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RESUMO 

 

A partir do levantamento da literatura da área de Gestão 

Documental Arquivística de Documentos Digitais, procura-se 

ressaltar a importância da utilização de procedimentos e 

métodos para preservação da autenticidade dos documentos 

digitais e facilitar o seu acesso. A legislação brasileira fornece 

através do CONARQ e de publicações técnicas como o e-

ARQ Brasil requisitos que se cumpridos pelas organizações, 

sejam elas públicas ou privadas, garantem a autenticidade e 

fidedignidade dos documentos arquivísticos digitais. Além da 

exploração da literatura da área. Para exemplificar foi feita 

uma análise em um sistema customizável de gestão de 

documentos eletrônicos. 
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ABSTRACT 

 

From the survey of literature in the area of Document 

Management Archiving of Digital Documents, seeks to 

emphasize the importance of using procedures and methods 

for preserving the authenticity of digital documents and to 

facilitate their access. Brazilian law provides through 

CONARQ and technical publications as e-ARQ Brazil 

requirements that are met by organizations, whether public or 

private, guaranteeing the authenticity and trustworthiness of 

digital records. Besides the exploration of the literature, to 

exemplify an analysis on a customizable system electronic 

document management. 
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Electronic Records Management System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Segundo Indolfo (2007, p.29), no período do pós-guerra, em meados do século XX, 

nos Estados Unidos, foi elaborado o conceito de racionalização dos documentos, valorizando 

a economia e eficácia na produção, manutenção e destinação, bem como foram enfatizadas as 

ideias de tratamento, armazenamento, acesso e difusão da dos documentos no ambiente das 

organizações produtoras, em virtude do aumento da produção e do acúmulo documental. 

Os avanços tecnológicos, ocorridos no século XX, acarretaram inúmeras facilidades 

para a criação, processamento, transmissão e armazenamento de informações e documentos 

em formato digital e também trouxeram inúmeros desafios para a preservação, organização e 

acesso aos documentos. Um dos desafios mais importantes diz respeito à manutenção de 

autenticidade ao longo do tempo e outro desafio importante diz respeito a como assegurar a 

preservação e o acesso de longo prazo dos documentos arquivísticos. 

A Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, elaborada pelo 

CONARQ, de 6 de julho de 2004, propõe o estabelecimento de procedimentos e políticas que 

preservem a integridade dos documentos arquivísticos em formato digital, considerando sua 

fidedignidade, autenticidade e sua acessibilidade.  

É necessário, portanto, a criação de padrões e protocolos abertos para facilitar o uso, 

manutenção, transferência e armazenamento de informação dentro ou externamente das 

instituições, elaborando-se políticas de segurança da informação para garantir a autenticidade 

dos documentos digitais e para a proteção contra  perdas, acidentes e intervenções não 

autorizadas. 

Neste sentido, a publicação do CONARQ intitulada e-ARQ Brasil: Tem por objetivo 

orientar a implantação da gestão arquivística de documentos, fornecer especificações técnicas 

e funcionais, bem como metadados para orientar a aquisição e/ou desenvolvimento de 

sistemas informatizados, independentes da plataforma tecnológica em que forem 

desenvolvidos e/ou implantados para garantir a confiabilidade, a autenticidade e a 

acessibilidade dos documentos. 

Esta pesquisa se mostra relevante para a Arquivologia, pois mesmo devido o 

crescimento de publicações na área de documentos arquivísticos digitais, ainda se observa 

pouca utilização e interesse de algumas instituições públicas e privadas na observância destes 

procedimentos que são importantes para garantir a eficácia na recuperação da informação de 



10 

 

forma mais segura e fiel aos objetivos pelos quais os documentos foram produzidos, 

garantindo aos mesmos sua capacidade de prova. 

O presente trabalho irá apresentar uma análise feita em uma empresa privada 

especializada em gestão documental de documentos eletrônicos com base nos requisitos 

estabelecidos pelo e-ARQ Brasil – Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos, procurando verificar se o sistema EasyGED, é aderente 

ao e-ARQ Brasil, a fim de demonstrar se os documentos permanecem autênticos, acessíveis e 

preserváveis. 
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2. ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

 

 Com o surgimento da escrita, veio a necessidade do homem de registrar sua cultura e 

suas atividades de um modo geral, segundo Rosseau e Couture (1998, p. 29), “é ao 

aparecimento da escrita que remonta o nascimento dos arquivos e da arquivística”. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) do Arquivo 

Nacional, a Arquivologia é definida como: “Disciplina que estuda as funções do arquivo e os 

princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e 

utilização dos arquivos.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 29). 

Neste capítulo são examinados alguns conceitos fundamentais para a Arquivologia: 

informação, documento, documento arquivístico, documento eletrônico, documento digital, 

documento arquivístico digital e Arquivos. 

 

 

2.1 INFORMAÇÃO  

 

 

No âmbito da Arquivologia, é possível definir informação com base nos dicionários e 

glossários dessa área de conhecimento.  

O Dicionário de Terminologia Arquivística da Associação dos Arquivistas Brasileiros 

– AAB (1996, p. 44) define a informação como "todo e qualquer elemento referencial contido 

num documento".  

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) do Arquivo 

Nacional, a informação é definida como: “elemento referencial, noção, ideia ou mensagem 

contidos num documento” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 107). 

De acordo com o Projeto InterPARES 2 (InterPARES 2, [2010], p. 3),“informação é um 

conjunto de dados destinados à comunicação através do tempo ou espaço; e dados são as menores 

partes significativas e indivisíveis da informação”. A terminologia utilizada no Glossário do 

Projeto InterPARES 3 define informação como um “conjunto de dados organizado para transmitir 

uma unidade complexa dotada de significado”1 . 

                                                 
1
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db. cfm?letter=i&term=88>. Acesso 

em 28 fev. 2016. 
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Observa-se que há diferentes enfoques e definições para o conceito de informação. 

Para Barreto (2009, p.1) a informação tem por objetivo fornecer ao indivíduo a redução de 

incertezas e criar conhecimento: “a informação, nesse aspecto, torna-se um agente mediador na 

produção de conhecimento através da capacidade de racionalidade do ser humano.” É um 

instrumento que modifica a consciência humana. 

 

 

2.2 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

 

Segundo o Dicionário da AAB (1996, p. 41), documento é uma “unidade constituída pela 

informação e seu suporte” e considera o termo document como seu equivalente na língua inglesa. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) do 

Arquivo Nacional, documento é: “Unidade de registro de informações, qualquer que seja o 

suporte ou formato” (2005, p.73). 

O Glossário do Projeto InterPARES 3 (2012) define documento como “uma unidade 

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

uma sintaxe estável. Um documento tem forma fixa e conteúdo estável.”2 

Indolfo (1995, p. 11) afirma que todo documento é uma fonte de informação e 

argumenta que “documento é toda informação registrada em um suporte material, suscetível 

de ser utilizado para consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, 

formas de vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar”. 

Duranti (2005, p. 7) define documento como “informação afixada a um suporte numa 

determinada forma”. 

Segundo Duranti (apud Rondinelli p. 64) “documento arquivístico é partícipe da ação 

que o gera, logo se constitui em fonte de prova dessa ação.”  

O Glossário organizado por Moses-Peirce, publicado pela Sociedade dos Arquivistas 

Americanos (SAA), define como “conjunto de dados ou informações de forma fixa, que é 

criado ou recebido no curso da atividade individual ou institucional e reserve (preservado) 

como evidência de que a atividade para referência futura”. 

                                                 
2
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=i&term=88>. Acesso 

em 28 fev. 2016. 
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O Glossário do InterPARES define documento arquivístico como “documento 

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

atividade, e retido para ação ou referência.”
3
 

Thomassem (2006, p. 6) afirma que um documento é a menor unidade de informação 

registrada que possui significado próprio. O autor acrescenta que nem toda informação que 

pode ser recuperada sob forma documental é um documento de arquivo, observando também 

que os documentos arquivísticos se diferenciam de outros documentos por serem gerados 

naturalmente no decorrer das atividades do seu produtor. 

Assim a diferença entre documento e documento arquivístico não diz respeito ao seu 

formato ou seu suporte, mas ao registro das atividades ou da ação de um determinado 

produtor e que garantia de evidencia terão com o tempo. 

A Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital – CONARQ define 

documento arquivístico como: 

 

Os documentos arquivísticos são gerados e mantidos por organizações e pessoas 

para registrar suas atividades e servirem como fontes de prova e  informação. Eles 

precisam ser fidedignos e autênticos para fornecer evidência das suas ações e devem 

contribuir para a ampliação da memória de uma comunidade ou da sociedade como 

um todo, vez que registram informações culturais, históricas, científicas, técnicas, 

econômicas e administrativas. (CONARQ, 2004, p. 2). 

 

Duranti (2005, p. 7) define documento arquivístico sendo “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”. 

O Glossário da Norma ISAD(G) – Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – 

define documento de arquivo (record) como “informação registrada, independentemente de forma 

ou suporte, produzida ou recebida e mantida por uma instituição ou pessoa no decurso de suas 

atividades públicas ou privadas”. (ARQUIVO NACIONAL, 2000, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=101>. 

Acesso em 28 fev. 2016. 
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Duranti identifica as características de um documento arquivístico, e destaca a relação 

existente entre o próprio documento e a atividade da qual ele resulta:  

 

Os materiais arquivísticos, ou registros documentais, representam um tipo de 

conhecimento único: gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou 

institucionais, como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são 

as provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e 

às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir 

destas provas, as intenções, ações. transações e fatos podem ser comparados, 

analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido. (DURANTI, 

1994, p. 50)  

 

Para Duranti, as características dos documentos arquivísticos são importantes para 

identificar esses documentos, independentemente do contexto histórico ou geográfico, já que 

todos os documentos arquivísticos, para serem assim considerados, devem possuir essas 

propriedades. Além disso, essas características precisam ser protegidas e preservadas ao longo 

do tempo, a fim de manter os arquivos como conjuntos orgânicos.  

Por último, Duranti (1994, p. 52) conclui que “a natureza da prova documental é de 

primordial importância e diz respeito tanto ao direito, que regula a conduta de nossa 

sociedade, como à história, que a explica”. 

 

As características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade tornam a análise dos registros documentais o método 

básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado tanto imediato quanto 

histórico, seja com propósitos administrativos ou culturais.       (DURANTI, 1994, 

p.52) 

 

A imparcialidade deve garantir que os documentos devem ser verdadeiros, e não são 

escritos de forma intencional nem para informar a alguém no futuro.  

 

Porque trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para 

cuja realização contribui, eles também ameaçam revelar fatos e atos que alguns 

interesses não gostariam de ver revelados. (Ibid., p.51) 

 

A autenticidade define que o documento deve ser livre de qualquer sinal de corrupção 

e adulteração: “Os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob 

custodia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados.” (DURANTI, 

1994, p.51). 

A naturalidade, de acordo com (DURANTI, 1994, p.52), diz respeito à acumulação dos 

documentos e a maneira como eles são coletados, mas não como objetos de um museu, mas 

naturalmente em suas instituições. (DURANTI, 1994, p.52). 
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O inter-relacionamento é a forma como todo documento se relaciona com os outros 

documentos do mesmo grupo documental e do fundo a que pertence: “os documentos 

estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de acordo com suas 

necessidades” (DURANTI, 1994, p.52). 

A unicidade define que os documentos ocupam lugar único na estrutura documental, 

sejam eles originais ou cópias, desde que cada um mantenha-se relacionado a uma ação, cada 

cópia é única no contexto em que se encontram (DURANTI, 1994, p.52). 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a criação de documentos digitais cada vez 

mais frequentes, o Projeto InterPares 3 e a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos de 

Documentos do Conselho Nacional de Arquivos buscaram orientar através de iniciativas 

dentro do âmbito arquivístico, esclarecer novos conceitos.  

 

 

2.3 DOCUMENTO ELETRÔNICO, DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

 

Inicialmente, é necessário estabelecer uma distinção entre documento eletrônico e 

documento digital. Neste sentido, o Glossário da CTDE/CONARQ esclarece que enquanto 

parte da literatura arquivística internacional utiliza o termo documento eletrônico “como 

sinônimo de documento digital, este Glossário considera o segundo como uma categoria do 

primeiro” (CTDE/CONARQ, 2014, p. 2). 

Em 2004, num dos primeiros trabalhos da CTDE, a definição de documento eletrônico 

dizia respeito à definição de documento digital: “documento em meio eletrônico, com um 

formato digital, processado por computador”. (CTDE/CONARQ, 2004, p. 4) 

Para o DIBRATE, o documento eletrônico é “um gênero documental integrado por 

documentos em meio eletrônico ou somente acessível por equipamentos eletrônicos, como 

cartões perfurados, disquetes e documentos digitais” (ARQUIVO NACIONAL DIBRATE, 

2005, p.75). 

Documento digital, segundo o Glossário do InterPARES, “é um componente digital, 

ou um grupo de componentes digitais, que é salvo, e que é tratado e gerenciado como um 

documento.”
4
 

                                                 
4
 Disponível em <http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=273>. 

Acesso em 06 mar. 2016. 
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Para o DIBRATE “documento digital é um documento codificado em dígitos binários, 

acessível por meio de sistema computacional.” (2005, p.75) 

O Glossário da CTDE define documento digital como “informação registrada, 

codificada em forma analógica ou em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de 

um equipamento eletrônico.” (CTDE/CONARQ, 2014, p. 19) 

A definição do Glossário da CTDE para documento arquivístico digital é “Documento 

digital reconhecido e tratado como um documento” (CTDE/CONARQ, 2010, p. 18) 

O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – eARQ Brasil define documento arquivístico digital como “documento 

arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema 

computacional”. (CTDE/CONARQ, 2009, p. 122) 

 

Em todas essas definições a respeito do documento arquivístico digital se enfatiza os 

aspectos da codificação binária como também o seu reconhecimento como documento 

arquivístico, isto é, como registro de ação.  

 

 

2.4 ARQUIVOS 

 

 

 Arquivos são definidos pela literatura como um conjunto de documentos 

produzidos organicamente e acumulados no decorrer de uma atividade. Existem várias 

definições para arquivos, a seguir apresentaremos as propostas pelo DIBRATE, Jenkinson, 

Schellenberg, Casanova e MULLER, FEITH, FRUIN: 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) do 

Arquivo Nacional, Arquivo é: “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.” (2005, p.19). 

 

Eles [os arquivos] têm, consequentemente, uma estrutura, uma articulação e uma 

natural relação entre suas partes, as quais são essenciais para sua significação. A 

qualidade de um arquivo só sobrevive em sua totalidade se sua forma e relações 

originais forem mantidas. (JENKINSON apud JARDIM E FONSECA, 1998, p. 

371).  
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Schellenberg definiu “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). 

 

Ainda para o autor, “para serem arquivos, os documentos devem ter sido produzidos 

ou acumulados na consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins outros 

que não aqueles para os quais foram produzidos ou acumulados” (SCHELLENBERG, 2006, 

p. 41). 

 

O arquivista italiano Eugenio Casanova (1928, p.9 apud Schellenberg, 2006, p.37) 

define arquivos 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.                                                                                                                                      
 

Para o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos da Associação dos Arquivistas 

Holandeses: 

 

Arquivos é o 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. (MULLER; FEITH; FRUIN, 

1973, p. 13). 
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3. GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Gestão de documentos significa controlar os documentos desde a sua produção até a 

eliminação ou a uma transferência de local de guarda. Segundo Rhoads (apud LLANSÓ I 

SANJUAN, 1993, p.25), a gestão de documentos garante benefícios econômicos, facilita a 

identificação e quantificação com relação à disposição do arquivo, a utilização dos 

documentos e seu o controle dentro da própria organização. 

 

 

3.1 AS ORIGENS DO CONCEITO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

De acordo com Indolfo (2007, p.33), a gestão de documentos não pode ser considerada 

como um conceito único e de aplicação universal, uma vez que em sua elaboração e 

desenvolvimento participaram fatores como a tradição arquivística, administrativa e contextos 

históricos e institucionais diferentes que determinaram usos diferenciados. A autora afirma 

que não se pode falar de um modelo de gestão de documentos, mas de diversidades que se 

produziram com as práticas em diferentes países. 

 

Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único e de aplicação 

universal, uma vez que de sua elaboração e desenvolvimento participaram fatores 

determinantes, em que se destaca uma dada e específica tradição arquivística, e 

também administrativa, e um contexto histórico e institucional. 

 

Duchein já tinha enfatizado a necessidade de cada país definir o que entende como 

Gestão de Documentos: 

 

[...] nenhum [modelo] é exportável tal qual fora do seu próprio contexto, e nenhum 

pode ser considerado como exemplar in abstracto. Porém, pode-se dizer que 

também, nenhum país pode, hoje, escapar da necessidade de definir a sua própria 

doutrina neste terreno. (DUCHEIN, 1993, p. 13, grifo do autor, tradução nossa) 
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Os Estados Unidos é o país considerado pioneiro em conceituar e implementar 

procedimentos e técnicas de gestão de documentos no século XX. Já na década de 1940 a 

administração federal desse país focalizava a administração dos arquivos correntes, 

procurando racionalizar a produção documental e prevendo o estabelecimento dos prazos de 

guarda para fins de destinação dos documentos. 

De acordo com Llansó (1993, p.22), Philip Brooks teria sido o primeiro profissional 

que teria tratado sobre a existência do ciclo vital dos documentos, fundamental para a 

formulação do conceito de gestão de documentos, contribuindo para a materialização deste 

conceito e na implantação de arquivos intermediários.  

Outros autores como Schellenberg e Posner teriam difundido esse conceito nos 

Estados Unidos e em diversos países, o que favoreceu a formulação de técnicas e métodos 

eficazes para a criação de políticas necessárias na gestão de documentos, visando à 

conservação, organização e descrição de conteúdos, políticas de acesso, procedimentos de 

serviços de referência e disseminação dos arquivos e suas informações. 

Para Indolfo (2007, p.32), o desenvolvimento da área de records management nos 

Estados Unidos ocorreu entre 1934 e 1941, ou seja, entre a criação do Arquivo Nacional e a 

instalação de um imóvel para armazenamento temporário de documentos - records centers. 

Além dessas iniciativas, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram outras ações como as 

Comissões Hoover em 1947 e 1951 que realizou um diagnóstico sobre a situação dos 

documentos e arquivos federais. Indolfo ressalta a edição do Federal Records Act de 1950, 

dispositivo legal que consolidou o conceito de ciclo de vida, programas de gestão de 

documentos nos órgãos federais, o controle da gestão e o nascimento de um novo profissional 

que atua nos órgãos produtores, os records managers. 

Perótin resume o objetivo e o alcance do modelo norte-americano de gestão de 

documentos na seguinte passagem: 

 

(...) os segmentos de um programa de ação formulados para procurar economia e 

eficácia na criação, organização, conservação e utilização dos documentos [records] 

e nas disposições finais tomadas sobre eles, garantindo que os documentos [records] 

inúteis não serão criados ou conservados e que os documentos [archives] valiosos 

serão preservados (PERÓTIN, 1962 apud LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p.68). 
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Em artigo publicado na Revista Acervo, em 1987, Jardim cita Lawrence Burnet para 

delimitar o conceito de records management.  

O processo de reduzir seletivamente a proporções manipuláveis a massa de 

documentos, que é característica da civilização moderna, de forma a conservar 

permanentemente os que têm um valor cultural futuro sem menosprezar a 

integridade substantiva da massa documental para efeitos de pesquisa. (BURNET 

apud JARDIM, 1987, p. 36). 

 

Deve-se destacar que as instituições arquivísticas, especialmente as europeias, antes da 

Segunda Guerra Mundial, caracterizavam-se pela ênfase na função de apoio à pesquisa, 

comprometidos com o acesso e conservação de documentos de valor histórico, deixando os 

documentos correntes e administrativos sob responsabilidade exclusiva de cada órgão público. 

Em 1979, a UNESCO estabeleceu o RAMP (Records and Archives Management 

Program), um programa que evidenciou a importância dos documentos e dos arquivos para 

assessorar os governos a definir infraestruturas eficientes destinadas à gestão de documentos e aos 

arquivos. Este programa apresentou uma definição de gestão de documentos como “domínio da 

gestão administrativa geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das operações desde a 

criação, manutenção e utilização, até a destinação final dos documentos”. (RHOADS, 1983 apud 

INDOLFO, 2007, p. 36) 

Ao possibilitar a condução do ciclo de vida com economia e eficácia, Rhoads define as 

fases: 

 

A fase de produção de documentos engloba os seguintes elementos: criação e 

gestão de formulários, preparação e gestão de correspondências, gestão de informes 

e diretrizes, sistemas de gestão da informação e aplicação da tecnologia aos referidos 

processos;  

A fase de utilização, conservação dos documentos engloba os seguintes aspectos: a 

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

registros e de e-mail, seleção e gestão de máquinas copiadoras, análises de sistemas, 

programas de documentos essenciais e centros de documentação;  

A fase de destinação dos documentos abrange a identificação e descrição das séries 

dos documentos, programas de conservação e eliminação de documentos, valoração 

de documentos, eliminação de documentos, e transferência dos documentos para a 

guarda permanente. (RHOADS, 1983). 
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Assim, de acordo com Jardim: 

 

 (...) as instituições de arquivos públicos caracterizavam-se pela função de órgão 

estritamente de apoio à pesquisa, comprometidos com a conservação e acesso aos 

documentos considerados de valor histórico. A tal concepção apunha-se, de forma 

dicotômica, a de valor administrativo, cujos problemas eram considerados da alçada 

exclusiva dos órgãos da administração pública que a produziam e utilizavam. (1987, 

p.36) 

 

Vale ressaltar ainda, que o conceito e a prática de gestão de documentos realizada na 

Europa não coincidiam exatamente com o conceito e a prática adotados pelos Estados Unidos.  

De acordo com LLansó (1993, p. [22]) , foi Carlos Wyffels quem desenvolveu o 

conceito das três idades do documento que teve ampla repercussão na Europa e América 

Latina. As três idades propostas são: idade administrativa, idade intermediaria e idade 

histórica.  

Segundo Wyffels estas três idades correspondem aos: 

 Documentos na fase corrente são os que tramitam e circulam nos setores da 

instituição e são frequentemente consultados. 

 Documentos na fase semicorrente devem ser conservados, são utilizados para 

consulta ou de uso menos frequentes. Nesta fase o valor primário decresce e o 

valor secundário aumenta. 

 Documentos na fase não correntes são os documentos utilizados pelo seu valor 

cultural ou de prova e devem ser preservados. 

Nos Estados Unidos, a abordagem do ciclo de vida enfatizou os aspectos relativos à 

administração da vida do documento no ambiente do produtor. De acordo com a atual 

legislação norte-americana (44 U.S.C. Chapter 29) o termo gestão de documentos significa:  

 

O planejamento, controle, direção, organização, treinamento, promoção e outras 

atividades gerenciais envolvidas com relação à criação, manutenção e uso e 

destinação de documentos arquivísticos de forma a obter documentação adequada e 

apropriada das políticas e transações do Governo Federal e a gestão efetiva e 

econômica das operações das agências. (Tradução nossa) 
5
 

 

 

                                                 
5
 Disponível em <http://www.archives.gov/about/laws/records-management.html>. Acesso em 28 mar. 

2016 
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Para Llansó todas as definições são importantes para enriquecimento do conceito, mas 

ressalta o pioneirismo americano. 

 

Todas elas constituem valiosas contribuições para enriquecer o conceito e, como 

realidades que são, merecem ser levadas em conta. Seja como for, o sistema norte-

americano se ergue no modelo situado na vanguarda e faz progredir esta disciplina. 

Os organismos internacionais - UNESCO, Conselho Internacional de Arquivos - tem 

contribuído sobremaneira, (...) a generalizar o conceito “gestão de documentos” 

como tradução literal da língua inglesa e a divulgar o modelo norte-americano 

(LLANSÓ I SANJUAN, 1993, p. [11]). 

 

 

No Brasil, o conceito de gestão de documentos foi incorporado pela Lei 8159, de 8 de 

janeiro de 1991, que a define no art. 3º como:  

 

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

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

visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. 

 

É necessário que, independentemente do suporte, se estabeleça procedimentos 

concernentes à produção, à tramitação, ao arquivamento e à destinação dos documentos 

arquivísticos, de acordo com as normas e legislação vigentes (CONARQ, 2011, p.37). 
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4.  GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS E O e-ARQ BRASIL 

 

 

 Com a disseminação da tecnologia da informação nas instituições, os documentos 

arquivísticos começaram a ser produzidos e mantidos em formato digital. Para assegurar que 

estes documentos se mantenham autênticos ao longo do tempo, já que são mais  suscetíveis à 

perda ou adulteração do que os documentos convencionais, é necessário procedimentos 

padronizados de gestão de documentos a fim de controlar seu o ciclo de vida nos sistemas 

informatizados. 

A comunidade arquivística internacional, especialmente, nos Estados Unidos, Reino 

Unido e União Europeia, identificou a necessidade de desenvolver requisitos para os sistemas 

que gerenciam documentos arquivísticos como parte das atividades de uma organização. 

Esses sistemas devem obedecer a requisitos específicos para garantir que as características 

dos documentos arquivísticos se mantenham ao longo do tempo, especialmente a sua 

identidade como documento arquivístico e as características de autenticidade, relação 

orgânica e unicidade.  

 

 

4.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

 

Rondinelli considera que a partir da década de 1980 os computadores trouxeram 

novidades para a disseminação da tecnologia da informação, iniciando-se a era da informação em 

ambiente eletrônico. 

 

Softwares amigáveis e custos baixos levaram a disseminação do uso dos 

microcomputadores. Tal disseminação foi potencializada com o advento da 

tecnologia de rede, a qual evoluiu rapidamente das redes locais (Local Area Network 

– LAN) para as regionais e globais, sendo a Internet a maior e melhor (2005, p.23). 

 

O termo tecnologia da informação é usualmente considerado como uma revolução no 

mundo moderno, seja nas redes sociais, seja no ambiente acadêmico ou profissional e uma 

parcela considerável dos documentos gerados em ambiente digital é formada por documentos 

arquivísticos, segundo aponta Rocha (2008). Bancos de dados, planilhas eletrônicas, páginas 

web, mensagens de correio eletrônico, imagens digitais e uma variedade de formatos digitais 

estão cada vez mais sendo registrados somente em meio eletrônico, o que representa um 
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desafio para os arquivistas em conservar em longo prazo o legado digital que cresce a cada 

instante.  

 

Com a disseminação do formato digital para documentar a condução dos negócios 

dos organismos (...), os arquivistas se deparam com um novo problema: como 

assegurar que essa informação permaneça autêntica ao longo do tempo e em 

condições de acesso? (ROCHA, 2008, p. 110) 

 

Neste sentido, a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital do 

CONARQ propõe, como uma das estratégias e políticas, a Gestão Arquivística de 

Documentos:  

 

Definir procedimentos e estratégias de gestão arquivística de documentos quando da 

criação,  transmissão e preservação de documentos em formatos digitais, com 

o objetivo de garantir a  produção e manutenção de documentos fidedignos, 

autênticos, acessíveis, compreensíveis e preserváveis. (CONARQ, 2004, p. 4) 

 

Além, disso, considerando a importância do poder público em proporcionar aos 

cidadãos o direito à informação e a proteção adequada aos documentos arquivísticos, o 

CONARQ publicou a Resolução nº20, de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre a inserção de 

documentos arquivísticos digitais no programa de gestão arquivística.  

Essa Resolução ressalta o fato de que, atualmente, a maioria dos documentos é 

produzida em sistemas informatizados, e por isso se torna imprescindível a adoção de um 

programa de gestão arquivística de documentos por parte das organizações, 

independentemente do suporte, que garanta a autenticidade, a preservação de longo prazo e o 

acesso contínuo aos documentos em formato digital.  

De acordo com a Resolução nº 20, a gestão arquivística deverá prever a implantação 

de um sistema eletrônico que adotará requisitos funcionais, não funcionais e metadados 

visando garantir integridade e acesso em longo prazo aos documentos arquivísticos. 

Neste sentido, é importante implementar programas de gestão de documentos que 

satisfaçam às necessidades das organizações no sentido de criar e manter documentos 

arquivísticos autênticos e acessíveis, atendendo aos requisitos administrativos e legais 

vigentes.  

A Carta propõe ainda a elaboração de políticas de segurança da informação para 

garantir a autenticidade dos documentos digitais e para a proteção contra perdas, acidentes e 

intervenções não autorizadas. 

Para manter as características fundamentais de autenticidade e fidedignidade, a partir 

da década de 1990, a comunidade arquivística vem desenvolvendo estudos e implementando 
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projetos para desenvolver conhecimento necessário para o bom gerenciamento arquivístico de 

documentos eletrônicos. 

No Brasil, destacam-se as iniciativas do CONARQ, por meio de sua Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos. 

De acordo com a Lei nº 8.159/1991, o CONARQ tem por missão definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando à 

gestão de documentos e à proteção especial aos documentos de arquivo. (BRASIL, 1991, art. 

3) 

Instalado em 1994, esse órgão constituiu câmaras técnicas e setoriais com o objetivo 

de realizar estudos, diretrizes, normas, procedimentos técnicos e administrativos necessários à 

implementação e consolidação da política nacional de arquivos. A Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) tem como proposta de trabalho a elaboração de “normas, 

procedimentos técnicos e instrumentos legais para a gestão arquivística e a preservação dos 

documentos digitais das instituições públicas ou privadas”. (ROCHA, 2008, p. 109)  

A CTDE é composta por representantes da vários setores do governo e da sociedade 

civil, com formação multidisciplinar da Arquivologia, Ciência da Informação, Tecnologia da 

Informação, Direito e Administração, uma vez que as problemáticas inerentes aos documentos 

digitais envolvem várias áreas do conhecimento.  

A fim de orientar as ações de preservação e gestão de documentos arquivísticos 

digitais nas instituições brasileiras, a CTDE vem estudando a temática e apresentando 

diretrizes em sua página web desde 2002. 

Assim, foi estabelecido um conjunto de requisitos a serem cumpridos por qualquer 

tipo de organização, que pretenda desenvolver ou adquirir um sistema informatizado e que 

precisa assegurar que os documentos produzidos e mantidos nesses sistemas sejam confiáveis. 

O CONARQ aprovou o e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados 

de Gestão Arquivística de Documentos, por meio da Resolução nº 25. Posteriormente foram 

acrescentados os Metadados pela Resolução nº 32. 
6
 

  Esse documento é dividido em duas partes. A Parte I apresenta a Gestão arquivística 

de documentos, onde são analisados o conceito de gestão de documentos, a política 

arquivística, o programa de gestão de documentos e os procedimentos e operações técnicas do 

sistema de gestão arquivística de documentos digitais e convencionais.  

                                                 
6
  Disponível em 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infid=510&sid=11>. Acesso 

em 08 março 2013 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infid=510&sid=11
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O primeiro procedimento refere-se à captura, que consiste em afirmar que um 

documento pode vir a ser um documento arquivístico pelas ações de registro, classificação, 

indexação, atribuição de restrição de acesso e arquivamento. Tem por objetivo identificar o 

documento como documento arquivístico e demonstrar relação orgânica dos documentos. 

(CONARQ, 2011, p.26) 

Para o e-ARQ Brasil (2011, 26) , nos documentos convencionais a captura dá-se no 

momento do registro, classificação e /ou identificação. Em um Sistema Gestão Arquivística 

de Documentos – SIGAD o documento tanto pode ser produzido em meio digital ou a captura 

e registro pode ocorrer posteriormente. Alguns pré-requisitos são considerados no momento 

da captura: quais documentos deverão ser capturados, quem terá acesso e por quanto tempo 

serão retidos - a legislação e transparência quanto aos documentos deverão ser preservados. 

Entre os documentos que exigem captura estão aqueles que: 

• responsabilizam uma organização ou indivíduo por uma ação; 

• documentam uma obrigação ou responsabilidade; 

• estão relacionados à prestação de contas do órgão ou entidade. 

O e-ARQ Brasil (2011, p.27) ressalta que o registro é formalizado através de uma 

atribuição de um número identificador e de uma descrição informativa. Em um SIGAD esta 

descrição corresponde à atribuição de metadado. Demonstra que o documento foi produzido 

ou recebido e capturado pelo sistema de gestão arquivística de documento e tem por fim 

facilitar sua recuperação. 

As atividades envolvidas no protocolo visam controlar os documentos produzidos e 

recebidos que tramitam no órgão, assegurando sua localização, recuperação e acesso. Após 

este recebimento, aos documentos são atribuídos número e data de entrada anotando o código 

de classificação e o assunto, e procedendo à distribuição dos documentos nas unidades 

destinatárias. 

A classificação, procedimento considerado essencial pelo e-ARQ Brasil, “é o ato ou 

efeito de analisar e identificar o conteúdo dos documentos arquivísticos e selecionar a classe 

sob a qual serão recuperados” (CONARQ, 2011, p.28). Permite o agrupamento de 

documentos em unidades menores e o agrupamento maior forma o arquivo do órgão ou 

entidade. É uma atividade que se baseia no conteúdo do documento que reflete  

Os objetivos da classificação são: 

• estabelecer a relação orgânica dos documentos arquivísticos; 

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

tempo; 
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• auxiliar a recuperação de todos os documentos arquivísticos relacionados a 

determinada função ou atividade; 

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

associados sejam transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto. 

De acordo com o e-ARQ Brasil (2011, p.28). A classificação deve se basear no plano 

de classificação e envolve os seguintes passos: 

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

• localizar a ação ou atividade no plano de classificação; 

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

unidade que gerou o documento; 

• aplicar as normas/regras de classificação ao documento. 

Para o e-ARQ Brasil o Plano de Classificação é um instrumento elaborado pelo órgão 

ou entidade que pode incluir ou não a atribuição de código aos documentos. Deve distribuir os 

documentos em classes, de acordo com os métodos de arquivamento específicos, elaborado a 

partir do estudo das funções da instituição. A classificação é utilizada para agrupar os 

documentos a fim de contextualizá-los, agilizar sua recuperação e facilitar tanto as tarefas de 

destinação (eliminação ou recolhimento dos documentos) como as de acesso. (CONARQ, 

2011, p.36) 

Os instrumentos principais da Gestão de Documentos são: 

• plano de classificação, codificado ou não, baseado nas funções e atividades do órgão 

ou entidade; 

• tabela de temporalidade e destinação; 

• manual de gestão arquivística de documentos; 

• esquema de classificação referente à segurança e ao acesso aos documentos. 

Relacionando a indexação como outro procedimento, o e-ARQ Brasil (2011, p.28) 

considera que esta é uma atividade vinculada à descrição do documento, que utiliza o 

vocabulário controlado e/ou lista de descritores, tesauro e o próprio plano de classificação. 

Devem ser considerados para a escolha dos termos para a indexação os seguintes requisitos: 

• tipologia documental: divisão de espécie documental que reúne documentos por suas 

características comuns no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou 

técnica de registro. São exemplos de tipos documentais: atestado de frequência de pessoal, 

atestado de saúde ocupacional, alvará de licença para construção, alvará de habite-se; 

• título ou cabeçalho do documento; 
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• assunto do documento: palavras-chave ou termos compostos que representem 

corretamente o conteúdo do documento; 

• datas associadas com as transações registradas no documento; 

• documentação anexada. 

Esta atividade tem por objetivo adicionar as possibilidades de acesso e facilitar a 

recuperação dos documentos, podendo ser realizada de forma manual ou automática. 

Outro procedimento relacionado à captura pelo e-ARQ Brasil (2011, p.29) é a 

atribuição de restrição de acesso, onde os documentos devem ser avaliados com relação às 

necessidades de segurança, se eles são considerados ostensivos ou sigilosos, correspondendo 

à legislação vigente a cada documento.  

 

Os documentos que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, bem como 

aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 

da honra e da imagem das pessoas estarão sujeitos a restrições de acesso, conforme 

legislação em vigor. (2011, p.29) 
 

Com relação ao arquivamento, o e-ARQ Brasil (2011, p.29) destaca que este ocorre 

quando os documentos são colocados e preservados em uma mesma ordem, classificados de 

acordo com o Plano de Classificação, garantindo a facilidade de serem localizados e 

manuseados. 

Os documentos em papel são arquivados quando colocados em uma pasta ou arquivo 

que contenha título, juntamente com outros devidamente ordenados. As condições de acesso e 

a destinação podem ser controladas por mecanismos predefinidos. 

 

No documento digital, como suporte e conteúdo são entidades separadas e o 

documento é constituído por um objeto físico (suporte), lógico (software e formato) 

e conceitual (apresentação), a operação de arquivar significa armazenar o objeto 

digital, mantendo sua identificação única e os ponteiros para outros objetos digitais 

(CONARQ, 2011, p. 29). 

 

O segundo procedimento a ser analisado pelo e-ARQ Brasil (2011, p.29) é a avaliação, 

temporalidade e destinação. Ao avaliar o documento arquivístico racionaliza-se o acúmulo de 

documentos nas fases corrente e intermediário, auxiliando a constituição de arquivos 

permanentes. A avaliação é definida como:  

 

É o processo de análise dos documentos arquivísticos, visando estabelecer os prazos 

de guarda e a destinação, de acordo com os valores primário e secundário que lhes 

são atribuídos. Os prazos de guarda e as ações de destinação deverão estar 

formalizados na tabela de temporalidade e destinação do órgão ou entidade. 

(CONARQ, 2011, p.30) 
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O e-ARQ Brasil destaca a relação entre os prazos de guarda e as fases do documento: 

 

O prazo de guarda estabelecido para a fase corrente corresponde ao período em que 

o documento é frequentemente consultado, exigindo sua permanência junto às 

unidades organizacionais. O prazo de guarda estabelecido para a fase intermediária 

corresponde ao período em que o documento ainda é necessário à administração, 

porém com uso pouco frequente, podendo, então, ser transferido para depósitos em 

outro local, embora permaneça à disposição do órgão produtor. (CONARQ, 2011, p. 

37) 

 

 

Um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD, isto é, um 

sistema que visa controlar o ciclo de vida dos documentos arquivísticos, seguindo os 

princípios da gestão arquivística de documentos (CONARQ, 2011, p. 11) deve identificar a 

temporalidade e a destinação prevista para o documento no momento da captura e do registro, 

de acordo com os prazos e ações estabelecidos na tabela de temporalidade e destinação do 

órgão ou entidade. Essa informação deve ser registrada em um metadado associado ao 

documento. 

 

A tabela de temporalidade e destinação é um instrumento arquivístico que determina 

prazos de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento e eliminação de 

documentos. A elaboração da tabela de temporalidade e destinação deve envolver a 

autoridade administrativa, o arquivista ou o responsável pela guarda de documentos, 

os profissionais das áreas jurídicas e financeiras, além de profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que tratam os documentos objeto da avaliação e outros 

que se façam necessários. (2011, p. 38) 

 

 

4.2 SIGAD E O e- ARQ BRASIL 

 

 

A Carta do CONARQ (2004, p. 4) propõe que o desenvolvimento e aquisição dos 

sistemas informatizados que criam, mantém e armazenam documentos, devem estar em 

conformidade com os requisitos funcionais a serem estabelecidos por essa entidade. O SIGAD 

deve demonstrar ser um sistema que está em conformidade ou aderente com estes requisitos. 

O sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, o SIGAD é definido 

no e-ARQ Brasil:  

 

Um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo 

de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os 

princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema 

informatizado. (CONARQ, 2011, p.10) 
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Além disso, o SIGAD deve ser capaz de gerenciar documentos digitais e 

convencionais, e as instituições que adotarem este sistema devem fazê-lo como parte de seu 

trabalho de produzir, receber, armazenar, e acessar os documentos arquivísticos. Também 

deve manter a relação orgânica entre os documentos e garantir a autenticidade e o acesso. 

 

Um SIGAD é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e, 

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

arquivística no órgão ou entidade. (CONARQ, 2011, p.11) 

 

Com relação aos tipos, formatos e a variedade de documentos, o e-ARQ Brasil 

considera que o SIGAD abrange todos os tipos de documentos digitais. 

 

No caso dos documentos digitais, um SIGAD deve abranger todos os tipos de 

documentos arquivísticos digitais do órgão ou entidade, ou seja, textos, imagens 

fixas e em movimento, gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico, páginas 

web, bases de dados. Com base nestas definições, podemos tecer as seguintes 

considerações: (CONARQ, 2011, p.11) 

  

A especificação dos requisitos do e-ARQ Brasil é definida 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. (CONARQ, 2011, p.9) 
 

O e-ARQ Brasil pode orientar a identificação de documentos digitais, estabelecendo 

requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD), independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido e/ ou 

implantado. Para o e-ARQ Brasil: 

 

A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas informatizados de 

gerenciamento de documentos. Entretanto, para se assegurar que documentos 

arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos e possam ser preservados com 

essas características, é fundamental que os sistemas acima referidos incorporem os 

conceitos arquivísticos e suas implicações no gerenciamento dos documentos 

digitais. (CONARQ, 2011, p. 10). 

 

O e-ARQ Brasil enfatiza que é necessário diferenciar sistemas de informação dos 

sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, em virtude da maior parte dos 

documentos arquivísticos serem produzidos e mantidos em sistemas. 
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O sistema de informação 

 

É um conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à informação 

proveniente de fontes internas e externas para apoiar o desempenho das atividades 

de um órgão ou entidade. (CONARQ, 2011, p.10) 

 

O Gerenciamento eletrônico de documentos (GED) 

 

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. (CONARQ, 2011, p.10) 

 

Além disso, o e-ARQ Brasil considera que o GED não ter por objetivo controlar o 

ciclo de vida dos documentos e manter a relação orgânica entre os documentos: 

 

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 arquivístico de 

ciclo de vida dos documentos; 

 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 39) apresenta os aspectos de funcionalidade, isto 

é, a especificação de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos (SIGAD).  

Esses requisitos devem ser cumpridos pela organização, pelo sistema de gestão 

arquivística e pelos documentos como forma de garantir a confiabilidade, autenticidade e 

acessibilidade dos documentos (CONARQ, 2011, p. 9). 
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5. ANÁLISE DO SISTEMA EASYGED 

 

 

Este capítulo apresenta, a atuação da empresa Datavix Informática quanto ao 

gerenciamento eletrônico de documentos produzidos pela empresa. O estudo empírico 

demonstra a adoção de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e 

conclui se o sistema informatizado comercializado pela Datavix Informática atende os 

requisitos propostos pelo e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011). 

 

 

5.1 DATAVIX INFORMÁTICA: HISTÓRICO, VISÃO E MISSÃO 

 

 

A Datavix Informática foi criada em outubro de 1994 dentro do Grupo Empresarial 

Engevix, sua atuação esta voltada para as áreas de gestão documental, gerenciamento 

eletrônico de documentos, gestão e informatização documental, microfilmagem eletrônica, 

nas quais conceitua, especifica, projeta, desenvolve, implanta, opera e presta serviços de 

suporte e manutenção de sistemas e soluções. 

Desde a sua criação, a Datavix recuperou inúmeros acervos físicos, implantou várias 

soluções de gestão informatizada de documentos e comercializou dezenas de licenças de uso 

de seus softwares de gestão documental, informatizaram mais de 200 milhões de páginas de 

documentos em papel de diversos formatos e gramaturas, e microfilmou mais de 50 milhões 

de paginas em filmes de 16 mm. 

Os sistemas aplicados ao gerenciamento eletrônico de documentos incluem as áreas: 

Jurídica, Engenharia, Administração de empresa, Administração pública, Financeira, Rh, Médico-

hospitalar, Educação,  Legislativa e Documentação histórica. 

Para cumprir sua missão a Datavix segmentou suas áreas de atuação, desde consultoria, 

elaboração de diagnósticos, estudos de viabilidade, analise, revisão e modelagem de processos, 

elaboração de especificações técnicas, execução de projeto básico e executivo, comercialização de 

licenças de uso de softwares relacionados à gestão documental, incluindo “ciclo de vida”, “GED”, 

“workflow”, gerenciamento, fiscalização, treinamento, operação suporte, manutenção ou para 

fornecer uma solução completa, incluindo sua operação depois de implantada. 
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5.2 O SISTEMA INFORMATIZADO: EASYGED E SUAS FUNCIONALIDADES 

 

 

O sistema EasyGed apresenta funções com o objetivo de administrar, definir e 

configurar arquivos digitais e físicos, bem como registrar dados, editar e armazenar 

documentos.  

O banco de dados do EasyGed, independe do gerenciador ou protocolo de rede 

utilizado, não há limites para o número de estações e usuários e possui uma quantidade 

ilimitada de armazenamento de páginas. Pode ser configurado para interagir com qualquer 

ferramenta externa, seja de simples exibição ou até mesmo em edições mais complexas de um 

workflow, por exemplo, ferramentas como OCR/ICR. 

Quanto ao acesso, há níveis e permissões, havendo limitação de acesso para tipos de 

usuários. Para a segurança digital, todos os documentos são certificados digitalmente por um 

código HASH. 

O EasyGED é um pacote de software, que envolve diversas funcionalidades de Gestão 

Documental e também de Gestão da Informação. De acordo com as necessidades dos clientes 

eles são customizáveis, principalmente acesso e arquivamento. 

Neste sentido, apresentaremos um exemplo de uma solução que foi customizada para a 

empresa ALTEJO ENGENHARIA, para gerenciar documentos convencionais e digitais. Essa 

empresa possui Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, sendo assim o sistema foi 

configurado para atender a seguinte proposta: 

Registro:  

No caso dos documentos em papel, os documentos são recebidos, suas quantidades 

informadas pelo cliente, são verificadas e cada documento é identificado com um código de 

barras; 

No caso dos documentos digitais, os arquivos são recebidos, suas quantidades 

informadas pelo cliente são verificadas e cada arquivo é submetido ao processo de OCR 

(Optical Character Recognition), o que reconhece os caracteres contidos no documento nato-

digital ou proveniente de digitalização e cria um código de barras que passa a identificar cada 

arquivo. 

Arquivamento: 

No caso dos documentos em papel, os documentos são agrupados por tipologia 

documental e acondicionados em caixa arquivo com identificação externa com o setor, 

tipologia e código inicial e final dos documentos contidos na caixa arquivo; 
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No caso dos documentos digitais, os arquivos são agrupados por tipologia documental 

e armazenados no servidor de armazenamento Datavix ou em nuvem. 

Na solução da ALTEJO ENGENHARIA, o sistema EasyGED foi configurado com 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, referente as atividades meio e fim. 

Indexação: 

No caso dos documentos em papel, os documentos são processados por um sistema 

que reconhece o código de cada documento e associa os arquivos a classificação fornecida 

pelo cliente; 

No caso dos documentos digitais, os arquivos são processados por um sistema que 

reconhece o código de cada documento e associa os arquivos a classificação fornecida pelo 

cliente. 

Acesso: 

No caso dos documentos digitais ou documentos em papel após sua indexação tem seu 

acesso disponível por cliente/servidor ou por um browser via WEB, o acesso é controlado 

pelos níveis de segurança determinados pelo cliente. 

Abaixo um resumo de seus módulos, que são responsáveis pela execução das tarefas 

gerenciadas pelos níveis de segurança, herdados do documento de origem, se eles existirem 

em documento convencional. 

 EasyWEB: Módulo de consulta via Internet/Intranet. Por ser totalmente constituído de 

paginas HTML é compatível com qualquer plataforma (Windows, Linux, MacOS) e 

com todos os navegadores da internet. 

 EasyLIP: Módulo opcional que proporciona uma visão tabular de lançamentos 

sequenciais (ex.: registros funcionais ou prontuários médicos). Cada documento pode 

ser associado a uma ou mais fichas eletrônicas. 

 EasyCOLD: Módulo de gerenciamento de relatórios. É uma ferramenta que possibilita 

a pesquisa em relatórios gerados a partir de spool (armazenamento) de impressão. Os 

relatórios herdam as definições de segurança do documento a qual estão associados. 

Podem ser importados relatórios gerados em EBCDIC ou ASCII. 

 Easy2GO: Módulo de execução do EasyGed sem a necessidade de instalação de base 

de dados ou do próprio aplicativo no computador, pois o mesmo é auto contido em 

mídia digital, seja ela em CD/DVD, pen drive ou até mesmo em HD externo. 
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5.3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO CUSTOMIZADA PARA A EMPRESA ALTEJO 

ENGENHARIA.  

 

 

A Empresa ALTEJO ENGENHARIA, é uma empresa voltada para seguimento naval, 

com atuação na construção e reparo de cascos de navios ou plataformas petrolíferas de 

grande, médio e pequeno porte. 

 

1 ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS: PLANO DE 

CLASSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

1.1Configuração e 

Administração do 

Plano de 

Classificação no 

SIGAD                     

COMENTÁRIOS 

 

 

 

1.1.1 
 

 

Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de 

classificação do órgão ou entidade.  

O sistema permite inclusão 

e é compatível com o 

plano de classificação do 

órgão ou entidade. 

 

 

 

 

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 poderá 

ter até no máximo dez subordinações e 

assim sucessivamente. 
 

O sistema permite que 

sejam cadastradas classes e 

subclasses em 

subordinações decimais. 

 

 

1.1.3 

Um SIGAD tem que permitir os 

usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que se fizer necessário. 

O sistema permite aos 

administradores do sistema 

alterar as classes sempre 

que necessário. 

 

 

1.1.4 Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado. 

O sistema registra data e 

hora do cadastro de novas 

classes e fica disponível no 

sistema para ser 

visualizado pelos 

administradores. 
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1.1.5 

Um SIGAD tem que registrar a 

mudança de nome de uma classe já 

existente no respectivo metadado. 

Permite mudança na 

nomenclatura das classes 

registrando o histórico das 

alterações com data e hora. 

 

 

 

 

1.1.6 

Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, 

incluindo as subclasses, grupo, 

subgrupos e os documentos ali 

classificados, para outro ponto do plano 

de classificação. Nesse caso, é 

necessário fazer o registro do 

deslocamento nos metadados do plano 

de classificação. 

 

O sistema permite o 

deslocamento de classes 

inteiras. Apenas alteração, 

criação e exclusão de 

classes, desde que não 

tenha documentos 

vinculados. 

 

 

1.1.7 

Um SIGAD deve permitir que usuários 

autorizados tornem inativa uma classe 

em que não sejam mais classificados 

documentos. 

O sistema permite que uma 

classe inativa seja excluída 

dos documentos classificados 

por usuários autorizados. 

 

 

1.1.8 
Um SIGAD deve permitir que um 

usuário autorizado apague uma classe 

inativa. Só pode ser apagada uma 

classe que não tenha documentos ali 

classificados. 

O sistema permite a 

exclusão de classes desde 

que não contenha 

documentos associados. 

Nestes casos o sistema 

emite uma mensagem de 

não autorização. 
 

 

 

 

 

1.1.9 

Um SIGAD deve impedir a eliminação 

de uma classe que tenha documentos 

ali classificados. Essa eliminação 

poderá ocorrer a partir do momento em 

que todos os documentos ali 

classificados tenham sido recolhidos ou 

eliminados, e seus metadados 

apagados, ou que esses documentos 

tenham sido reclassificados. 

O sistema permite a 

eliminação de classes 

desde que a documentação 

associada tenha sido 

reclassificada. 

 

 

 

 

1.1.10 

Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, 

conforme estabelecido no padrão de 

metadados, e deve restringir a inclusão 

e alteração desses mesmos metadados 

somente a usuários autorizados. 

Permite a inclusão e 

exclusão de metadados 

pelos administradores do 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

O sistema possui  

mecanismos de buscas 

através do índice associado 

a ele. 
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identifique cada classe. 

Um SIGAD tem que utilizar o termo 

completo para identificar uma classe. 

 

 

1.1.13 Um SIGAD tem que permitir os 

usuários autorizados acrescentar novas 

classes sempre que se fizer necessário. 

 

O sistema permite 

acrescentar novas classes 

sempre que se fizer 

necessário. 
 

 

 

1.1.14 

Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no 

respectivo metadado. 

O sistema registra a data 

de abertura de uma nova 

classe no respectivo 

metadado. 
 

 

1.1.15 

Um SIGAD tem que registrar a 

mudança de nome de uma classe já 

existente no respectivo metadado. 

O sistema possui serviço 

terceirizado para 

disponibilização do 

documento. 

1.1.16 

Um SIGAD tem que permitir o 

deslocamento de uma classe inteira, 

incluindo as subclasses, grupo, 

subgrupos e os documentos ali 

classificados, para outro ponto do plano 

de classificação. Nesse caso, é 

necessário fazer o registro do 

deslocamento nos metadados do plano 

de classificação. 

O sistema possui o 

deslocamento de uma classe 

inteira incluindo as 

subclasses, grupos, 

subgrupos. 

 

1.1.17 

Um SIGAD deve prover 

funcionalidades para elaboração de 

relatórios para apoiar a 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 

processos/dossiês classificados em uma 

ou mais classes do plano de 

classificação; 

_ gerar relatório de documentos 

classificados por unidade 

administrativa 

O sistema gera relatórios 

de processos/dossiês e 

documentos cadastrados 

em determinada classe ou 

por unidade administrativa. 



38 

 

1.3  Gerenciamento de processos/dossiês          

1.3.1 

 

Um SIGAD tem que registrar 

automaticamente a data de abertura e 

de encerramento do processo/dossiê 

digital 

Essa data pode se constituir em 

parâmetro para aplicação dos prazos 

de guarda e destinação do 

processo/dossiê. 
 

O sistema gera o metadado 

com a data de abertura do 

processo/dossiê que fica 

visível para qualquer 

usuário, assim como a data 

de arquivamento 

(encerramento) no sistema. 

1.3.2 

Um SIGAD tem que permitir que um 

processo/dossiê seja encerrado através 

de procedimentos regulamentares e 

somente por usuários autorizados. 

Somente o usuário que está 

de posse do documento 

pode arquivar o 

documento. 

1.3.3 
Um SIGAD tem que permitir a 

consulta aos dossiês/processos já 

encerrados por usuários autorizados. 

O sistema permite a 

visualização dos processos 

e documentos arquivados, 

assim como a atual 

localização destes. 

1.3.4 

Um SIGAD tem que impedir o 

acréscimo de novos documentos a 

dossiês/processos já encerrados. 

Dossiês/processos encerrados devem 

ser reabertos para receber novos 

documentos. 

O sistema permite a 

inclusão de novos 

documentos a dossiês. 

Somente por usuário 

autorizado e nas condições 

previstas pelo ALTEJO 

ENGENHARIA. 

1.3.6 

 

Um SIGAD tem que impedir sempre a 

eliminação de uma unidade de 

arquivamento digital ou de qualquer 

parte de seu conteúdo, a não ser quando 

estiver de acordo com a tabela de 

temporalidade e destinação de 

documentos. 

A eliminação será devidamente 

registrada em trilha de auditoria. 
 

O sistema permite a 

eliminação e registra a 

mesma. 

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. 

O sistema mantém a 

integridade entre as 

classes. Qualquer mudança 

relativa a isto só pode ser 

efetuada por usuário 

autorizado e nas condições 

previstas pelo ALTEJO 
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m hipótese alguma pode o SIGAD 

permitir que uma ação do usuário ou 

falha do sistema dê origem a 

inconsistência em sua base de dados. 
 

ENGENHARIA. 

4.1 Avaliação e Destinação de Documentos 

4.1.1 

 

Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e 

manutenção de tabela de temporalidade 

e destinação de documentos, associada 

ao plano de classificação do órgão ou 

entidade. 
 

 

O sistema possui tabela de 

temporalidade e destinação 

de documentos, fornecida 

pelo ALTEJO 

ENGENHARIA. 

4.1.2 

 

Um SIGAD tem que associar, 

automaticamente, ao dossiê/processo o 

prazo e a destinação previstos na classe 

em que o documento foi inserido. 
 

 

 

O sistema associa o prazo 

e a destinação fornecidos 

pelo ALTEJO 

ENGENHARIA. 

4.1.3 

 

Um SIGAD tem que manter tabela de 

temporalidade e destinação de 

documentos com as seguintes 

informações: 

• identificador do órgão ou entidade; 

• identificador da classe; 

• prazo de guarda na fase corrente; 

• prazo de guarda na fase intermediária; 

• destinação final; 

• observações; 

• evento que determina o início da 

contagem do prazo de retenção na 

fase corrente e na fase intermediária. 

A tabela de temporalidade e destinação 

de documentos dos integrantes 

do SINAR deve estar de acordo com a 

legislação e ser aprovada pela 

instituição arquivística na específica 

esfera de competência. 

O sistema possui tabela de 

temporalidade e destinação 

de documentos, fornecida 

pelo ALTEJO 

ENGENHARIA. 
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4.1.4 

Um SIGAD tem que prever, pelo 

menos, as seguintes situações para 

destinação: 

• apresentação dos documentos para 

reavaliação em data futura; 

• eliminação; 

• exportação para transferência; 

• exportação para recolhimento (guarda 

permanente). 

 

 

 

O sistema está aderente a 

este requisito. 

4.1.5 

Um SIGAD tem que prever a iniciação 

automática da contagem dos prazos de 

guarda referenciados na tabela de 

temporalidade e destinação de 

documentos, pelo menos, a partir dos 

seguintes eventos: 

• abertura de dossiê; 

• arquivamento de dossiê/processo; 

• desarquivamento de dossiê/processo; 

• inclusão de documento em um 

dossiê/processo. 

Acontecimentos específicos, descritos 

na tabela de temporalidade e 

destinação, como, por exemplo, “cinco 

anos a contar da data de aprovação 

das contas”, quando não puderem ser 

detectados automaticamente pelo 

sistema, deverão ser informados ao 

SIGAD por usuário autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema prevê a 

elaboração da tabela de 

temporalidade e destinação 

de documento através 

destas atividades. 

4.1.6 

Um SIGAD tem que prever que a 

definição dos prazos de guarda seja 

expressa por: 

• um número inteiro de dias ou 

• um número inteiro de meses ou 

• um número inteiro de anos ou 

• uma combinação de um número 

inteiro de anos, meses e dias. 

 

O sistema é aderente com 

este requisito. 

4.1.7 

Um SIGAD tem que limitar a definição 

e a manutenção (alteração, inclusão e 

exclusão) da tabela de temporalidade e 

destinação de documentos a usuários 

autorizados. 

 

O sistema é aderente com 

este requisito. 

4.1.8 

Um SIGAD tem que permitir que um 

usuário autorizado altere o prazo 

ou destinação prevista em um item da 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos e garantir que a alteração 

tenha efeito em todos os documentos 

ou dossiês/processos associados àquele 

item. 
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As alterações na tabela de 

temporalidade e destinação só poderão 

ser feitas como resultado de um 

processo de reavaliação realizado pela 

comissão de avaliação do órgão ou 

entidade em virtude de mudança do 

contexto administrativo, jurídico ou 

cultural. 

Os integrantes do SINAR deverão 

ainda ter suas tabelas aprovadas pela 

instituição arquivística na específica 

esfera de competência. 

 

O sistema permite ao 

usuário autorizado a 

alteração de prazos ou 

destinação de documentos. 

4.1.11 

Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de 

relatórios que apoiem a gestão da 

tabela de temporalidade e destinação, 

incluindo a capacidade de: 

• gerar relatório completo da tabela de 

temporalidade e destinação de 

documentos; 

• gerar relatório parcial da tabela de 

temporalidade e destinação de 

documentos a partir de um ponto 

determinado na hierarquia do plano 

de classificação; 

• gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos aos quais foi 

atribuído um determinado prazo de 

guarda; 

• identificar as inconsistências 

existentes entre a tabela de 

temporalidade 

e destinação de documentos e o plano 

de classificação. 

 

 

 

 

O sistema provê a 

elaboração de relatórios 

que apoiem uma possível 

elaboração da tabela de 

temporalidade e destinação 

de documentos. 

Assim, o sistema EasyGED tem potencial para se tornar um SIGAD, porém ele é dependente 

dos procedimentos de Gestão Documental do Cliente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este trabalho teve por objetivo realizar a análise de um sistema, EasyGED, que é 

passível de customização de acordo com as necessidades do cliente. Para isso tratamos de 

aspectos que se relacionam diretamente com a Gestão de Documentos Digitais e realizamos 

uma verificação com relação à aderência do sistema EasyGED ao Modelo de Requisitos para 

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

considerando o principal modelo de referência para verificar se o sistema está de acordo com 

os procedimentos de Gestão Documental que assegure o controle do ciclo de vida, bom como 

que os documentos permaneçam autênticos e acessíveis. 

 Estruturado em cinco capítulos o presente trabalho introduz ao leitor o que será 

apresentado, incluindo os principais conceitos da Arquivologia, como Arquivos, Informação, 

Documento, Documento Arquivístico, Documento Eletrônico, Documento Digital e 

Documento Arquivístico Digital.  

Além disso, a pesquisa trata sobre a Gestão de Documentos, desde a origem do 

conceito até sua aplicabilidade atingindo o conceito da Gestão de Documentos Arquivísticos 

Digitais, sua disseminação e sua relação com o e-ARQ Brasil. Como exemplo da utilização 

prática dos conceitos estudados no presente trabalho, foi analisado o Sistema EasyGED, que 

foi customizado baseado nas propostas da Empresa ALTEJO Engenharia. Por tratar-se de um 

sistema customizável o EasyGED pode ser configurado para aderir a vários requisitos 

arquivísticos, seja para a Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais ou para Documentos 

Convencionais. 

 Com a análise realizada o sistema EasyGED demonstrou ter potencial para se tornar 

um SIGAD, mas que para isso é necessário que seja customizado para tal. O sistema pode 

gerenciar o registro, o arquivamento com Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, 

a indexação e o acesso, nas versões cliente/servidor ou via WEB, permitindo desta forma 

gerenciar com níveis de segurança, herdados do documento de origem, se eles existem em 

documento convencional, as tarefas executadas e quem pode executá-las. 

 Este trabalho buscou ressaltar a importância da adoção de um sistema informatizado 

de acordo com as especificações do e-ARQ Brasil, e as medidas acima sugeridas permitirão 

que a relação entre as áreas se efetive, resultando em maiores vantagens em termos de 

eficiência para a empresa. 
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 Concluo que o Sistema EasyGED tem potencial para se tornar um SIGAD, porém um 

fator determinante para isso é a proposta que cada empresa que o adquira, utilize como base 

para a customização o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil, desta forma o sistema adotado será customizado 

de acordo com os requisitos do modelo de referência para tornar os sistemas de acordo com os 

procedimentos de Gestão Documental, que assegure o controle do ciclo de vida, bom como 

que os documentos permaneçam autênticos e acessíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de 

Janeiro, 2005. 

 

BRASIL. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos 

públicos e privados e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 

1991. 

 

CAMARGO, Ana Maria de Almeida; BELLOTTO, Heloisa Liberalli (Coord.) Dicionário de 

terminologia arquivística. São Paulo: Associação Arquivistas Brasileiros / Núcleo Regional 

de São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1996. 

 

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Documentos de arquivo eletrónicos: 

manual para arquivistas. Estudo n. 16. Paris: 2005. 

 

______. ISAD(G): norma geral internacional de descrição arquivística. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2001.  

 

______. Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital. Rio de Janeiro: 

Arquivo Nacional, 2004. Disponível em: 

<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/cartapreservpatrimarqdigitalc

onarq2004.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2016. 

 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ (Brasil). Câmara Técnica de 

documentos eletrônicos. Glossário: versão 5.1. Rio de Janeiro, mar., 2010. 

  

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ (Brasil). Modelo de requisitos 

para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos: e-ARQ Brasil. 

versão 1.1. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011 

 

_____. Diretrizes do Produtor. A elaboração e a manutenção de materiais digitais: 

diretrizes para indivíduos. Disponível em 

<http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=101>. Acesso em 03 fev. 

2016. 

 

______. Gestão arquivística de documentos eletrônicos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

2004. 9 p. 

 

INDOLFO, Ana Celeste. Gestão de Documentos: uma renovação epistemológica no 

universo da arquivologia. Arquivística.net. Rio de Janeiro, v. 3, n.2, p. 28-60, jul./dez. 

2007. 

 

JARDIM, José Maria. O conceito e a prática de gestão de documentos. Acervo, Rio de 

Janeiro, v. 2, n. 2, p. 35-42, 1987. 

 

LLANSÓ I SANJUAN, Joaquim. Gestión de documentos: definición y análisis de modelos. 

Bergara: IRARGI, Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1993. 

 



45 

 

ROCHA, Claudia Lacombe. Gestão de documentos digitais: as ações do Arquivo Nacional e 

da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos - CONARQ. In: NEVES, Marta Eloísa 

Melgaço; NEGREIROS, Leandro Ribeiro. (Org.). Documentos eletrônicos: fundamentos 

arquivísticos para a pesquisa em gestão e preservação. Belo Horizonte: Arquivo Público 

Mineiro, 2008, p. 108-119. 

 

RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos: uma 

abordagem teórica da diplomática arquivística contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2005. p. 23-24. 
 

THOMASSEM, Theo. Uma primeira introdução à arquivologia. Revista Arquivo & 

Administração, Rio de. Janeiro, v.5, n.1, p. 5-16, 2006. 

 

 

 
 


