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RESUMO 
 

Por meio do levantamento da literatura especializada em Gestão de Documentos, 

procura-se verificar a aderência do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da 

Procuradoria Previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, PG-07, aos requisitos 

previstos no e-ARQ Brasil. O referencial teórico foram os conceitos básicos da 

Arquivologia e as principais concepções de Gestão de Documentos. Foi feita uma 

análise da utilização do sistema SEI na Procuradoria Previdenciária, PG-07.  

 
Palavras-Chave: e-ARQ Brasil; Gestão de Documentos; Sistema Eletrônico de 
Informações; Procuradoria Previdenciária,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Through a survey of literature specialized in Document Management, we seek to 

verify the adherence of the Electronic Information System (SEI) of the State Social 

Security Attorney of the State of Rio de Janeiro, PG-07, to the requirements met in 

the e-ARQ Brasil. The theoretical framework was the basic concepts of Archival and 

the main concepts of Document Management. An analysis was made of the use of 

the SEI system in the Social Security Attorney, PG-07. 
 

 
Keywords: Electronic Records; Electronic Records Management; Electronic Records 

Management System; e-ARQ Brasil model of requirements of electronic records 

management system; Procuradoria Previdenciária. 
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1. INTRODUÇÃO 

A intenção de analisar o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na 

Procuradoria Previdenciária (PG-07), tendo em vista alguns requisitos do e-ARQ 

Brasil, foi gerada por conta da determinação que ocorreu em virtude da pandemia, 

pois os processos administrativos, itens documentais em maior quantidade do setor, 

iam deixar de ser produzidos fisicamente, passando a serem produzidos e tramitados 

no SEI de forma paliativa. Por isso, o SEI deixou de ser um sistema usado apenas 

para atividades-meio, incorporando e viabilizando, também, as atividades fim do setor 

de causas previdenciárias da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, se faz necessária a análise a fim de verificar a adesão do referido sistema a 

alguns requisitos estipulados pelo modelo.  

A Gestão de Documentos possui suma relevância nas discussões arquivísticas 

por conta da importância de sua aplicação nas instituições. Para desenvolver tal 

assunto, tendo em vista sua importância aqui antes mencionada, buscou-se a 

bibliografia de referência que aborda a gestão de documentos, tais como: Rondinelli 

(2011), Jardim (2015), Conselho Nacional de Arquivos (2011), Santos (2013) entre 

outros. A busca pelo tema com foco nos documentos arquivísticos digitais, se justifica 

por conta do objeto utilizado no decorrer do desenvolvimento do presente trabalho 

que, como já foi mencionado no início desta introdução, se atem a aplicação do 

sistema SEI no setor especializado em causas previdenciárias da Procuradoria Geral 

do Estado do Rio de Janeiro. Visto isso, cabe aqui principiar o que os autores antes 

mencionados desenvolveram em suas respectivas obras.  

Rondinelli (2011) em sua pesquisa, desenvolveu a análise de documentos 

arquivísticos e sua aplicação no ambiente digital, tendo como base os preceitos 

arquivísticos e, também, da Diplomática. Vale ser frisado que a análise feita pela 

referida autora, destaca a colaboração das disciplinas Arquivologia e Diplomática para 

a Gestão de Documentos, as diferenças entre os termos de maior uso das áreas, o 

que deve ser levado em conta na análise dos documentos arquivísticos digitais para 

ser definido como tal e o que abrange a relação orgânica, o contexto identificável, a 

ação e o envolvimento do documento arquivístico digital em relação ao seu processo 

de produção. 
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Jardim (2015) analisa o conceito e a prática de Gestão de Documentos pautada 

no que os principais dicionários da área abordam. Esta mesma análise mostra como 

a temática se desdobra no que diz respeito aos objetos, as ações e os objetivos 

inerentes à Gestão de Documentos, exibindo o que cada um desses quesitos significa 

para o tema. 

O Conselho Nacional de Arquivos é o norteador no que tange os termos e 

requisitos para embasar o que é abordado. Por meio de suas publicações, busca-se 

pontuar e comparar as definições e conceitos trazidos pelo objetivo geral deste 

trabalho. Como exemplo pode ser mencionado o e-ARQ Brasil, sendo o modelo de 

requisitos para a Gestão Arquivística de Documentos. 

No sentido embasar mais o desenvolvimento do presente trabalho, mantendo 

obras de autores já consolidados em relação a temática, buscou-se, também, o que 

foi desenvolvido por SCHÄFER et al. (2018). Os autores trazem em sua abordagem, 

além de exemplos, o que deve ser prezado na gestão de documentos eletrônicos, 

pontuando quesitos que devem ser aplicados e a adoção de práticas. 

O SEI como campo empírico desta pesquisa, ganhou espaço nos últimos anos 

por ter sido implementado nos âmbitos governamentais como sistema oficial de 

tramitação de documentos. Entretanto, no que diz respeito à Procuradoria 

Previdenciária (PG-07), o sistema foi adotado, a princípio, para questões referentes a 

tramitações de cunho administrativo dentro do setor e do órgão como um todo. Após 

o uso voltado as atividades-meio, o sistema começou a ser utilizado para 

comunicação entre a Procuradoria e outros órgãos do governo do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo possível o envio de ofícios às secretarias com questionamentos sobre 

servidores e até mesmo ofícios de cumprimento sobre determinado assunto. 

Contudo, com a chegada do ano de 2020 juntamente com a pandemia do novo 

coronavírus, os cenários mudaram completamente, podendo ser encarado como um 

dos momentos mais desafiadores para todo o mundo devido à Covid-19. Entre os 

maiores desafios que podem ser mencionados, estão as rotinas de trabalho que 

foram, na sua grande maioria, alteradas, podendo ser citado a ampliação do home 

office e o uso de tecnologias online. 

Visto isso, por conta da inesperada pandemia e das suas proporções, foi 

agregado mais uma função ao SEI, indo além da comunicação entre a Procuradoria e 

as secretarias do Estado e a assuntos inerentes as atividades-meio da instituição as 

quais aqui já foram mencionadas, sendo estipulado que todas as atividades 
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desenvolvidas pela PG-07 seriam de forma paliativa praticadas no SEI. Ou seja, todo 

trabalho, rotinas e acompanhamentos que giram em torno dos processos 

administrativos que tramitavam até então fisicamente na PG-07, iam ser continuados 

no referido sistema. 

Os processos administrativos são os documentos de maior volume na 

Procuradoria Previdenciária. São eles os itens de maior importância na rotina do 

trabalho, pois as informações contidas nos mesmos dão respaldo aos procuradores 

para a defesa do Estado em relação aos seus autores. A defesa do Estado é uma das 

atividades fim da instituição, sendo os processos detentores das informações de cada 

caso. Essas informações são interpretadas, se tornando conhecimento para aplicação 

das estratégias de defesa traçadas pelos agentes do Estado na figura dos 

procuradores. 

Com a pandemia, houve uma mudança radical na rotina e na produção de todos 

os itens documentais. Por determinação, ficou estabelecido que não seriam mais 

produzidos processos administrativos físicos e que todos deveriam ser formados e 

tramitados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Com isso, todos os processos 

novos já começariam, desde sua gênese, no referido sistema, sendo eletrônicos no 

que diz respeito ao suporte. Contudo, antes de tal determinação e por motivos de 

segurança no que se atem à transmissão do vírus, já havia uma outra determinação 

sobre a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e que estes não 

deveriam tramitar para evitar a propagação da contaminação entre os usuários. Assim 

sendo, para citar tal trecho mencionado, ficou declarado pelo ato normativo no artigo 

2°: “Ficam suspensos os prazos processuais dos processos físicos até o dia 15 de 

maio de 2020 nos termos da Resolução nº. 314/2020 do CNJ.” (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. Ato normativo n°12/2020, de 22 de abril de 2020.)  

Entretanto, mesmo com os prazos suspensos e a fim de atender às demandas 

surgidas durante a pandemia, ficou acertado que processos já existentes fisicamente, 

deveriam ser continuados no SEI e, para tal atividade, foi determinado que os 

processos iam ser formados no sistema para que ali pudessem ser tramitados, ou 

seja, hoje existem vários processos formados em dois suportes, no físico, que 

permanecem arquivados na sede da Procuradoria, e no digital, que estão sendo 

tramitados no SEI.  

Cabe ressaltar que, apenas as últimas movimentações do Tribunal de Justiça 

estão presentes nos processos formados no meio digital, não constando todas as 
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outras ações que estão registradas e arquivadas nos processos em papel produzidos 

antes de abril de 2020 na sede.  

Assim, quando é observado o contexto da pandemia e a impossibilidade de 

volta do trabalho presencial, o processo administrativo eletrônico possui a vantagem 

de permitir a tramitação dos documentos de uma instituição, como é o caso da 

Procuradoria Previdenciária. Por outro lado, ao adaptar um novo modo de produzir e 

tramitar documentos por conta de um novo contexto, deve ser levado em 

consideração como esses documentos em formato digital estão incluídos ou não em 

um programa de gestão de documentos, o qual deve estabelecer ainda o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade para todos os documentos produzidos e 

mantidos pela instituição.  

No desenvolvimento do presente trabalho, verificamos a aderência ou não do 

SEI da PG-07 ao e-ARQ Brasil, ressaltando a especificidade desse sistema numa 

instituição pública do poder Executivo estadual e suas ligações com outras instituições 

do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que existam outros trabalhos que discutam essa 

temática, este trabalho é relevante em razão da particularidade da instituição e da sua 

aplicação no contexto da pandemia, tendo em vista seu uso e sua eficácia a longo 

prazo. Ao final fica evidente se o SEI corresponde ou não a um sistema eficaz de 

corresponder o que é prezado na gestão de documentos eletrônicos/digitais. 

O objetivo desse trabalho é verificar se o SEI aplicado na PG-07 está aderente 

aos requisitos previstos pelo e-ARQ Brasil do Conarq e, portanto, se esse SEI é um 

SIGAD.  

 Os objetivos específicos desse trabalho são: 

➢ Expor os conceitos essenciais da arquivologia para embasar os termos 

utilizados no desenvolvimento do presente trabalho. 

➢ Apresentar as definições de Gestão de Documentos e seu histórico, as fases, 

as três idades, bem como as características da gestão de documentos digitais.  

➢ Apresentar as rotinas administrativas da Procuradoria Previdenciária (PG-07), 

focando nas mudanças e adaptações ocorridas no setor por conta da 

pandemia. 

➢ Conceituar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), traçando o histórico, 

pontuando as características e sua relevância nas esferas governamentais. 

O objetivo geral: 

➢ Verificar a aderência do SEI da PG-07 a alguns requisitos do e-ARQ Brasil. 
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Para embasar teoricamente o presente trabalho, no sentido de relacionar as 

questões aos conceitos já consolidados na literatura especializada, são utilizadas 

referências tais como Duranti, InterPARES Project, Conselho Nacional de Arquivos, 

Schellenberg e Rondinelli, bem como os dicionários e glossários de terminologia 

arquivística.   

Do ponto de vista metodológico, esse é um trabalho descritivo de pesquisa 

exploratória, com base na revisão de literatura sobre o tema da gestão de 

documentos. O campo empírico é o SEI aplicado na PG-07, o qual será examinado e 

avaliado de acordo com alguns requisitos obrigatórios da versão 2 do ano de 2020 do 

e-ARQ Brasil, focando naqueles que se especificam nas questões sobre organização 

dos documentos arquivísticos: plano de classificação e manutenção dos documentos; 

classificação e metadados das unidades de arquivamento; e gerenciamento dos 

dossiês/processos.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção um se refere à 

Introdução, apresentando o objetivo geral, os objetivos específicos, o referencial 

teórico, metodologia e o campo empírico. A seção dois apresenta os conceitos 

essenciais da arquivologia.  A seção três trata da Gestão de documentos e da Gestão 

de documentos digitais, incluindo as características do SIGAD. Na seção quatro, 

pretende-se caracterizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), suas principais 

características e funções, tratar sobre as rotinas da Procuradoria Previdenciária (PG-

07) e explicar sobre as funções principais do referido setor, indicando as mudanças 

na rotina administrativa. Na mesma seção quatro, é analisado o SEI da PG-07 e 

verificação da sua aderência aos requisitos aqui destacados do e-ARQ Brasil. Por 

último, as considerações finais do trabalho. 

 

2. CONCEITOS BÁSICOS DA ARQUIVOLOGIA 

 A arquivologia, como toda área do conhecimento, possui conceitos sobre seu 

objeto de estudo. Sendo assim, cabe aqui defini-los, apontando diferenças entre as 

definições e, também, suas semelhanças. 

2.1 O CONCEITO DE ARQUIVO 

Arquivo é um termo abrangente e polissêmico, isto é, possui várias definições, 

tendo diferentes autores concepções distintas sobre a definição de arquivo como 
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conjunto orgânico de documentos e lugar, expondo, desta forma, as semelhanças e 

diferenças entre essas definições. 

Inicialmente vale pontuar o que o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DIBRATE) define. Indo além no que diz respeito ao suporte e as 

instituições produtoras, pois, em seu conteúdo, descreve que de forma independente 

da natureza do suporte, o conjunto de documentos pode ser considerado arquivo e, 

junto a isso, coloca, além das entidades coletivas – públicas ou privadas – como 

produtoras de documentos, a família e o indivíduo pessoa dentro da questão da 

produção de documentos ao longo de suas atividades. Citando aqui a definição 

traçada pelo DIBRATE, temos: “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.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005 p. 27). Deve ser levado em consideração que, de maneira diferente 

das demais definições sobre o que é arquivo, o DIBRATE cita pessoa ou família e, 

também, a questão do suporte que muito se deve por conta do desenvolvimento mais 

recente do referido dicionário.  

Em paralelo e ainda se atendo ao DIBRATE, o dicionário pontua outras 

interpretações sobre o sentido de “arquivo”, sendo elas: 

2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. 
3 Instalações onde funcionam arquivos. 
4 Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 
P. 27) 
 

Já segundo o dicionário Oxford English Dictionary, arquivo é definido como 

“lugar onde são guardados documentos públicos e outros documentos de importância” 

e “registro histórico ou documento assim preservado”. (SCHELLENBERG, 2006, p. 

35) 

Segundo o Multilingual Archival Terminology, arquivo1 é: 

Conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e 
suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular 
ou coletiva 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; 
 

Além disso, o Multilingual também apresenta outras definições, como segue abaixo: 
 

 
1 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137 Acesso em: 10 jul.2021 
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Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho das suas 
atividades, independentemente da natureza do suporte; 
Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos; 
Instalações onde funcionam os arquivos. 
 

Somado as definições acima consideradas, vale embasar a origem histórica do 

termo “arquivo”, partindo da etimologia da palavra. Segundo Schellenberg (2006, p. 

35), a palavra archives possui proveniência grega, sendo elencado pelo mesmo autor 

que essa origem se deve ao fato dos atenienses guardarem seus documentos de valor 

no templo da mãe dos deuses junto à corte de justiça na praça pública de Atenas. 

Neste período a palavra arché era usada como denominação de arquivo, evoluindo 

para archeion o qual era o lugar de guarda e depósito de documentos, ou seja, pode 

ser dito que a definição vinda da Grécia está inteiramente ligada ao lugar ou ao objeto 

no qual os documentos eram armazenados. 

Na Roma antiga, como afirma Casanova (1928) e Duranti (1994), a palavra 

“arquivo” se originou do latim archivum, sendo considerado como lugar público de 

conservação de documentos. (SILVA, 2015, p. 56) 

Neste sentido, Casanova (1928, p. 11 apud SILVA, 2015, p. 56), ao tratar da 

etimologia da palavra, buscou esclarecer que o referido termo se originou do 

substantivo archeîon e não do verbo archein e, portanto, se refere ao lugar. O termo 

grego se refere tanto ao lugar quanto ao móvel de armazenamento dos documentos. 

A polissemia do termo “arquivo”, indicada no início desse capítulo, é abordada 

pelos autores da área, sendo considerado por Casanova algo difícil de diferenciar, 

devido à similaridade do arquivo como documento e do arquivo como lugar. 

Entretanto, o referido autor assume a relevância maior diante do arquivo como 

conteúdo, ou seja, os documentos, pois o arquivo como lugar – contendo – vai ter 

sempre a função de armazenar e conservar os documentos ao longo do tempo.  

Em uma outra definição estabelecida pelo trio de arquivistas holandeses, que 

também é citado por Schellenberg (2006), o arquivo é:  

o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos 
ou produzidos oficialmente por um órgão administrativo ou por um de seus 
funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a 
permanecer sob a custódia desse órgão ou funcionário (SCHELLENBERG, 
2006, p. 36 apud MULLER, FEITH e FRUIN, 1973, p. 13). 
 

Sir Hilary Jenkinson, em seu manual, definiu arquivos como documentos:  

...produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 
(público ou privado de que são parte constituinte e, subsequentemente, 
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preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 
ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação 
(JENKINSON, 1937, p. 11 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36).  

 

Vale destacar, que esta última definição pode ser considerada uma das mais 

completas por dizer que os arquivos são documentos produzidos no período 

administrativo ou executivo, independendo da esfera das instituições e, também, do 

tempo do ato, devendo ser preservado pelos responsáveis por sua produção ou por 

aqueles que são considerados seus sucessores.  

Quando comparado com a definição desenvolvida pelo Oxford English 

Dictionary, este se atém ao lugar onde os documentos são armazenados e se 

especifica no registro meramente histórico daquele documento de arquivo que foi 

produzido, provavelmente, há muito tempo.  

Já no conceito sobre arquivo do trio de arquivistas holandeses, é pautado como 

sendo documentos recebidos e produzidos de forma oficial, isto dado que os mesmos 

documentos permaneceriam em seus órgãos de origem por conta da destinação, 

órgãos estes que produziram ou receberam estes documentos no curso de suas 

atividades. Em comparação a definição do Sir Hilary Jenkinson, o sentido trazido pelos 

holandeses se distingue em relação a destinação dos documentos, os quais na 

concepção de Jenkinson, não fica delimitado apenas as entidades produtoras que, 

além de produzir, podem receber seus arquivos. Para Jenkinson, há uma relação de 

legitimidade da sucessão da custódia dos arquivos, não se limitando ao órgão 

produtor ou recebedor, e que inclui a instituição arquivística.  

Com isso, fica claro a abrangência do termo “arquivo” e suas inúmeras 

definições, sendo importante as pontuações feitas para ficar claro as diferenças e 

semelhanças entre as principais conceituações. Em síntese, o termo arquivo possui 

ligações com a instituição responsável por sua guarda, conservação, preservação e 

disponibilidade de acesso aos usuários. 

 

2.2  DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

Um termo que também é muito abrangente em relação as suas definições é 

“documento” e, nesse sentido, cabe as próximas pontuações. 

No que diz respeito à história, pode ser dito que o documento surge com a 

necessidade de uma determinada sociedade registrar determinadas atividades 

reguladas jurídica e administrativamente. Segundo Paes (2004), os homens 
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recorreram a símbolos e materiais, e, em relação à evolução da escrita, a autora 

destaca: 

 

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) 
 

 Ainda se atendo a evolução da escrita e o surgimento da noção dos 

documentos, é válido trazer aqui a concepção do autor Jacques Le Goff que em seu 

livro História e Memória afirma:  

 

O termo latino documentum, derivado de docere ‘ensinar’, evoluiu para o 
significado de ‘prova’ e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no 
século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titres 
et documents e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do 
início do século XIX. (LE GOFF, 1996) 
 

 Sendo assim, vale ressaltar as principais definições de documento arquivístico 

segundo os principais autores da área. A começar por Schellenberg (2007), o autor 

define documento arquivístico como: 

 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua 
política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude 
do valor informativo dos dados neles contidos. (SCHELLENBERG, 2006, 
p.41) 
 

 Duranti (2005) apresenta a definição de documento arquivístico como 

“...qualquer documento criado (produzido ou recebido e retido para ação ou 

referência) por uma pessoa física ou jurídica ao longo de uma atividade prática como 

instrumento e subproduto dessa atividade.” (DURANTI, 2005, p. 7) 

Cabe ressaltar as características do documento arquivístico, analisados por 

Duranti (1994). Segundo a autora, a primeira característica é a imparcialidade, 

ressaltando que: 

[...] imparcialidade não significa que os leitores dos documentos devam crer 
que eles reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: o contexto 
mais amplo da atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no 
qual seus intérpretes vivem são fatores essenciais para a compreensão da 
verdade que pode ser extraída dos documentos. (DURANTI, 1994, p. 2-3) 
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 A segunda característica trazida por Duranti (1994) é a autenticidade: 

 

A segunda característica dos registros documentais é a autenticidade. A 
autenticidade está vinculada ao continuum da criação, manutenção e 
custódia. Os documentos são autênticos porque são criados tendo-se em 
mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para 
futuras ações ou para informação, e "são definitivamente separados para 
preservação, tacitamente julgados dignos de serem conservados" por seu 
criador ou legítimo sucessor como "testemunhos escritos de suas atividades 
no passado". (DURANTI, 1994, p. 3) 
 

 A terceira característica inerente aos documentos arquivísticos segundo a 

mesma autora é a naturalidade: 

A terceira característica dos registros documentais é a naturalidade. Essa 
naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no 
curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: 
eles não são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), 
mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 
práticos da administração". (DURANTI, 1994, p. 3) 
 

 A quarta característica diz respeito ao inter-relacionamento dos documentos 

arquivísticos com a instituição produtora ou responsável por sua custódia: 

A quarta característica é o inter-relacionamento. 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. Cada 
documento está intimamente relacionado "com outros tanto dentro quanto 
fora do grupo no qual está preservado e (...) seu significado depende dessas 
relações". (DURANTI, 1994, p. 3) 

  

A quinta e última característica apresentada pela autora, é a questão da 

unicidade do documento, assumindo, desta forma, um lugar único na estrutura 

documental como bem define Duranti (1994):  

A quinta e última característica é a unicidade. A unicidade provém do fato de 
que cada registre documental assume um lugar único na estrutura 
documental do grupo ao qual pertence e no universo documental. (DURANTI, 
1994, p. 3) 
 

Duranti (1994) considera as características indispensáveis aos documentos 

para que eles sejam considerados arquivísticos. O conjunto dessas características 

presentes nos documentos, permite a sua confiabilidade. 

 Belloto (2014) afirma que são dois os quesitos indispensáveis aos documentos 

arquivísticos:  

 
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 
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ações que provocam outras ações. Enfim, o documento de arquivo nasce 
para dar vida à razão de sua origem. (BELLOTO, 2014, p.331) 
 

 É possível afirmar que, em observação as características destacadas pelas 

duas autoras, as particularidades se completam, pois o que Belloto (2014) menciona 

como a razão de origem de cada documento, tendo em vista a sua função de ser prova 

e informação/testemunho, é viabilizada por todos os quesitos pontuados por Duranti 

(1994), no que diz respeito a imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade, ou seja, para um documento possuir a função de prova e 

testemunho, o mesmo item deve englobar todas as cinco características necessárias 

para tal função.  

Além das definições e características dos documentos arquivísticos, devem ser 

elencadas as definições de documentos arquivísticos digitais.  

Inicialmente, apresentamos o que é conceituado pelo Glossário da CTDE sobre 

documento arquivístico digital: “Documento digital reconhecido e tratado como um 

documento arquivístico.” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2020, p. 25) 

Segundo Duranti (2005), a autora faz uma comparação entre o documento 

recebido por meio eletrônico e o documento recebido fisicamente a fim de esclarecer 

o que é o documento arquivístico digital em sua concepção: 

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). 
 

 Em relação às características do documento arquivístico digital, vale destacar 

o que é descrito no InterPARES 2 Project (2011) Diretrizes do produtor, que destaca 

a forma fixa e estável que os documentos digitais devem ter, sendo a forma fixa a 

“Qualidade de um documento arquivístico que assegura a mesma aparência ou 

apresentação documental cada vez que o documento é recuperado” e a forma estável 

que é a “característica de um documento arquivístico que torna a informação e os 

dados nele contidos imutáveis e exige que eventuais mudanças sejam feitas por meio 

do acréscimo de atualizações ou da produção de uma nova versão.” (INTERPARES 

2 PROJECT, 2011). 

Duranti também definiu forma fixa e conteúdo estável. A forma fixa “significando 

que o conteúdo binário do documento arquivístico deve ser armazenado de maneira 
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que sua mensagem possa ser apresentada com a mesma forma documental que tinha 

quando retida pela primeira vez”. (DURANTI 2005, p. 07) 

 A segunda característica descrita se direciona ao conteúdo estável, remetendo 

à questão da manutenção do conteúdo, assegurando assim a sua estabilidade. 

 Sendo assim, um sistema que produza documentos arquivísticos, 

necessariamente, precisa ter recursos que permitam que o documento seja salvo e 

armazenado com forma fixa e com conteúdo estável. 

Nesse sentido, um dos primeiros requisitos para avaliar a autenticidade do 

documento arquivístico é verificar se o conteúdo está estável e a com forma fixa.  

 Duranti (2005) destaca algumas características relevantes aos documentos 

arquivísticos digitais.  

 No caso da relação orgânica, ou pelo inter-relacionamento, Duranti (2005) 

menciona a relação que os documentos possuem dentro ou fora do ambiente digital, 

referente às atividades que esses documentos registram. 

 A quarta e última característica especifica às funções exercidas de determinada 

instituição ou setor que, para a autora, é o “contexto identificável” (DURANTI, 2005, 

p.07). 

 Somado a essas características, a autora ressalta a importância de o 

documento dispor de autor, destinatário e escritor, pois essas pessoas, que estão 

envolvidas na ação, fazem parte da ação registrada. Esta ação está ligada ao 

conteúdo determinante do documento, ou seja, “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) 

 Por fim, vale frisar a importância dos metadados para autenticidade dos 

documentos digitais, pois são os metadados que vão determinar a identidade e 

integridade desses itens. 

 Nesse sentido, segundo o InterPARES 2 Project (2011) Diretrizes do produtor, 

os metadados são indispensáveis para identificação dos documentos, sem eles seria 

impossível achar um documento sem precisar acessar várias pastas ou diretórios: 

 

Sem os metadados, seria praticamente impossível encontrar um documento 
sem abrir e ler toda uma pasta ou vários diretórios. Os metadados descrevem 
as propriedades ou atributos dos materiais digitais. No caso de documentos 
arquivísticos, entretanto, essas propriedades (ou atributos) também são 
necessárias para manter e avaliar sua autenticidade, e é por isso que é 
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importante assegurar que todas as que são essenciais estejam registradas e 
corretas. (INTERPARES 2 PROJECT, 2011) 

  

Vale destacar o que InterPARES 2 Project (2011) enfatiza no Diretrizes do 

produtor sobre autenticidade: 

 
a inferência da autenticidade dos materiais digitais deve ser apoiada pela 
evidência de que estes foram mantidos utilizando tecnologias e 
procedimentos administrativos que garantam a continuidade de sua 
identidade e de sua integridade, ou que, pelo menos, minimizem os riscos de 
modificações desde quando os documentos foram guardados pela primeira 
vez até o ponto em que eles forem acessados subsequentemente. 
(INTERPARES 2 PROJECT, 2011) 

 

 Ligado a isso, pode ser elencado algumas características de metadados 

segundo a NISO (National Information Standard Organization, 2004): 

 
• Metadados descritivos: descrevem um recurso com o propósito, por 
exemplo, de descoberta ou identificação. Isso pode incluir elementos como 
título, resumo, autor e palavras-chave. 
• Metadados estruturais: indicam como objetos compostos são colocados 
juntos, por exemplo, como é que páginas são ordenadas para formar 
capítulos.  
• Metadados administrativos: fornecem informações para auxiliar no 
gerenciamento de um recurso, como por exemplo, quando e como o mesmo 
foi criado, tipo de arquivo e outras informações técnicas, e sobre quem tem 
acesso a ele. (NISO, 2004, p.1) 

 

Rondinelli (2002), considera que o metadado em si é um elemento de 

autenticidade para os documentos eletrônicos: 

 

Trata-se de um importante elemento de autenticidade para o documento 
eletrônico, uma vez que descreve como a informação foi registrada. O 
metadado mapeia as relações administrativas e documentárias de um 
documento eletrônico dentro do sistema de gerenciamento, durante o seu 
ciclo vital, parte do contexto e da estrutura desse documento e, portanto, deve 
ser preservado (RONDINELLI, 2002, p 476). 
 

Do mesmo modo, Duranti (2005), também menciona a relevância dos 

metadados para com os documentos arquivísticos digitais. A autora descreve os 

metadados sendo inerentes a autenticidade: 

 

A descrição arquivística é também diferente tanto dos metadados de 
integridade e identidade anexados a documentos individuais, os quais são 
parte do próprio documento e são reproduzidos repetidamente com ele, como 
dos metadados adicionais anexados aos conjuntos dos documentos (dossiê, 
séries) identificando-os e documentando sua transformação tecnológica 
(DURANTI, 2005, p.14) 
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Sendo assim, fica claro que os metadados são importantes para os documentos 

arquivísticos digitais, pois corroboram para que estes itens sejam fidedignos e 

autênticos, valendo, portanto, a consideração de Lopez (2004): 

 
O metadado é uma das inovações impostas pela informática nos arquivos, 
cumprindo a função de garantir que o documento eletrônico não se 
transforme apenas em informação eletrônica e mantenha sua fidedignidade, 
assegurando seu valor probatório legal (LOPEZ, 2004, p.70) 
 

Fica evidenciado, então, a importância dos metadados para os documentos 

arquivísticos digitais, pois são os metadados que vão garantir a integridade e 

autenticidade dos documentos, além facilitar sua localização em um sistema. 

 

3. GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 A gestão de documentos é um dos assuntos mais discutidos no âmbito da 

Arquivologia, sendo o tema abordado por diversos autores da área que aqui são 

elencados. 

 A origem do conceito de gestão de documentos ocorreu nos Estados Unidos, 

após a 2ª. Guerra Mundial, e foi definido como “records management” na legislação 

norte-americana e posteriormente foi disseminado para vários países, incluindo 

Europa e América Latina. 

 No entanto, segundo Jardim (1987), há evidências que a temática já era 

discutida no século XIX, por conta das questões administrativas do setor público dos 

Estados Unidos e do Canadá: 

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) 
 

 Ainda no que diz respeito à origem do conceito, Schellenberg (2007) destaca 

que houve um grande desenvolvimento na aplicabilidade da gestão após Segunda 

Guerra Mundial, pois o fluxo informacional aumentou de maneira exponencial, 

precisando, nesse sentido, que houvesse uma coordenação de todas as informações 

presentes nos documentos, como bem destaca o autor: 

O aumento da população, por sua vez, provocou a expansão das atividades 
do governo, e essa expansão afetou a produção de documentos. Uma vez 
que se aplicaram métodos tecnológicos modernos no preparo de 
documentos, o volume destes, nas últimas décadas, atingiu um índice de 

progressão antes geométrica que aritmética. (SCHELLENBERG, 2006, p. 
55) 
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Rondinelli (2005) pontua que o surgimento da gestão de documentos foi um 

marco para Arquivologia, se equiparando a outros momentos de suma relevância, 

como a criação do Arquivo Nacional da França. 

Junto a isso, a autora também reforça o desenvolvimento da disciplina após 

Segunda Guerra Mundial: 

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

Pela razão do fluxo intenso de informação no contexto pós Segunda Guerra 

Mundial, um programa de gestão de documentos se fez necessário, pois toda 

informação produzida deveria ser organizada para ser encontrada quando requisitada, 

valendo ressaltar o que foi destacado por Jardim (2005): “informação deve estar 

disponível no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e com menor custo 

possível” (JARDIM, 2005, p.2) 

Neste sentido, informação disponível no lugar certo, na hora certa, para 

pessoas certas e com custo reduzido, só é possível quando há um pensamento e uma 

prática voltados para a implementação de um programa de gestão de documentos. 

Pensar sobre gestão como parte da Arquivologia possibilita que os documentos 

possam ser instrumentos facilitadores da administração, como é exposto por 

Rondinelli (2005): 

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

É relevante frisar, também, as definições de gestão de documentos, pois 

explicitam o que pensamos a respeito desse conceito. 

Segundo a lei 8.159, de 8 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, 1991) 
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Para o Multillingual Archival Terminology, o termo gestão de documentos2 

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 

 

Segundo a concepção de Medeiros e Amaral (2010), a gestão de documentos 

vai ser atuante no ciclo de vida dos documentos - conceito descrito posteriormente -, 

determinando o tempo em que cada documento deverá permanecer na fase em que 

se encontre até a sua destinação final: 

[...] 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 na gênese dos documentos, 

quando o item em questão é produzido. Entretanto, antes mesmo da produção, há 

uma análise do contexto desta produção: 

[...] 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) 
 

Com base em Jardim (2015), o autor propõe a discussão sobre o que tange a 

gestão de documentos a partir do que os dicionários especializados da área abordam, 

junto a uma perspectiva internacional de conceitos presentes nestes mesmos 

dicionários.  

Numa análise geral dos conceitos destacados, foi observado que os termos 

“objetos”, “ações” e “objetivos” aparecem com frequência nas definições.  

O objeto, segundo o autor, está relacionado à produção, manutenção, uso e 

destinação dos documentos arquivísticos, os quais, são uma síntese de toda a gestão: 

“Em relação ao objeto, destacam-se: a produção, manutenção, uso e destinação de 

documentos.” (JARDIM, 2015, p. 23) 

 
2 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137 Acesso em: 13 ago. 2021 
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No que tange as ações, estas podem se ater as avaliações feitas nas 

instituições. Estas avaliações que destacam através do objetivo, missão e valores, a 

cultura organizacional de determinada instituição. Junto a isso e ligado à 

administração, é possível definir um plano de gestão de documentos que atenderá as 

necessidades da organização ou setor o qual está sendo avaliado. 

As ações mais destacadas são planejamento, controle e direção. A ênfase na 
dimensão gerencial da gestão de documentos é fortemente presente nos 
termos sinalizando suas correlações com o campo da administração. 
(JARDIM, 2015, p. 24) 
 

Já os objetivos, são pautados pela economia e a eficiência que, segundo o 

texto: “[...] apontam para a busca pela racionalidade técnica, tão cara ao campo da 

administração ao mirar o gerenciamento das organizações.” (JARDIM, 2015, p. 24)  

Nestas primeiras concepções, fica claro a origem e o que tange de forma básico 

a gestão de documentos, devendo ser conceituado a seguir o ciclo de vida dos 

documentos, conceito tão abordado ao se falar em gestão. 

 

3.1 CICLO DE VIDA DOS DOCUMENTOS 

 Assim como o desenvolvimento do conceito de Gestão de Documentos, a 

concepção de ciclo de vida também é norte americana. 

Segundo Rhoads (1983), o conceito de ciclo de vida dos documentos se inicia 

no “nascimento” do documento que passa por seu momento produtivo, ou seja, 

cumpre a razão por sua produção, indo até sua “morte”. 

[...] que é, do seu “nascimento”, através de sua “vida” produtiva como meio 
de realizar as funções da organização, até a sua “morte” ou destruição, 
quando todas os propósitos úteis já foram alcançados, ou a sua 
“reencarnação” como arquivos, caso justifique uma preservação permanente. 
Esses interesses resultam em três fases, que podem ser definidas como (1) 
criação, (2) uso e manutenção, e (3) destinação. (RHOADS, 1983, p. 4, 
tradução nossa). 
 

Indolfo (2013), destaca o que Rhoads (1983) defende como as três fases 

básicas da gestão de documentos: 

1ª) elaboração (ou produção, geração, criação) de documentos;  
2ª) utilização (ou uso) e manutenção de documentos [nas idades 

corrente e intermediária dos arquivos]; e,  
3ª) destinação [eliminação ou guarda permanente] de documentos. 

(INDOLFO, 2013, p. 49) 

 

 Bernardes ressalta que a gestão de documentos pressupõe controle sobre o 

ciclo de vida, considerando as idades corrente e intermediária:  

[...], portanto, que a gestão pressupõe um efetivo controle do ciclo de vida 
dos documentos desde a sua produção até serem eliminados ou recolhidos 
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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) 
 

Segundo o Glossário de Documentos Arquivísticos Digitais (CDTE/CONARQ 

2014, p.12), as idades são “sucessivas fases por que passam os documentos 

arquivísticos, da sua produção à guarda permanente ou eliminação.”  

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

frequentemente consultados por seus usuários, é a fase de maior tramitação dos 

documentos. Além disso, o arquivo vai realizar os procedimentos de recebimento, 

registro, distribuição, expedição e arquivamentos de documentos.  

Assim, Paes afirma que “Arquivo corrente: é aquele em que os documentos são 

frequentemente utilizados. Neste momento o arquivo responde muitas vezes pelo 

recebimento, registro, distribuição, expedição e arquivamento de documentos.” 

(PAES, 2004, p. 118) 

 Belloto (2006) define a fase corrente dos documentos, considerando a razão 

pela qual foram criados: “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”. (BELLOTO, 2006, p. 

23-24) 

 Com relação à fase intermediária, esta corresponde ao momento que os 

documentos não estão mais sendo consultados e utilizados com a mesma frequência 

da fase corrente. Além disso, por ter um caráter transitório, esta fase pode ser 

considerada como uma forma de preservação dos documentos antes da sua 

destinação final, ou seja, a fase intermediária é uma precaução antes de ser tomada 

uma decisão para o documento que nela se encontra. Neste sentido, é relevante a 

ênfase de Paes (2004): 

Arquivo intermediário: neste momento os documentos não estão mais em uso 
corrente, seu arquivamento é transitório e a função deste arquivo é 
principalmente assegurar a preservação guardando temporariamente e 
aguardando o cumprimento dos prazos estabelecidos pelas comissões de 
análise sendo eliminado ou guardado definitivamente, para fins de prova ou 
pesquisa. (PAES, 2004, p. 118) 

  
 Belloto (2004) também conceitua a fase intermediária como momento “[...] em 

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

ainda podem ser utilizados pelo produtor” (BELLOTO, 2006, p.24). 
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Com relação à fase permanente ou terceira idade, o documento deixa ter uma 

significação administrativa, adquirindo uma importância histórica que 

necessariamente precisa ser preservado em guarda permanente. Paes (2004) define: 

Arquivo permanente: no momento em que os documentos ‘perdem’ seu valor 
administrativo, aumenta a sua importância histórica, e não se pode separar 
estes arquivos em dois momentos: administrativo e histórico, pois os 
documentos que hoje são administrativos amanhã serão históricos, mas a 
qualquer momento poderão tornar-se novamente administrativos por vários 
motivos. Sua função é a de reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a 
consulta de documentos oficiais não-correntes, tornando-os acessíveis e 
úteis no momento em que solicitados seja para atividades administrativas ou 
históricas. (PAES, 2004, p. 118) 
 

 Segundo Belloto (2006), a guarda permanente vai além do valor histórico 

adquirido pelos documentos. Esta fase vai corresponder aos documentos que 

representam, também, as relações de direito do Estado para com os cidadãos e dos 

cidadãos para com o Estado. 

[...] 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) 

  

No que foi descrito sobre o ciclo de vida dos documentos, ficou evidenciado 

que este é dividido em três fases determinantes, cada qual marcando um momento 

de relevância nas atividades e funções que cada documento vai exercer e ter. Fica 

evidente, também, que a Gestão de Documentos vai ser influente em todas as fases, 

tendo uma ênfase maior nas fases corrente e intermediária e influenciando na 

destinação final dos documentos, seja em guarda permanente ou em sua eliminação. 

 

3.2  GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

Os documentos digitais possibilitaram aos seus produtores e usuários 

vantagens quando comparados com os documentos em papel. Isto porque a 

tecnologia permitiu facilidade na produção, transmissão, edição, acesso e uso. No 

entanto, essas facilidades trouxeram, também, alguns desafios, como bem destaca o 

e-ARQ Brasil: 

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 
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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) 

 

Sendo assim, cabe ressaltar a importância da Gestão de Documentos digitais 

que se torna viabilizada por um sistema de gestão arquivística de documentos 

(SIGAD), definido pelo CONARQ como: 

É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do 
sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. 
Pode compreender um software particular, um determinado número de 
softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma 
combinação destes. 
O sucesso do SIGAD dependerá, fundamentalmente, da implementação 
prévia de um programa de gestão arquivística de documentos. (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.10) 
 

O GED se diferencia do SIGAD, pois não possui uma abordagem arquivística, 

sendo, portanto: 

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 mensagens de correio eletrônico, arquivo de texto, 
imagem ou som, planilhas etc (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
2011, p.28) 
 

 No que diz respeito as funcionalidades e o uso do SIGAD e do GED, cabe 

destacar as diferenças entre ambos: 

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) 
 

Nesse sentido, o fato do GED não adotar a concepção orgânica, demostra mais 

um ponto que a tecnologia não partilha de uma abordagem arquivística, enquanto o 

SIGAD apresenta as funções da instituição por meio desta mesma concepção 

orgânica. 

Fica claro, portanto, que a gestão de documentos digitais é de suma 

importância, pois abrande itens documentais que, quando não inseridos em um 

SIGAD ou não baseados em um GED, podem sofrer alterações, perdas, desvios e, 

desta forma, não corresponder da forma correta com o que é requisitado aos 

documentos arquivísticos, em relação as suas características. 
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Vale ressaltar a importância das diretrizes descritas no e-ARQ Brasil, afirmando 

a necessidade do uso dos requisitos apontados pelo modelo, de forma a assegurar a 

produção e manutenção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. O 

respeito aos requisitos garante um sistema de gestão de documentos digitais eficiente, 

colaborando com o órgão que institui esses procedimentos. 

 

4. PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA E O SEI 

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro está inserida no Poder 

Executivo Estadual e é responsável pela representação judicial do Estado do Rio de 

Janeiro. Foi criada de acordo com a Lei Complementar 104, de 27 de março de 2002, 

compete-lhe “Art. 2º - I exercer a representação judicial do Estado. Atuar 

extrajudicialmente em defesa dos interesses deste e oficiar obrigatoriamente no 

controle interno da legalidade do Poder Executivo.” (RIO DE JANEIRO, 1980) 

A PGE-RJ possui setores denominados como “especializadas”, responsáveis 

pela defesa do Estado diante de matérias jurídicas e administrativas específicas e, 

entre estas especializadas pertencentes à PGE, está a Procuradoria Previdenciária 

(PG-07). 

Conforme consta no site da própria PGE-RJ, a PG-073: 

Representa o Estado, suas autarquias e fundações públicas nos processos 
que tenham por objeto principal questões relacionadas a servidores públicos 
inativos, decorrentes de anterior vínculo funcional com a Administração 
Pública, inclusive no que diz respeito aos critérios de concessão de benefício 
e fixação de proventos (PGE, 2021) 

O que diz respeito ao SEI na instituição, o sistema já era utilizado na PGE para 

abertura de processos administrativos referentes às atividades meio e, também, para 

comunicação com outras unidades do Estado, como secretarias, institutos, 

procuradorias regionais entre outras.  

A adoção do referido sistema na PGE foi publicada no dia 02 de maio de 2018 

no Diário Oficial do Estado, como ato do secretário e do procurador-geral, Resolução 

conjunta SEFAZ/PGE nº 42, de 02 de maio de 2018, como segue: 

 
DEFINE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES 
(SEI-RJ) NA AUTUAÇÃO E TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE), E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA 

 
3 Disponível em: https://pge.rj.gov.br/institucional/estrutura Acesso em: 19 ago. 2021 
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E PLANEJAMENTO E O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 46.212, de 
05 de janeiro de 2018 e o disposto no Processo nº E04/120/210/2017, 
RESOLVEM:  
Art. 1º - A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento e a Procuradoria 
Geral do Estado reunirão esforços para implantação do SEIRJ, no âmbito da 
PGE-RJ, em cronograma a ser definido em comum Acordo. Parágrafo Único 
- A implantação do SEI-RJ será realizada de forma escalonada, na medida 
em que forem concluídos os trabalhos conjuntos de alinhamento de fluxos 
processuais, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 46.212/2018.  
Art. 2º - A Procuradoria-Geral do Estado disciplinará, por ato próprio, as 
atividades administrativas internas que serão, gradativamente, migradas do 
meio físico para o eletrônico e que terão sua autuação, produção, tramitação 
e consulta através do SEI-RJ, nos termos do art. 6º, do Decreto Estadual nº 
46.212/2018. Parágrafo Único - O ato previsto no caput servirá de marco 
temporal para a atividade administrativa indicada, momento a partir do qual 
não será mais admitida a abertura de processos em meio físico, ressalvadas 
as hipóteses previstas no § 1º, do art. 6º, do Decreto nº 46.212/2018.  
Art. 3º - Caso o processo administrativo migrado deva ser tramitado para 
algum órgão ou entidade do Estado do Rio de Janeiro que ainda não possua 
acesso ao SEI-RJ como usuário interno, a Procuradoria Geral do Estado 
adotará as providências necessárias à materialização do processo 
administrativo eletrônico, devendo, no seu retorno, digitalizar e incluir no 
SEIRJ toda a documentação acrescida ao processo.  
Art. 4º - Os processos administrativos gerados em meio físico por outros 
órgãos ou entidades, ou que tenham sido autuados em data anterior à 
migração do tipo de processo administrativo para o meio eletrônico, seguirão 
todas as regras convencionais para a autuação, produção e tramitação de 
processos administrativos no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 
observando-se, inclusive, o disposto no art. 8º, do Decreto nº 46.212/2018. 
Art. 5º - Em razão das peculiaridades inerentes ao acompanhamento interno 
de demandas judiciais em curso, a Procuradoria Geral do Estado fica 
autorizada a utilizar solução tecnológica diversa do SEI-RJ, inserida na 
concepção de sistema legado, devendo, obrigatoriamente, adotar as 
providências necessárias para que haja integração entre sistemas, 
especialmente nos casos em que haja necessidade de tramitação da 
documentação entre órgãos. (RIO DE JANEIRO, 2018) 

 

Um fato a ser considerado é que Procuradoria Previdenciária (PG-07) mantém 

um número vasto de processos administrativos em seu acervo, processos estes que 

tramitam com frequência a cada movimentação do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. Além da movimentação frequente, os processos da PG-07 perduram 

por anos, pois são necessárias o cumprimento de diversas diligências desde a 

produção do processo até a concessão ou não do que está sendo requirido em cada 

caso, fazendo com que vários volumes sejam abertos de um mesmo processo. 

Neste caso, é válido observar uma consideração importante Schäfer et al. 

(2018) sobre processos administrativos, no que diz respeito aos objetivos deste item 

documental o qual possui uma grande relevância nas repartições públicas em geral: 

“Em seu primeiro objetivo, o Decreto n° 8.539/2015 aponta a necessidade de 

“assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover 
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a adequação entre meios, ações, impactos e resultados.”  (BRASIL, 2015, apud 

Schäfer et al. 2018, p. 148). 

 Quando nos atentamos no período antes da pandemia do novo coronavírus, as 

atividades da especializada estavam totalmente voltadas aos processos 

administrativos em papel, porém, com a chegada da Pandemia, foi necessária uma 

reformulação das atividades de forma que fosse viabilizado o trabalho remoto, e por 

conseguinte a disseminação do uso de ferramentas de tecnologia que registrem as 

atividades, tornando o documento digital uma realidade cotidiana na organização. 

Assim, é conveniente destacar uma consideração de Schäfer et al. (2018) sobre 

documentos arquivísticos inseridos em ferramentas tecnológicas: 

No caso dos documentos arquivísticos, com a adoção de ferramentas 
tecnológicas, longas distâncias deixam de ser um obstáculo, o monitoramento 
de tarefas e atividades pode ser metodicamente realizado, um sistema de 
gestão de documentos pode, por exemplo, extrair dados estatísticos que 
indiquem quais ações foram realizadas pelo usuário, quanto tempo as ações 
levaram para serem realizadas, qual a dependência de um usuário para com 
os demais indivíduos/setores envolvidos no fluxo estabelecido e, até mesmo, 
quais os pontos críticos em um fluxo de trabalho. (SCHÄFER et al. 2018, p. 
148-149) 
 

    Sendo assim, ficou determinado que as consultas aos processos 

administrativos em papel iam ficar suspensas, devendo os processos de ações novas 

e antigas serem formados e continuados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

como ficou descrito no artigo 3º da publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro do dia 30 de abril de 2020: “Fica suspenso o acesso aos autos dos processos 

físicos que tramitem no âmbito desta Procuradoria-Geral no lapso temporal constante 

do art. 1º. As tramitações deverão ocorrer por meio do Sistema SEI e e-mail funcional.” 

(RIO DE JANEIRO, 2020). 

Cabe ressaltar que as adaptações passadas pelo setor da Procuradoria 

Previdenciária com relação ao SEI precisam ser melhor avaliados principalmente a 

longo prazo. Assim, ainda segundo Schäfer et al. 2018, a tecnologia pode trazer 

eficiência, porém não é garantido no que diz respeito a eficácia. Ainda segundo o 

autor, eficácia é:   

[...] capacidade de fazer as coisas certas ou de conseguir resultados. Isto inclui 
a escolha dos objetivos mais adequados e os melhores meios de alcançá-los. 
Isto é, administradores eficazes selecionam as coisas “certas” para fazer e os 
métodos 'certos' para alcançá-las. (MEGGINSON, 1998, p. 11 apud SCHÄFER 
et al. 2018, p. 149) 
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Neste sentido, as diretrizes adotadas no momento para suprir as demandas 

através do SEI, devem ser reavaliadas principalmente considerando os requisitos de 

um programa de gestão de documentos que assegure a autenticidade, preservação e 

acesso de longo prazo. 

A eficácia envolvendo documentos públicos arquivísticos, sejam eles 
analógicos ou digitais, deve levar em consideração que tais documentos são 
fonte de informação e prova no presente, e, também, para o futuro, 
requerendo procedimentos adequados de gestão arquivística. Apenas criar 
processos em ambiente digital visando a eficiência momentânea não garante 
o seu efetivo acesso e uso ao longo do tempo. (SCHÄFER et al. 2018, p. 149) 

 
Em atenção a consideração acima citada, deve ser verificado se o SEI utilizado 

na PG-07 corresponde aos requisitos do e-ARQ Brasil, porém, antes disso, cabe uma 

conceituação breve do sistema. 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi desenvolvido pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª região (TRF4), sendo considerado pelo próprio site do Governo 

Federal como uma “ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, e 

tem como objetivo promover a eficiência administrativa.” (BRASIL, 2021) 

Os órgãos que resolvem aderir o referido sistema, precisam oficiar o TRF4 que 

fará a implantação do sistema, estabelecendo um acordo de Cooperação Técnica 

entre o órgão solicitante e o tribunal.  

Neste sentido, cabe as próximas observações, tendo como base alguns 

requisitos do e-ARQ Brasil, no sentido de verificar se o SEI utilizado na PG-07 

corresponde aos requisitos estabelecidos pelo referido modelo. Os requisitos 

extraídos do modelo escolhidos para a presente análise foram: 

• Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção 

dos documentos; 

• Classificação e metadados das unidades de arquivamento; 

• Gerenciamento dos dossiês/processos. 

 

4.1 Quadro comparativo 
 

 

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 (PG-07) 
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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. 

Segundo o Manual do Usuário Básico do 
SEI elaborado pela SEFAZ:  
“Enquanto não houver Plano de 
Classificação e Tabela de Temporalidade 
produzidos, aprovados e publicados serão 
adotados códigos de classificação 
temporários, seguindo a metodologia 
estabelecida pela legislação vigente.”4 
OBS: não foi localizado Plano de 
Classificação e Tabela temporários na 
instituição. 

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 SEI prevê o metadado plano de 
classificação, porém não é utilizado. 
Entretanto, para alguns tipos de 
documentos, é feito uma classificação por 
assuntos automaticamente pelo sistema 
SEI, por exemplo: ao incluir uma petição 
inicial a um processo, fica salvo nos 
metadados do documento incluído a 
seguinte notação gerada pela classificação 
por assuntos: 13.99.05.73 – Petição Inicial  

1.1.3 Um SIGAD tem que permitir a usuários 
autorizados acrescentar novas classes 
sempre que necessário. 

Não há essa função no SEI utilizado 
pela PG-07. 
 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de 
abertura de uma nova classe no respectivo 
metadado. 

Não há essa função no SEI utilizado 
pela PG-07. 
 

1.1.5. Um SIGAD tem que registrar a 
mudança de nome de uma classe já existente 
no respectivo metadado. 

Não há essa função no SEI utilizado 
pela PG-07. 
. 

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. 

Não há essa função no SEI utilizado 
pela PG-07. 
 

1.1.8. Um SIGAD tem que permitir que um 
usuário autorizado apague uma classe inativa. 
Só pode ser apagada uma classe que não 
tenha documentos nela classificados. 

Não há essa função no SEI utilizado 
pela PG-07. 
 

1.1.9. Um SIGAD tem que impedir a 
eliminação de uma classe que tenha 
documentos nela classificados. Essa 
eliminação pode ocorrer a partir do momento 
em que todos os documentos ali classificados 
tenham sido recolhidos ou eliminados, e seus 

Não há essa função no SEI da PG-07. 

 
4 Disponível em: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3AWCC328773 Acesso em: 
20 ago. 2021 
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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. 

Não há essa função no SEI da PG-07. 

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. 

Não se aplica ao SEI da PG-07 

1.1.18 É altamente desejável que um SIGAD 
possibilite a consulta ao plano de classificação 
a partir de qualquer atributo ou combinação de 
atributos, e emita relatório com os resultados 
obtidos. 

Como não há plano de classificação 
produzido pela PGE, não há nenhum 
relatório neste sentido. 

1.3 Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

REQUISITOS E-ARQ BRASIL SISTEMA ELETRÔNICO DE 
INFORMAÇÕES (PG-07) 

1.3.1. Um SIGAD tem que permitir a classificação 
das unidades de arquivamento somente nas 
classes autorizadas. Ver requisito 1.1.12. 

As únicas classificações utilizadas 
atualmente são aquelas por assuntos, 
valendo destacar que não são compatíveis 
com todos os tipos de documento. Estas 
ficam no metadado denominado 
“Classificação por assuntos”. 

1.3.2 Um SIGAD tem que permitir a classificação 
de um número ilimitado de unidades de 
arquivamento dentro de uma classe. 

Não há essa função no SEI da PG-07. 

1.3.3 Um SIGAD tem que utilizar o termo completo 
da classe para identificar uma unidade de 
arquivamento, tal como especificado no requisito 
1.1.13. 

Não há essa função no SEI da PG-07. 

1.3.4 Um SIGAD tem que permitir a associação de 
metadados às unidades de arquivamento e deve 
restringir a inclusão e alteração desses metadados 

Os metadados que o sistema apresenta na 
formação do processo e que não podem ser 
alterados são: 

• Tipo do processo; 
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a usuários autorizados. A alteração de metadado 
só deve ser realizada para correção de erro. 

• Especificação; 

• Classificação por assuntos; 

• Interessados; 

• Observações desta unidade; 

• Nível de acesso (sigiloso, restrito e 
público). 

 
Os metadados que o sistema apresenta na 
inclusão dos documentos ao processo e 
que não podem ser alterados são: 

• Tipo do documento; 

• Data do documento; 

• Número/nome na árvore; 

• Formato (nato-digital ou digitalizado 
nesta unidade); 

• Remetente; 

• Interessados; 

• Classificação por assunto; 

• Observações desta unidade; 

• Nível de acesso (sigiloso, restrito e 
público). 

1.3.7 Um SIGAD tem que relacionar os 
metadados herdados de forma que uma 
alteração no metadado de uma classe seja 
automaticamente incorporada à unidade de 
arquivamento que herdou esse metadado. 

No SEI da PG-07, só é registrado 
alterações nos seguintes metadados: 

• Tipo do processo; 

• Classificação por assuntos; 

• Nível de acesso (sigiloso, restrito e 
público); 

• Tipo do documento; 

• Data do documento; 

• Formato (nato-digital ou digitalizado 
nesta unidade); 

• Remetente; 

• Nível de acesso (sigiloso, restrito e 
público). 

 

1.3.10 Quando uma unidade de arquivamento 
ou documento é reclassificado, é altamente 
desejável que um SIGAD mantenha o registro 
de suas posições anteriores à reclassificação, 
de forma a manter um histórico. 

No SEI da PG-07, só fica registrado no 
histórico em caso de mudança, os 
seguintes metadados: 

• Tipo do documento; 

• Classificação por assuntos (tipo de 
documento); 

• Nível de acesso (sigiloso, restrito e 
público). 

5.2 Gerenciamento dos dossiês/processos 

REQUISITOS E-ARQ BRASIL SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES  
(PG-07) 

5.2.1 Um SIGAD tem que registrar nos 
metadados as datas de abertura e de 
encerramento do dossiê/processo. Essa data 

No SEI da PG-07 este registro é feito e 
fica disponível para visualização no 
andamento do processo.  
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pode servir de parâmetro para aplicação dos 
prazos de guarda e destinação do 
dossiê/processo. 

5.2.2 Um SIGAD tem que emitir um aviso caso 
o usuário tente registrar um documento que já 
tenha sido registrado no mesmo 
dossiê/processo. 

No SEI da PG-07 este aviso é feito, se o 
documento for nomeado da mesma 
forma. 

5.2.3 Um SIGAD tem que permitir que um 
dossiê/processo seja encerrado por meio de 
procedimentos regulamentares e somente por 
usuários autorizados. 

A conclusão do processo no SEI da PG-
07 só é permitida quando o usuário 
possui perfil avançado no sistema, ou 
seja, quando o usuário é cadastrado 
para cumprir alguma função interna no 
SEI, o mesmo só conseguirá fazer 
reaberturas ou conclusões de 
processos, caso o seu perfil tenha sido 
cadastrado como “avançado” pelo 
Suporte de Apoio Processual da própria 
PGE. 

5.2.4 Um SIGAD tem que permitir a consulta 
aos dossiês/processos já encerrados por 
usuários autorizados. 

No SEI da PG-07 esta consulta é 
permitida. 

5.2.5 Um SIGAD tem que impedir o acréscimo 
de novos documentos a dossiês/processos já 
encerrados. Dossiês/processos encerrados 
devem ser reabertos para receber novos 
documentos. 

No SEI da PG-07 é seguido este 
requisito, podendo ser incluído um 
documento a um processo encerrado, 
caso o mesmo seja reaberto na unidade. 

5.2.6 Um SIGAD tem que garantir sempre a 
integridade da relação hierárquica entre 
classe, dossiê/processo, volume e 
documento, independentemente de atividades 
de manutenção, ações do usuário ou falha de 
componentes do SIGAD. Em hipótese alguma 
pode o SIGAD permitir que uma ação do 
usuário ou falha do SIGAD dê origem a 
inconsistência em sua base de dados. 

Ao formar um processo no SEI da PG-
07, a “raiz” do processo é o que possui a 
numeração do referido processo 
formado. Embaixo desta numeração da 
raiz, se inicia o volume 1. Vale destacar 
que cada volume possui 20 documentos, 
sendo iniciado outro volume a partir do 
documento de número 21 presente na 
árvore do processo SEI. 

 

Pelo que foi exposto no quadro acima, fica claro que o SEI utilizado na 

Procuradoria Previdenciária precisa adotar com urgência o plano de classificação das 

atividades-meio e das atividades-fim, de forma que possa cumprir com os requisitos 

do modelo e-ARQ Brasil. 

No entanto, em outros pontos, o sistema adota alguns requisitos importantes, 

como nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 que estão no gerenciamento de processos. 

É conveniente destacar que, embora não corresponda a todos os requisitos 

aqui destacados do modelo, o referido sistema vem atendendo às demandas desde o 

início do seu uso voltado as atividades fim do setor, em um momento incomum e 



40 
 

 

inesperado, possibilitando o funcionamento das atividades de maneira remota e 

colaborando com as rotinas de uma das principais instituições do Estado do Rio de 

Janeiro, ou seja, voltamos aqui a observação feita por Schäfer et al. (2018, p. 149) 

antes destacada, a qual coloca a questão da eficiência momentânea e o efetivo 

acesso e uso a longo prazo. 

Merece destaque o problema do arquivamento que o SEI não apresenta ainda 

uma solução satisfatória para os desafios do arquivamento, armazenamento e 

preservação dos documentos digitais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração deste trabalho permitiu revisar a bibliografia especializada da 

Arquivologia, além de mostrar que a Gestão de Documentos está bem regulamentada 

e conceituada no país.  

Somado a isto, o desenvolvimento desta pesquisa possibilitou um olhar com 

enfoque arquivístico para rotinas de trabalho no lugar onde estou inserido como 

servidor há 3 anos, em um contexto desafiador no que se atem a pandemia e nas 

mudanças que a circunstância causou. 

Por fim, deve ser destacado que os documentos são a principal forma das 

instituições exercerem suas ações e cumprirem com suas funções, pois neles vão 

estar os registros, as provas e os testemunhos, refletindo, desta forma, as atividades 

e funções antes aqui mencionadas. Por isso, as considerações aqui ressaltadas 

devem ser levadas em conta para que todas as informações presentes em cada 

documento, sejam elas registradas em papel ou em formato digital, sejam preservadas 

e asseguradas da maneira recomendada. 
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