos arquivísticos, na definição de diretrizes de gestão 

e na especificação de requisitos funcionais e metadados para sistemas de gestão 

arquivística de documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011, p. 16) 
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Destaca-se, portanto, o crescente número de pesquisas e de discussões acerca do tema 

referente a gestão de documentos digitais, sendo um tema ainda bastante frequente e muito 

observado pela a arquivística, permitindo assim, o seu constante desenvolvimento.  

3.4 O e-ARQ BRASIL 

 

No Brasil, as diretrizes do e-ARQ Brasil conforme a resolução nº 2546, de 27 de abril 

de 2007, determinam aspectos importantes para a gestão de documentos arquivísticos. No art. 

1º47, 

recomendar aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil, Versão 1.0, aprovado na 43ª reunião 

plenária do CONARQ, realizada no dia 4 de dezembro de 2006, de que trata esta 

Resolução, disponibilizada em pdf na página web do CONARQ, 

www.conarq.arquivonacional.gov.br.  
 

O e-ARQ Brasil é definido como  

uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos 

próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como 

sua acessibilidade.  

Além disso, o e-ARQ Brasil pode ser usado para orientar a identificação de 

documentos arquivísticos digitais. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.09) 

 

Destaca-se como finalidade, a observação e cumprimento das diretrizes e requisitos 

apontados pelo e-ARQ Brasil, visando o desenvolvimento de um sistema de gestão arquivística 

de documentos, SIGAD, desta forma,  

 

o e-ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão 

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

até a sua destinação final. Todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo 

SIGAD, o qual tendo sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui 

apresentados, conferirá credibilidade à produção e à manutenção de documentos 

arquivísticos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.10) 

 

É definido como um sistema de gestão arquivística de documentos, ou seja, um 

SIGAD,  

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.  
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O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um 

programa de gestão arquivística de documentos. (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2011, p.10) 
 

 

Em concordância com a definição do termo SIGAD, o Glossário de Documentos 

Arquivísticos Digitais48,  diz que um SIGAD é um  

conjunto de procedimentos e operações técnicas característico do sistema de gestão 

arquivística de documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes 

digitais ou em ambientes híbridos, isto é, em que existem documentos digitais e não 

digitais ao mesmo tempo. (CDTE/CONARQ 2014, p.33) 

 

Torna-se necessário, também, esclarecer que  

 

o SIGAD deve ser capaz de gerenciar simultaneamente, os documentos digitais e os 

convencionais. No caso dos documentos convencionais, o sistema registra apenas as 

referências sobre os documentos e, para os documentos digitais, a captura, o 

armazenamento e o acesso são feitos por meio do SIGAD. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.10) 
  

Um Sistema de gestão arquivística de documentos, SIGAD, tem que realizar os 

seguintes procedimentos: 

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; 

Implementação de metadados associados aos documentos para descrever os contextos 

desses mesmos documentos (jurídico-administrativo, de proveniência, de 

procedimentos, documental e tecnológico); (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.10) 

 

 Ao se abordar a gestão de documentos digitais, no tocante ao auxílio de sistemas para 

a realização da gestão documental, o e-ARQ Brasil, também, apresenta as diferenças entre um 

SIGAD e um gerenciamento eletrônico de documentos – GED.  Nesse aspecto, um GED, é 

definido como um 

conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada de 

um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: captura, 

gerenciamento, armazenamento e distribuição. Entende-se por informação não 

estruturada aquela que não está armazenada em banco de dados, como mensagem de 

correio eletrônico, arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc. 

O GED pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho 

(workflow), processamento de formulários, indexação, gestão de documentos, 

repositórios, entre outras. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011, p.10) 
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Apontadas as especificidades do sistema de uma gestão arquivística de documentos - 

SIGAD e do gerenciamento eletrônico de documentos – GED, em respeito às diferenças de uso 

e de funcionalidade,  

um 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 arquivísticos de 

ciclo de vida dos documentos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011, p.11) 

 

Cientes das especificidades e diretrizes estabelecidas pelo e-ARQ Brasil, constata-se 

a necessidade de uso dos requisitos apontados por este modelo, já que, o pleno cumprimento 

destes requisitos no desenvolvimento de um sistema, proporciona uma gestão eficiente, 

atendendo de certa forma às necessidades institucionais,  ocorrendo o acatamento à toda 

legislação que compõe a proteção dos documentos e por fim,  se observa  a devido respeito as 

condições e características que um documento arquivístico possui, mesmo que este, esteja em 

meio digital.  
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4 ANÁLISE DO SEI E VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA AOS REQUISITOS DO e-

ARQ BRASIL 

 

Inicialmente apresentamos a Agência Nacional do Cinema, instituição objeto da 

análise dessa pesquisa, o seu histórico, suas competências e finalidades.  

Posteriormente, expomos o Processo Eletrônico Nacional, apresentando finalidades do 

projeto e, por último, a análise comparativa da aderência dos requisitos do Sistema eletrônico 

de informações com os requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil, no que diz respeito às 

funcionalidades classificação, registro, gerenciamento de processos e volumes.  

4.1 A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE 

 

A Medida Provisória nº 2.228-149, de 06 de setembro de 2001, em uma das suas 

diretrizes, estabelece a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, conforme o art. 5º50: 

 

[...] fica criada a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, autarquia especial, 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

observado o disposto no art. 62 desta Medida Provisória, órgão de fomento, regulação 

e fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica, dotada de autonomia 

administrativa e financeira. 

 

Historicamente, a ANCINE assumiu competências anteriormente realizadas pela 

Embrafilme, antiga empresa responsável pela gestão cinematográfica e distribuição de filmes 

nacionais. Na gestão do Governo de Fernando Collor de Melo51 com o seu projeto de limitar a 

máquina pública no chamado Programa de nacional de desestatização, conforme a lei nº 9.491, 

de 9 de setembro de 1997, a Embrafilme é extinta em 16 de março de 1990. 

O Conselho Superior do Cinema, criado juntamente com a Agência Nacional do 

Cinema, com base na mesma medida provisória, teve seu funcionamento regulamentado por 

meio do Decreto nº 4.858, de 13 de outubro de 200352, conforme o art. 1º53, o Conselho tem 

como finalidades 

I- formular a política nacional do cinema; 
II - aprovar diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria cinematográfica 

nacional, com vistas a promover sua auto sustentabilidade; 
III - estimular a presença do conteúdo brasileiro nos diversos segmentos de mercado 

da área cinematográfica nacional; 
IV - acompanhar a execução das políticas estabelecidas nos incisos anteriores; 
V - estabelecer a distribuição da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica - CONDECINE para cada destinação prevista em lei; 

                                                           
49 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm> Acesso em: 26 mai. 2018 
50 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2228-1.htm> Acesso em: 26 mai. 2018 
51  15/03/1990 – 29/12/1992  
52 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4858.htm> Acesso em: 26 mai. 2018 
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VI - propor a atualização da legislação relacionada com as atividades de 

desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional; e 
VII - elaborar e propor modificações no seu regimento interno e decidir sobre as 

alterações propostas por seus membros 

 

O art. 2º54, do Decreto nº 4.858/2003,  define os membros que compõem o Conselho 
 

I - Ministros de Estado a seguir indicados: 

a) Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá; 

b) da Justiça; 

c) das Relações Exteriores; 

d) da Fazenda; 

e) da Cultura; 

f) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

g) das Comunicações; 

h) da Educação; e 

i) da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 

República. 

i) da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.  

 II - seis Especialistas em atividades cinematográficas e audiovisuais, representantes 

dos diversos setores da indústria cinematográfica e vídeofonográfica nacional, que 

gozem de elevado conceito no seu campo de especialidade, tenham destacada 

atuação no setor e interesse manifesto pelo desenvolvimento do cinema e 

audiovisual brasileiros; e 

III - três representantes da sociedade civil, com destacada atuação em seu setor e 

interesse manifesto pelo desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiros. 

 

Atualmente, a Agência Nacional do Cinema e o Conselho Superior do Cinema ambos 

se encontram subordinados ao Ministério da Cultura, conforme estabelecido, também, pelo 

decreto nº 4.85855, de 13 de outubro de 2003. A sede da Agência Nacional do Cinema está 

localizada em Brasília, porém, possui um escritório central na cidade do Rio de Janeiro e um 

escritório regional na cidade de São Paulo.  

O Decreto nº 8.283, de 3 de julho de 2014, o art. 4º56 apresenta a estrutura 

organizacional da Agência Nacional do Cinema: Diretoria Colegiada; Gabinete; Ouvidoria 

Geral; Auditoria Interna; Procuradoria Federal; Secretarias; e Superintendências. 

A Agência Nacional do Cinema atua nas áres de regulamentação, fiscalização e 

fomento do audiovisual do Brasil. Também é responsável pela gestão dos recursos da 

Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional -  CODECINE.  

A CONDECINE compõe o Fundo Setorial do Audiovisual –FSA, criado pela Lei nº 

11.437 de 28 dezembro de 2006 e tendo sua regulamentação pelo Decreto nº 6.299, de 12 de 

dezembro de 2007, sendo este um mecanismo de desenvolvimento e incentivo ao audiovisual 

brasileiro e uma das ações pertencentes a Fundo Nacional de Cultura – FNC.  
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Conforme observado, com objetivo de desenvolver o setor audiovisual do Brasil, a 

ANCINE busca parcerias e incentivos a fim de promover a e desenvolver a produção 

cinematográfica nacional tanto no País quanto no exterior.  

4.1.1 O Arquivo da Agência Nacional do Cinema 

 

Na Agência Nacional do Cinema, o setor de Arquivo é denominado Coordenação de 

Documentação e Acervo – CDA e encontra-se subordinada à Gerência de Administração - GAD 

que é subordinada à Secretaria de Gestão Interna- SGI.  

A estrutura organizacional da Coordenação de Documentação e Acervo é composta de 

três setores: Protocolo, Biblioteca e o Arquivo. A resolução de Diretoria Colegiada nº 6057, de 

2 de abril de 2014, da Agência Nacional do Cinema,  aponta as atribuições da Coordenação de 

Documentação e Acervo 

 

I. coordenar e executar a política de documentação e acervo da ANCINE, garantindo 

a recuperação da informação, o acesso ao documento e a preservação de sua 

memória, prestando informação atualizada em âmbito interno e externo; 

II. planejar e coordenar a aplicação da política nacional de arquivos públicos nas 

unidades da ANCINE, em consonância com a orientação do Arquivo Nacional; 

III. coordenar e acompanhar, nas unidades da ANCINE, os procedimentos e 

operações técnicas referentes à documentação quanto à sua produção, tramitação, 

uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente; 

IV. planejar e coordenar as atividades do Protocolo da ANCINE, em consonância 

com as normas e orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

V. planejar e coordenar as atividades da Biblioteca da ANCINE; e 

VI. planejar e coordenar as atividades do arquivo central da ANCINE. 
 

A Coordenação de Documentação e Acervo, em seu quadro atual, é composto de um 

Coordenador do setor, um Servidor e vinte e um colaboradores terceirizados, sendo, três 

arquivistas, dezoito postos de apoio de gestão documental e cinco secretários. Os colaboradores 

atuam nas práticas administrativas de atendimento e de atividades referentes à gestão de 

documentos e processos da agência com auxílio de arquivistas.  

Está em discussão e em fase final o projeto de elaboração do Plano de Classificação 

de documentos relativos às atividades-fim da Agência e uma norma regulamentar de práticas 

de Arquivo para os demais setores da Agência. A Coordenação de Documentação e Acervo 

possui também uma equipe responsável pelo atendimento a dúvidas e solicitações do Sistema 

Eletrônico de Informações, denominada “suporte SEI”. 
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4.2 O PROJETO PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL - PEN 

 

A idealização de uma infraestrutura inovadora, ágil e produtiva no gerenciamento dos 

processos e documentos públicos, levaram a elaboração do projeto titulado: Processo Eletrônico 

Nacional – PEN. A coordenação desta iniciativa, encontra-se sob a responsabilidade do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG. 

O PEN é um trabalho desenvolvido em conjunto por órgãos e entidades da esfera 

administrativa pública e está baseado em três serviços: O Sistema Eletrônico de Informações – 

SEI, o Barramento e por último, o Protocolo Integrado.  

Segundo o portal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão58, “O 

PEN introduz práticas inovadoras no setor público – elimina o uso de papel como suporte físico 

para documentos institucionais e disponibiliza informações em tempo real”.  

4.2.1 O Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

 

A principal ferramenta proposta pelo do Projeto PEN é o Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI. O SEI é um sistema informatizado disponibilizado gratuitamente para os 

órgãos e entidades públicas, o qual foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região – TRF4. O sistema promete uma rapidez e uma eficiência nas rotinas administrativas 

voltadas para a gestão eletrônica de processos e documentos.  

A adesão ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI é feita por uma solicitação em 

Ofício do órgão, que deseja utilizá-lo, diretamente ao Tribunal Federal Regional da 4ª Região 

– TRF4, que dará prosseguimento a todo o protocolo de implantação do sistema no órgão ou 

entidade, dando início ao acordo de Cooperação Técnica formalizado entre o órgão e o tribunal. 

Essa conduta é observada com base Resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região nº 11659, de 20 de outubro de 2017, disponibilizada pelo portal do MPOG, que 

estabelece diretrizes para a adesão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI por parte dos 

órgãos conforme estabelecido no art.3º 60, parágrafo §1º  

todas as apresentações do SEI para instituições externas à Justiça Federal da 4ª Região 

serão conduzidas pelo TRF4, após a devida autorização da Presidência do Tribunal.  

§ 1º Todos os pedidos dos interessados em conhecer o SEI deverão ser encaminhados 

ao Tribunal 
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O portal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão61 apresenta as 

vantagens propostas com a inciativa:  

Portabilidade: 100% Web e pode ser acessado por meio dos principais navegadores 

do mercado – Internet Explorer, Firefox e Google Chrome; 

Acesso Remoto: pode ser acessado remotamente por diversos tipos de equipamentos, 

como microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones de vários sistemas 

operacionais (Windows, Linux, IOS da Apple e Android do Google). Isso possibilita 

que os usuários trabalhem à distância; 

Acesso de usuários externos: gerencia o acesso de usuários externos, permitindo que 

tomem conhecimento dos documentos e, por exemplo, assinem remotamente 

contratos e outros tipos de processos; 

Controle de nível de acesso: gerencia a criação e o trâmite de processos e documentos 

restritos e sigilosos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários 

específicos; 

Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de processo eletrônico, 

que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação física do papel. 

Com isso, várias unidades podem ser demandadas, tomar providências e manifestar-

se simultaneamente; 

Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, estatísticas da unidade, 

tempo do processo, base de conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento 

especial, inspeção administrativa, modelos de documentos, textos padrão, 

sobrestamento de processos, assinatura em bloco, organização de processos em bloco, 

acesso externo, entre outros; 

Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e usabilidade. 

 

Uma observação a ser levantada, diz respeito ao Decreto nº 8.538, de 8 de outubro de 

2015, que determinou a utilização de meio eletrônicos para os processos administrativos nos 

órgãos e entidades de caráter público conforme observado no art. 4º62 

para o atendimento ao disposto neste Decreto, os órgãos e as entidades da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional utilizarão sistemas 

informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos. 

Parágrafo único.  Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar, 

preferencialmente, programas com código aberto e prover mecanismos para a 

verificação da autoria e da integridade dos documentos em processos administrativos 

eletrônicos. 

 

Na Agência Nacional do Cinema, a utilização oficial do SEI como sistema de uso pelo 

protocolo ocorreu por meio da Resolução de Diretoria Colegiada nº 6663, de 1º de outubro de 

2015, conforme observado no  art. 1º  

Instituir o processo administrativo eletrônico na Agência Nacional do Cinema – 

ANCINE.  

Parágrafo único. Fica definido o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como 

sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no âmbito da ANCINE. 
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O art. 364 dessa Resolução descreve os objetivos propostos com a implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI no âmbito da Agência Nacional do Cinema – 

ANCINE 

a implantação do processo administrativo eletrônico na ANCINE atenderá às 

seguintes diretrizes e objetivos:  

I – aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de processos;  

II – aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações; e  

III – criar condições de melhoria da gestão, de otimização de fluxos de trabalho e de 

racionalização de despesas administrativas. 

 

A respeito das autorizações e atividades permitidas ao corpo de servidores, 

colaboradores e inclusive usuários externos são aspectos comtemplados na RDC nº 66. O art. 

7º65 afirma que 

os usuários servidores poderão tramitar processos, incluir documentos, bem como 

assinar documentos eletrônicos, entre outras atividades, de acordo com seu perfil de 

acesso e competências funcionais.  

Parágrafo único. O cadastro de usuário servidor e a atribuição de perfil serão 

solicitados pela chefia imediata da unidade em que o servidor estiver lotado. 

 

Sobre o corpo de colaboradores da Agência Nacional do Cinema que utilizam o 

Sistema Eletrônico de Informações,  o art.8º66 diz  

os usuários colaboradores poderão tramitar processos, incluir documentos, entre 

outras atividades, de acordo com seu perfil de acesso e atribuições.  

§1º. Os usuários colaboradores não poderão assinar documentos eletrônicos.  

§2º. O cadastro de usuário colaborador e a atribuição de perfil serão efetivados 

mediante solicitação da chefia imediata da unidade em que o colaborador prestar 

serviço, cabendo a ele a responsabilidade de acompanhar as ações realizadas pelo 

colaborador no SEI. 

 

Aos usuários externos, o art. 967 dessa Resolução determina que 

os usuários externos, no âmbito do SEI, mediante credenciamento, poderão:  

I – Acompanhar o trâmite de processos;  

II – Receber ofícios e notificações;  

III – assinar contrato, convênio, acordo e outros instrumentos congêneres com ele 

celebrados pela ANCINE; e  

IV – Obter vistas dos processos.  

§ 1º. O credenciamento de usuário externo é ato pessoal e intransferível e dar-se-á a 

partir de solicitação efetuada no sítio eletrônico da ANCINE.  

§ 2º. A autorização do credenciamento de usuário externo e a consequente liberação 

dos serviços disponíveis no SEI dependem de prévia aprovação por parte desta 

Agência, a qual será concedida somente após o encaminhamento da documentação 

necessária pelo interessado e a análise do cumprimento dos requisitos necessários ao 

credenciamento.  
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§ 3º. O credenciamento de acesso importará na aceitação das regras definidas nesta 

RDC. 

 

Sobre a responsabilidade do uso do Sistema Eletrônico de Informações – SEI , o art. 

5º68 informa que  

compete à área de protocolo da Coordenação de Documentação e Acervo:  

I – receber, conferir, digitalizar, registrar e assinar eletronicamente os documentos de 

origem externa recebidos no âmbito da ANCINE; e 

II – realizar remessa de documentos fisicamente quando não for possível a tramitação 

eletrônica. 

 

Conforme observado, o SEI está presente na ANCINE desde o ano de 2015; as 

questões referentes ao sistema estão sob atribuição da Coordenação de Documentação e Acervo 

e da Gerência de Tecnologia da Informação. O SEI também possuí um aplicativo69 para 

smartphones e outros dispositivos móveis, serviços como assinatura de documentos e 

tramitação são algumas das funcionalidades disponíveis. 

4.2.2 Protocolo Integrado 

 

A utilização de um protocolo integrado é uma das propostas incluídas no Projeto PEN, 

que visa uma acessibilidade sobre a tramitação de processos e documentos nos protocolos dos 

diversificados órgãos e entidades públicas federais.  

A utilização e consulta desta base de dados é realizada por meio de uma numeração 

atribuída pelo protocolo, o Número Único de Protocolo – NUP, fornecendo uma identificação 

para o processo ou documento e facilitando ao cidadão o acesso a informações. A 

responsabilidade do sistema do Protocolo Integrado fica sobre a responsabilidade da equipe de 

tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, coordenador de 

todo o projeto PEN, e também, conta com a ajuda do Arquivo Nacional.  

Segundo o portal oficial do Protocolo Integrado do Governo Federal70, a ação do 

protocolo integrado tem como benefícios para a Sociedade:  

1 - Oferecer visão integrada do trâmite dos documentos e processos com maior 

transparência e facilidade de acesso – computador ou celular; 

2 - Reduzir o tempo de atendimento; 

3 - Minimizar os deslocamentos para o acompanhamento de processos e 

documentos; 

4 - Manter o cidadão informado sobre a movimentação do seu processo ou 

documento por e- mail – mensagem automática por movimentação 
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A respeito das instituições e entidades públicas federais, o Portal oficial do Protocolo 

Integrado do Governo Federal71 informa que como benefícios, o Protocolo Integrado permite  

1 - Ofertar serviço útil à sociedade, disponibilizando consulta integrada de protocolos 

do Governo Federal, e recebimento de informes de tramitação via e-mail; 

2 - Promover a transparência ativa, garantindo aos cidadãos o direito de acesso à 

informação, conforme determina a Lei n° 12.527/2011; 

3 - Simplificar o atendimento ao cidadão, de acordo com o Decreto nº 6.932/2009, 

possibilitando a ampliação dos serviços eletrônicos prestados pelos órgãos; 

4 - Reduzir custos por meio da redução da demanda de atendimento presencial; 

5 - Promover a padronização das informações sobre protocolo; 

6 - Possibilitar consultas gerenciais sobre processos e documentos. 

4.2.3 Barramento 

O Outro serviço oferecido na proposta do projeto PEN é o Barramento, que ainda não 

está sendo implementado. Com o Barramento, o órgão ou entidade poderá realizar a tramitação 

de processos com os demais órgãos. Conforme o portal do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão72 “O Barramento PEN é uma solução que permitirá a tramitação de 

processos entre os órgãos que utilizam o SEI ou outras soluções de processo eletrônico”. 

4.3 SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO e o e-ARQ Brasil 

 

Apresentadas as características do projeto PEN, foi elaborado um quadro comparativo 

de funcionalidades realizadas pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI para expor se o 

mesmo é aderente às funcionalidades referentes à registro e gerenciamento de processos, 

previstas pelo e-ARQ Brasil.  

A versão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, utilizado para esta análise, é a 

mais recente de número: 3.0.6. A verificação do SEI utilizado pela ANCINE com os requisitos 

do e-ARQ Brasil foi feita nas funcionalidades consideradas como obrigatórias: Organização 

dos documentos arquivísticos: plano de classificação e manutenção dos documentos, 

Classificação e metadados das unidades de arquivamento, Gerenciamento dos 

dossiês/processos, Requisitos adicionais para o gerenciamento de processos e Volumes: 

abertura, encerramento e metadados. 

Quadro – 1 Quadro de análise dos requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil 

comparado as funcionalidades do Sistema Eletrônico de Informações – SEI  
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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 
 

 

Requisitos e-ARQ Brasil 

 

Sistema Eletrônico de Informações  

SEI 

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 código de classificação e tabela de 

temporalidade da resolução nº 14 do 

CONARQ está configurado no SEI e a 

ANCINE registra o código 

correspondente. A ANCINE ainda não 

teve aprovado o código relativo às 

atividades-fim, ainda assim, o mesmo 

é utilizado no sistema. 

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 Código de classificação de 

classificação da resolução 14 está 

corretamente configurado. 

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários 

autorizados acrescentar novas classes sempre que 

necessário. 

Como o Código é do CONARQ 

somente o CONARQ teria o direito de 

acrescentar as classes. 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no respectivo 

metadado. 

O CONARQ é que tem essa atribuição. 

1.1.5. Um SIGAD tem que registrar a mudança 

de nome de uma classe já existente no respectivo 

metadado. 

O CONARQ é que tem essa atribuição. 

1.1.6. Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, incluídas as 

subclasses, grupo, subgrupos e documentos nela 

classificados, para outro ponto do plano de 

classificação. Nesse caso, é necessário fazer o 

registro do deslocamento nos metadados do 

plano de classificação. 

 

O CONARQ é que tem essa atribuição. 

1.1.7. Um SIGAD deve permitir que usuários 

autorizados tornem inativa uma classe em que 

não sejam mais classificados documentos. 

O CONARQ é que tem essa atribuição. 

1.1.8. Um SIGAD tem que permitir que um 

usuário autorizado apague uma apague uma 

classe inativa. Só pode ser apagada uma classe 

que não tenha documentos nela classificados. 

O CONARQ é que tem essa atribuição. 

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 

Pela configuração do código de 

classificação no SEI, não há 

possibilidade de eliminar uma classe 

desse código. 
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ali classificados tenham sido recolhidos ou 

eliminados, e seus metadados apagados, ou que 

esses documentos tenham sido reclassificados. 

 

1.1.11. Um SIGAD tem que disponibilizar pelo 

menos dois mecanismos de atribuição de 

identificadores a classes do plano de 

classificação, prevendo a possibilidade de se 

utilizar ambos, separadamente ou em conjunto, 

na mesma aplicação: 

• atribuição de um código numérico ou 

alfanumérico;  

• atribuição de um termo que identifique cada 

classe 

 

O SEI utiliza do padrão adotado na 

resolução nº 14 do CONARQ (Plano 

de Classificação, Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo relativo às atividades-meio da 

Administração Pública) para a 

classificação dos processos. 

O sistema adota o padrão de código 

numérico decimal e a da 

atribuição/nome conforme a 

publicação do CONARQ. 

 

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 sistema permite apenas a 

classificação em níveis subordinados, 

conforme a recomendação.  

1.1.13. Um SIGAD tem que utilizar o termo 

completo para identificar uma classe. Entende-se 

por termo completo toda a hierarquia referente 

àquela classe. Por exemplo: MATERIAL: 

AQUISIÇÃO:MATERIAL 

PERMANENTE:COMPRA MATERIAL: 

AQUISIÇÃO:MATERIAL DE 

CONSUMO:COMPRA 

 

 

A descrição completa da classe é 

encontrada no sistema. 

1.1.14. Um SIGAD tem que assegurar que os 

termos completos, que identificam cada classe, 

sejam únicos no plano de classificação. 

 

O sistema segue a Resolução nº 14 do 

CONARQ 
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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 sistema não gera relatório sobre a 

classificação. 

1.2  Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

1.2.1. Um SIGAD tem que permitir a 

classificação das unidades de arquivamento 

somente nas classes autorizadas. Ver requisito 

1.2.12 

 

O SEI segue a recomendação.  

Ver item 1.1.12 

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 SEI segue a recomendação.  

Ver item 1.1.13 

 

 

 

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. 

 Os metadados que o sistema apresenta 

e que não podem ser alterados são: 

 Tipo do documento,  

 Data do documento,  

 Número/nome na árvore,  

 Formato (nato-digital ou 

digitalizado nesta unidade),  

 Tipo de conferência,  

 Remetente,  

 Interessados,  

 Classificação por assunto 

  Observações,  

 

 Nível de acesso (sigiloso, 

restrito, público) 

 

 

1.2.5. Um SIGAD tem que associar os metadados 

das unidades de arquivamento conforme 

estabelecido no padrão de metadados. 

 O SEI permite.  
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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 SEI apresenta o histórico da 

classificação anterior se a mesma não 

for excluída.  

1.2.9. Um SIGAD tem que permitir que uma 

unidade de arquivamento e seus respectivos 

volumes e/ou documentos sejam reclassificados 

por um usuário autorizado e que todos os 

documentos já inseridos permaneçam nas 

unidades de arquivamento e nos volumes que 

estão sendo transferidos, mantendo a relação 

entre documentos, volumes e unidades de 

arquivamento. 

 

 

 

A reclassificação dos processos no SEI 

é permitida. 

1.3  Gerenciamento dos dossiês/processos 

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 SEI indica a data de cadastro do 

processo/documento no momento em 

que o arquivo em PDF é carregado 

para o sistema.  

 

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 processo pode ser concluído na 

unidade em que ele se encontra apenas 

pelo Servidor autorizado. 

Uma vez concluído na unidade o 

mesmo não será encerrado nas demais 

unidades onde também se encontra. A 

conclusão do processo se dá quando 

ele é concluído em todas as áreas, 

aplica-se o uso do termo de 

encerramento e arquivamento do 

mesmo. 

 

1.3.3. Um SIGAD tem que permitir a consulta 

aos dossiês/processos já encerrados por usuários 

autorizados. 

Quando o processo é concluído na 

unidade em que ele se encontra, o 

mesmo permanece disponível para 

consulta, podendo ser encontrado por 

meio da pesquisa. 

 

1.3.4. Um SIGAD tem que permitir o acréscimo 

de novos documentos a dossiês/processos já 

encerrados.  

Dossiês/processos encerrados devem ser 

reabertos para receber novos documentos. 

 

 

 

O sistema permite reabrir processos e 

o acréscimo de novos documentos. 

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 

 

O SEI da ANCINE não previu os 

procedimentos de destinação de 

documentos. 
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eliminação será devidamente registrada em trilha 

de auditoria. 

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 

 

Em sua fase de implantação, foi 

concedida autorização para um usuário 

fosse alimentando o sistema com as 

classes e subclasses. A mudança é 

possível desde que possua o perfil 

adequado, autorização e motivo para 

tal. 

1.4  Requisitos adicionais para o gerenciamento de processos 

 

 

 

1.4.1. Um SIGAD tem que prever a 

formação/atuação de processos por usuário 

autorizado conforme estabelecido em legislação 

específica. 

Conforme estabelecido pela Resolução 

de diretoria colegiada nº 66, de 1º de 

outubro de 2015, no art. 7º art. 8º, 

estabelece que os servidores e 

colaboradores possuem permissão para 

cadastro, tramitação, classificação e 

demais atividades de acordo com o 

perfil e atividade que o mesmo realiza 

no setor. Questões referentes a 

assinatura digital de documentos é que 

são apenas concedidas aos servidores. 

1.4.2 Um SIGAD deve prever funcionalidades 

para apoiar a pesquisa sobre a existência de 

processo relativo à mesma ação ou interessado. 

O sistema possui o módulo de pesquisa 

comum e pesquisa avançada, onde a 

pesquisa requer o preenchimento de 

dados específicos. 

 

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 SEI atribuí a cada novo documento 

carregado na árvore do processo, uma 

numeração única. Por exemplo: 

000000X. 

 

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 específica na devida 

esfera e âmbito de competência. 

 

 

O SEI não renumera  demais  

documentos integrantes do processo 

quando outro é excluído. 

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 sistema possui a função de anexação 

de processos, esta ação por regra é 

permitida apenas ao Coordenador do 

setor, porém, poderá ser realizada por 

outro usuário diante de permissão. As 

informações sobre anexação são 

informados pelo sistema. 
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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 sistema não prever procedimentos 

para desapensação. 

A desapensação no SEI se dá com a 

criação manual de um despacho de 

desapensação que fica registrado na 

árvore do processo. 

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 sistema não realiza 

desentranhamento de documentos. 

Conforme informado pelo o setor de 

arquivo, para realizar tal atividade é 

solicitado o cancelamento do 

documento. 

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.  

 

O sistema não realiza. 

1.4.9. Um SIGAD tem que prever o 

encerramento dos processos incluídos seus 

volumes e metadados.  

O encerramento se dá através da 

conclusão do processo na área de 

forma manual, o sistema não informa 

previsão. 

1.4.10. Um SIGAD tem que prever o 

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.  

 

O sistema não informa previsão de 

desarquivamento. 

1.5 Volumes: abertura, encerramento e metadados 

 

1.5.1. Um SIGAD deve ser capaz de gerenciar 

volumes para subdividir dossiês/processos, 

fazendo a distinção entre dossiês/processos e 

volumes. 

  

A cada 20 (vinte) documentos o SEI 

automaticamente abre uma  nova pasta 

na árvore do processo, a mesma não 

pode ser considerada como volume. 

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 sistema não trabalha com volume. 

1.5.4. Um SIGAD tem que permitir a abertura de 

volumes para qualquer dossiê/processo que não 

esteja encerrado. 

 

O sistema não trabalha com volume. 

1.5.6. Um SIGAD tem que assegurar que um 

volume conterá somente documentos. Não é 

permitido que um volume contenha outro volume 

ou outro dossiê/processo. 

O sistema organiza os documentos em 

pastas conforme o item 1.5.1. 
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1.5.7. Um SIGAD tem que permitir que um 

volume seja encerrado por meio de 

procedimentos regulamentares e apenas por 

usuários autorizados.  

  

Ver item 1.5.1 

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. 

Conforme o item 1.5.1 O SEI atribui 

pastas e não volumes na arvore dos 

processos cadastrados, mesmo com 

uma pasta fechada (completa com 20 

documentos), ainda assim é possível a 

pasta precedente ser modificada . 

1.5.9. Um SIGAD tem que impedir a reabertura, 

para acréscimo de documentos de um volume já 

encerrado. 

O sistema permite o acréscimo de um 

documento “faltante” em uma pasta 

que já foi “fechada” pelo SEI. 

 

 

Diante das informações coletadas no quadro 1 é possível concluir que o SEI atendeu 

uma parte considerável dos requisitos selecionados para esta análise, ainda sim, o mesmo não 

pode ser considerado como um SIGAD.  

O sistema tem um funcionamento muito bom no fluxo de trabalho, o diferencial, 

comparado com outros sistemas, está na capacidade do mesmo em realizar a classificação, 

segundo o código do CONARQ, sendo esta uma característica essencial do SIGAD.   

Futuras modificações no SEI podem permitir que o mesmo possa ter um controle 

efetivo do ciclo de vida, prevendo ações de avaliação e destinação dos documentos e de 

preservação digital e demais ajustes para eficiência de uma gestão arquivística dos documentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A realização desta pesquisa permitiu explorar e revisar na bibliografia arquivística 

conceitos essenciais da área. A exposição e pesquisa de leis e decretos desenvolvidos pelas 

autoridades competentes demostrou que a prática da gestão de documentos no País é bem 

regulamentada e abrange as mais diversas atividades relacionadas a esta prática. Também, foi 

possível observar, através da pesquisa realizada no âmbito da ANCINE, os desafios encontrados 

pelos arquivistas diante do tema da gestão de documentos digitais, o qual tem sido objeto de 

trabalhos e pesquisas para enfrentar o desafio da gestão e da preservação dos documentos 

digitais, de forma a que eles se mantenham autênticos, preservados e acessíveis ao longo do 

tempo.  

A respeito do objetivo principal do trabalho em analisar o sistema SEI, a coleta de 

informações no âmbito na ANCINE contribuiu na elaboração da comparação das 

funcionalidades do sistema diante dos requisitos estabelecidos pelo e-ARQ Brasil. 

No âmbito da ANCINE foi constatado que o SEI apresenta um bom funcionamento 

para os seus usuários. Os arquivistas da instituição têm se dedicado bastante em discutir 

internamente questões para melhoria e adaptação do sistema para o seu melhor funcionamento 

no que diz respeito aos aspectos arquivísticos, bem como no atendimento às demandas da 

agência. Para isso, o setor de arquivo vem promovendo cursos para utilização do sistema e 

oferece um suporte para dirimir dúvidas na utilização do sistema.  

O projeto PEN traz uma inovação e surge como um desafio para os arquivistas e para 

a administração pública. O SEI não é um sistema obrigatório, porém, o decreto nº 8.539, de 8 

de outubro de 2015, determinou em um prazo de dois anos a implantação de sistemas 

informatizados de gestão de documentos nos órgãos e entidades públicas. Diante disso, houve 

uma demanda considerável para a adesão do sistema, acarretando a construção de uma estrutura 

eletrônica acelerada em um curto espaço de tempo. Os demais serviços constituintes do projeto 

PEN: protocolo integrado e o barramento, até o fechamento desta pesquisa ainda não estão em 

funcionamento na ANCINE, estando ainda na fase de planejamento e implantação.  

O próprio Arquivo Nacional recomenda uma política de preservação digital e um 

programa de gestão de documentos, antes da implantação de qualquer sistema informatizado, o 

que requer do órgão e principalmente dos arquivistas um planejamento adequado. Esta pesquisa 

não esgota o tema e pode abrir caminhos para o estudo do comportamento do SEI em outros 

órgãos e entidades públicas, bem como de uma nova avaliação sobre futuras modificações 

realizadas no sistema para se adequar ao funcionamento de um SIGAD. 
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