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RESUMO 

 

A partir do levantamento realizado explorando a literatura arquivística 

disponível relacionada aos conceitos pertinentes à área, procurou-se explorar neste 

trabalho os conceitos de gestão de documentos tradicionais e os digitais, 

apresentando seus princípios e práticas. A abordagem de questões como o 

tratamento adequado, acesso contínuo a esses documentos e a analise do sistema 

de gerenciamento eletrônico de documentos arquivísticos utilizados na Delegacia da 

Receita Federal do Brasil em Niterói, utilizando como base os requisitos obrigatórios 

observados no e–ARQ Brasil (2011) para o gerenciamento arquivístico de 

documentos digitais. 

 

Palavras Chave: Gestão de Documentos. Gestão de Documentos Arquivísticos 

Digitais. Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 
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ABSTRACT 

 

From the survey exploring the available archival literature related to concepts 

pertinent to the area, we tried to explore this work the traditional document 

management concepts and digital , with its principles and practices. Addressing 

issues such as appropriate treatment , continuous access to the documents and the 

analysis of the electronic management system of archival documents used in the 

Federal Revenue of Brazil in Niterói , using as a basis the mandatory requirements 

observed in e- ARQ Brazil (2011 ) for the archival management of digital documents.  

 

Keywords: Records Management. Electronic Records Management. Electronic 

Records Management System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os arquivos são locais destinados a guardar ordenadamente os documentos 

criados por instituições ou indivíduos no decorrer da execução de suas atividades. 

Na administração, o arquivo serve de instrumento de controle à ação administrativa, 

atendendo nas diversas atividades da própria administração que os gerou, e ao 

cidadão no exercício dos seus direitos, atendendo assim as suas demandas. Ele 

serve de apoio à pesquisa, recolhendo, preservando e dando acesso a esses 

documentos gerados de maneira organizada e buscando um atendimento a 

consultas de maneira eficiente.  

Após a II Guerra Mundial, ocorre nos EUA um aumento exponencial na 

produção documental, que superava em muito a capacidade de gestão e 

armazenamento vigentes. Surge a necessidade de se buscar recursos que 

permitissem racionalizar a produção, melhorar a recuperação dessa informação, 

facilitar a destinação desses documentos e aperfeiçoar o uso dos espaços para a 

guarda de documentos. Neste sentido, várias iniciativas foram realizadas para 

diagnosticar a situação dos arquivos federais e propor soluções para gerenciar a 

massa documental, bem como desenvolver um novo conceito para administrar os 

documentos arquivísticos produzidos e acumulados e mantidos pelas organizações 

produtoras. No Brasil, o governo e as instituições privadas vêm reconhecendo cada 

vez mais o papel essencial que essas informações exercem na construção de uma 

administração eficiente, e resolver o problema do acúmulo dessas massas 

documentais tornou-se um dos grandes desafios da arquivística. Uma gestão 

eficiente de documentos é aquela que compreende todo o ciclo de vida dos 

documentos, desde sua produção até a eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente. 

 Com a utilização mais intensa dos computadores a partir da década de 90, e 

com o deslumbre que suas muitas funções e benefícios proporcionam, tem inicio o 

estimulo aos primeiros estudos relacionados à produção e preservação dos 

documentos digitais para lidar com a crescente massa documental. E ainda na 

década de 90, a comunidade arquivística internacional dá início aos primeiros 

estudos e projetos de pesquisa sobre a produção e preservação dos documentos 

digitais.  Assim, essa documentação digital criada e armazenada em sistemas 
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informatizados se constitui como um dos resultados dessa revolução tecnologia, 

dinamizando os processos dos quais esses arquivos fazem parte. 

  Documento eletrônico ou documento digital é todo registro gerado ou recebido 

por uma entidade pública ou privada, no desempenho de suas atividades, 

armazenado e disponibilizado através de sistemas de computação. E o documento 

digitalizado é uma cópia digital de um documento original existente em outro suporte. 

Entre as vantagens, garantir a segurança dos arquivos seria um ponto importante, 

pois o manuseio físico torna-se mínimo, e em alguns casos é praticamente 

inexistente. Cortar custos com pessoal e manutenção dessas informações também 

estão entre as principais vantagens da digitalização e gerenciamento desses 

documentos dentro dos órgãos públicos, pois se utilizaria uma equipe menor e 

especializada, pelo menos na teoria. Muitos órgãos continuam tratando – e 

conservando - boa parte de seus arquivos originais em papeis, em muitos casos 

considerados indispensáveis pelas suas organizações produtoras. 

Os documentos digitais se disseminaram devido as suas muitas vantagens, 

porém este tipo de documento problemas e desafios com relação a sua preservação. 

Não existe uma solução imediata para a preservação digital e essa insistência em se 

manter esse tipo de postura ocorre pelos mais diversos fatores, entre os principais 

podemos citar: a dificuldade de gerenciamento dessas informações digitais e a 

dificuldade dos profissionais do arquivo em lidar com novas tecnologias (assim como 

a dos profissionais de informática em relação às questões da arquivologia), a falta de 

recursos do Estado (seja humano, material ou financeiro), obsolescência das 

tecnologias (hardwares ou softwares) e apenas recentemente fora estabelecida uma 

legislação especifica para tratar dos arquivos digitais. E finalmente, o rápido avanço 

das tecnologias da informação leva ao problema da obsolescência tecnológica. 

Para a realização deste estudo, foi considerada a pesquisa utilizando a 

literatura específica do tema e uma análise comparativa a fim de verificar se os 

requisitos para sistemas informatizados do sistema de gerenciamento utilizado pelo 

Arquivo da Equipe de Despacho Aduaneiro (EDA – SAANA), responsável pela 

documentação alfandegária na Delegacia da Receita Federal em Niterói e 

subordinado ao Ministério da Fazenda, estão de acordo com as orientações da 

publicação do CONARQ e da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos seguindo 

os requisitos obrigatórios observados no e–ARQ Brasil (2011) para o gerenciamento 

arquivístico de documentos digitais. A atuação arquivística pressupõe o controle e a 
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avaliação fundamentais para a preservação dos documentos desde a sua origem, e 

neste aspecto as normas devem proporcionam um auxilio técnico durante toda sua 

gestão. Esse trabalho consiste em três capítulos. 

O primeiro capítulo consiste em definir os conceitos de arquivo, documento, 

documento arquivístico, documento digital e documento arquivístico digital.  

O segundo capítulo trata da gestão de documentos e gestão de documentos 

digitais, as diferenças entre sistema de arquivo, sistemas de informação, sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos para as formas de registrar as 

ações e atividades de uma instituição.  

O terceiro capítulo vai tratar da análise do arquivo do EDA – SAANA, 

verificado se o Sistema CPRO está aderente ao e-ARQ Brasil nas seguintes 

funcionalidades: organização dos documentos arquivísticos (plano de classificação); 

tramitação; captura; avaliação e destinação; pesquisa, localização e apresentação 

dos documentos.  

E finalmente, serão apresentadas nas considerações finais as conclusões das 

análises feitas nos capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO 2. 

 

ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

O arquivo tem o objetivo de guardar, conservar, preservar e disseminar as 

informações nele contidas. Sua importância esta diretamente relacionada à história 

de algo ou alguém. De acordo com Castro, Castro e Gasparian (2007, p. 60) “O 

arquivo é um todo orgânico. Origina-se das atividades do órgão e reflete o dia-a-dia 

dessas atividades. É, portanto, um organismo vivo, que nasce, cresce e sofre 

transformações”. No caso da arquivologia, seria a ciência voltada para a prática da 

organização de documentos, estando presente na rotina das empresas, das 

instituições e, inclusive, nas atividades dos indivíduos. O Dicionário de Terminologia 

Arquivística (1996) destaca que o termo arquivologia é a “disciplina que tem por 

objetivo o conhecimento dos arquivos e da arquivística”.  

Os arquivos possuem a missão de disseminar a informação, e em uma 

sociedade pluralizada é essencialmente necessário que as informações adquiridas 

sejam filtradas, selecionadas e armazenadas de forma a serem recuperadas de 

maneira ágil para que os usuários possam fazer uso de tal informação no menor 

período de tempo possível. Assim como as pessoas possuem seus arquivos 

pessoais - com suas informações adquiridas ao longo da vida, mesmo que não 

estejam em arquivos estruturados - as instituições também produzem suas 

informações no decorrer do seu ciclo de vida. Contudo, estas informações precisam 

estar armazenadas e estruturadas para o funcionamento adequado para a 

instituição. 

Existe uma política de conservação e preservação das informações em seus 

arquivos para que estas informações estejam organizadas e armazenadas de 

maneira estruturada e organizada nas instituições. Essas instituições precisam 

desenvolver a consciência de que um arquivo é a essência da sua história 

administrativa, e é necessário consultá-lo nas tomadas de decisão. De acordo com 

Almeida (1987, p. 3): 

 

Nenhuma empresa sobrevive sem ter suas informações organizadas, e 

essas informações movimentam intensamente, a todo o tempo, a vida 

social, econômica e política de um país. Os arquivos podem ser 



15 

 

 

caracterizados como sendo empresariais, pessoais, históricos, públicos e 

privados, mas a essência da sua missão é a mesma: guarda, preservação e 

disseminação da informação para seus usuários. 

 

O ciclo de vida dos arquivos é caracterizado por três idades: 

 

 Idade corrente: quando os documentos são utilizados com frequência. 

 Idade intermediária: quando os documentos são utilizados com frequência e 

as decisões relacionadas a eles já aconteceram. 

 Idade permanente: quando os documentos possuem valor histórico e devem 

ser armazenados permanentemente. 

 

A organização dos arquivos deve obedecer ao seu ciclo de vida, respeitando a 

idade dos documentos para que estes sejam arquivados de maneira correta. A 

grande quantidade de documentos produzidos, principalmente em formato impresso, 

é considerada um problema dentro de organizações. Existe uma grande dificuldade 

em organizar estes documentos fisicamente no ambiente de trabalho, causando 

desordem, conflitos de informação, ineficiência gerencial e em alguns casos 

desinteresse pelo trabalho. 

Atualmente, uma das preocupações das instituições que produzem grandes 

massas documentais, é manter sua estrutura de arquivos em meio digital, visando 

diminuir o volume e a circulação de papel em suas rotinas administrativas. 

Preocupação essa também compartilhada pelo CONARQ, que em 2004 elaborou a 

Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, com o objetivo de 

conscientizar e ampliar a discussão sobre os arquivos em formato digital e que, de 

acordo com o próprio CONARQ, se encontra em perigo de perda, e falta de 

confiabilidade. 

Com isso, podemos supor que a tecnologia de gerenciamento eletrônico de 

documentos seria a solução ideal para lidar com o problema da quantidade de papel 

em meio físico nas instituições, que obviamente precisam desenvolver políticas de 

preservação e conservação dessas mídias. 
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2.1 ARQUIVO  

 

Devido seu caráter polissêmico, nesse trabalho tratarei do termo “arquivo” sob 

dois aspectos: primeiro como conjunto de documentos e, em segundo, como 

instituição de um serviço de arquivo. Tratado na antiguidade como um depósito de 

documentos e papeis de qualquer espécie, relacionados às ações de um individuo 

ou instituição. Os arquivistas de diferentes países foram estabelecendo cada qual 

seu próprio conceito de arquivo, de acordo com forma com que lidavam com suas 

próprias questões políticas e culturais. Logo, cada conceito é reflexo da sociedade 

que o produziu, e não existe um que seja definitivo. A Associação dos Arquivistas 

Holandeses, no Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos (1973, p.13) define 

arquivo como: 

  

“Arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos e material 

impresso, recebidos ou produzidos oficialmente por determinado órgão 

administrativo ou por um de seus funcionários, na medida em que tais 

documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou 

funcionário.” 

 

No seu livro “Arquivos Modernos princípios e técnica”, Schellenberg descreve os 

arquivos:  

 

A palavra archives, de origem grega, é definida no Oxford English Dictionary 

com: a) “Lugar onde são guardados os documentos públicos e outros 

documentos de importância; e b) ”registro histórico ou documento assim 

preservado”. Essa definição é um pouco confusa, em virtude de seu duplo 

sentido. (SCHELLENBERG, 2002, p.35) 

 

Schellenberg também destacou os elementos que estão relacionados com 

fatores concretos e abstratos. Os fatores concretos são os que dizem respeito à 

forma dos arquivos, à sua fonte de origem e o local de sua guarda. No caso dos 

elementos relativos aos fatores abstratos, estes são divididos em dois elementos 

essenciais: o primeiro elemento se refere à razão pela qual os documentos foram 

produzidos e acumulados. É observado se existe um objetivo para a produção e 

acúmulo destes documentos, trata-se do seu valor primário. Já o segundo elemento 
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essencial refere-se aos valores pelos quais os arquivos são preservados, e esse 

seria seu valor secundário. Ainda segundo o autor: 

 

"Arquivos são documentos de qualquer instituição pública ou privada que 

hajam sidos conservados de valor, merecendo preservação permanente 

para fins de referencia e de pesquisa e que hajam sido depositados ou 

selecionados para depósito, num arquivo de custódia permanente" 

(SCHELLENBERG, 2005) 

 

De acordo com o DIBRATE, o arquivo é atualmente conceituado como o 

“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”. O conceito de arquivo também na Lei 

8.159/91, que “dispõe sobre a policita nacional de arquivos públicos e privados e dá 

outras providências”. Assim, de acordo com esse artigo: 

 

Art. 2.º: Consideram-se arquivos, para fins dessa lei, os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos por órgão públicos, instituições de 

caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de suas 

atividades especificas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o 

suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

 

Basicamente, sua função é disponibilizar as informações contidas no acervo 

documental sob sua guarda, onde cada instituição deve adotar a metodologia que 

melhor atender as suas necessidades. Como afirma Thomassem (2006, p. 7): 

 

Os arquivos servem, em uma primeira instância, para apoiar o 

gerenciamento operacional. [...] Sem arquivos, nem as ações e transações 

que formam os processos e nem os processos de trabalho, eles mesmos, 

poderiam ser vinculados uns aos outros. [...] Arquivos devem não só 

assegurar que o trabalho seja feito de modo eficiente e efetivo, mas também 

possibilitar que terceiros chequem se, e como, foi executado. Arquivos 

também servem para garantir responsabilidade e evidência. Arquivos 

confiáveis contêm evidência confiável a respeito de decisões tomadas, 

direitos adquiridos e compromissos assumidos. [...] Arquivos confiáveis 

tornam pessoas e organizações responsáveis umas com as outras, com 

fornecedores e clientes, e com a sociedade em geral. 
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Portanto, através das definições apresentadas podemos concluir que a finalidade 

de um arquivo é servir a administração pública ou privada, preservando, organizando 

e disponibilizando os documentos arquivísticos mantidos sob sua guarda. 

 

2.2 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

Um documento, segundo o DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005) trata se 

de uma “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou 

formato”. De forma mais genérica, podemos tratar como toda informação registrada 

em um suporte, seja qual for esse suporte. Para Indolfo (1995, p. 11), o “documento 

é toda informação registrada em um suporte material, suscetível de ser utilizada para 

consulta, estudo, prova e pesquisa, pois comprovam fatos, fenômenos, formas de 

vida e pensamentos do homem numa determinada época ou lugar”, ou seja, todo 

documento é uma fonte de informação. E para Bellotto (2007, p. 35), o documento é 

um registro de expressão da atividade humana: 

 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer 

elemento gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se 

expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 

dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o 

filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja 

produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais 

ou artísticos, pela atividade humana. 

 

E finalmente, para o Projeto InterPARES 3 (INTERPARES, 2012), o 

documento é “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”. No entanto, do ponto de vista da arquivística, nem todo 

documento pode ser considerado um documento arquivístico. Um documento 

arquivístico possui características específicas, que levam em consideração: a ação, 

a organicidade e a proveniência. Além disso, são produzidos com uma finalidade 

prática, atendendo requisitos legais, fiscais e administrativos. O InterPARES 3 

(INTERPARES, 2012b) propõe em seu glossário a seguinte definição: “Documento 

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

resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. 
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Schellenberg propõe que a definição de documento arquivístico independa 

das suas características físicas, e do suporte em que está registrado. Em seu livro 

Arquivos Modernos: princípios e técnicas, o autor traz essa definição para os 

documentos arquivísticos: 

 

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, 

2007, p.41) 

 

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ apresenta a 

seguinte definição: 

 

Documento arquivístico: documento produzido (elaborado ou recebido), no 

curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal 

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

ARQUIVOS, 2010, p. 12). 

 

Duranti explicita a natureza dos documentos arquivísticos e a sua integridade 

a partir de cinco propriedades que esse tipo de documento deve possuir, 

independente de seu suporte, formato, gênero, tipo, data ou proveniência. A primeira 

característica apresentada é a imparcialidade, que se refere à fidedignidade a ação 

pela qual eles são produzidos, independente da intenção de quem elaborou esse 

documento, ou como definida pelo seu autor Jenkinson, "livres da suspeita de 

preconceito no que diz respeito aos interesses em nome dos quais os usamos hoje". 

Logo, o contexto da atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural de 

seus intérpretes são fatores essenciais para a compreensão da verdade que pode 

ser extraída desses documentos.  

A segunda característica seria a autenticidade, que esta relacionada 

diretamente a criação, manutenção e custódia do documento. Devem estar isentos 

de qualquer possibilidade de corrupção e adulteração, pois segundo Duranti “os 
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documentos são autênticos porque são criados tendo a necessidade de agir através 

deles, mantidos para garantir futuras ações e conservados sob custódia de acordo 

com procedimentos regulares que podem ser comprovados” (1994).  

  A terceira característica fala da naturalidade do documento arquivístico, ou 

seja, do modo como: 

  

os documentos se acumulam no curso das transações, de maneira contínua 

e progressiva, de acordo com as necessidades da matéria em pauta, já que 

estes não são coletados artificialmente, como os objetos de um museu (...), 

mas acumulados 16 naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 

práticos da administração. (DURANTI, 1994).  

 

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

fato de que todo documento se relaciona com os outros documentos no decorrer das 

atividades do qual faça parte. Esses documentos estariam conectados entre si por 

um elo estabelecido no momento criação, ou quando recebidos. Esse elo seria 

determinado pela razão de sua produção, necessária a sua própria existência, à sua 

capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade e 

autenticidade. 

E finalmente, a característica da unicidade. Basicamente essa característica 

afirma que o documento de arquivo é único, tanto o original quanto a cópia. 

Inclusive, “copias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros 

grupos, mas cada cópia é única em seu lugar, porque o complexo das suas relações 

com outros registros é sempre único”. (DURANTI, 1994). 

Portanto, a autora evidencia estas características do documento arquivístico e 

o seu potencial probatório estabelecendo que o documento arquivístico é de fato 

uma fonte de prova e que posteriormente, com o avanço do formato digital e os 

estudos que surgiram com o Projeto InterPARES, e das iniciativas da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos (CTDE-

CONARQ), existe a necessidade de se adaptar e trabalhar com conceitos 

arquivísticos que tratem também do ambiente eletrônico. 
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2.3 DOCUMENTO DIGITAL E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

Inicialmente, para melhor entendimento, é importante ressaltar as diferenças 

entre documento eletrônico e documento digital, tendo em vista que algumas 

bibliografias especializadas costumam trata-las como sinônimo. Dessa forma, a 

definição de documentos eletrônicos apresentada pelo glossário do CTDE seria: 

“informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010, p. 13). No caso dos documentos digitais, o 

DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), o Glossário da CTDE (2010) e o glossário 

do Projeto InterPARES (2012) concordam com a seguinte definição de que é um 

documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema 

computacional.  

Utilizando o glossário do Projeto InterPARES 3 (2012), a definição de 

documento arquivístico digital trata de um “documento digital reconhecido e tratado 

como um documento arquivístico", e os documentos digitais como “a informação 

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

sistema computacional”. O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil - afirma que o documento 

arquivístico digital é aquele “documento arquivístico codificado em dígitos binários, 

produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional”. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 122). Duranti (2005, p.7) afirma que para 

compreender o conceito documento arquivístico digital deve-se observar seis 

características desse documento: forma fixa, conteúdo estável, relações explícitas 

com outros documentos, contexto administrativo identificável, pessoas envolvidas e 

ação.  

A forma fixa significa que a apresentação do documento deve ser da mesma 

forma que tinha quando foi armazenado pela primeira vez. Já o conteúdo estável 

refere-se ao fato de que o documento deve-se manter estável, completo e 

inalterável. As relações explícitas referem-se à relação orgânica, isto é, a relação de 

um documento com outros documentos do mesmo grupo. Essa relação deve ser 

mantida por meio de um plano de classificação ou outro identificador único. O 

contexto administrativo serve para auxiliar na identificação de alguns elementos que 

se referem à proveniência como o produtor, o autor, o destinatário, a data.  As 



22 

 

 

pessoas envolvidas são representadas no mínimo por três pessoas implicadas no 

momento da criação do documento, autor, redator e destinatário.  A ação que é 

aquela que o documento participa ou que o documento apoia, sendo parte do 

processo decisório.  

Portanto, se observa que para um documento digital é necessário um 

tratamento e gerenciamento como um documento que contém forma fixa e conteúdo 

estável e que não pode sofrer variação e alteração. O documento arquivístico digital, 

por sua vez, abrange as características do documento digital, bem como as 

características de documento arquivístico. 
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CAPÍTULO 3. 

 

GESTÃO DE DOCUMENTOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

A gestão de documentos é um campo da Arquivologia que tem por objetivo 

controlar o documento arquivístico desde o momento de sua produção até a sua 

destinação final, ou seja, a adoção dos princípios de ciclo de vida e da noção de que 

os documentos se tratam de um registro das ações de uma organização. Também 

passou a sofrer diversas influências em seu conceito e práticas, como a introdução 

de ideias gerenciais de planejamento e controle vindos da Administração. 

A gestão de documentos tem como seus principais procedimentos a 

classificação e avaliação, que se realizam por meio da implementação do 

Plano/Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação dos 

documentos de arquivo. Estes instrumentos auxiliam na racionalização da gestão 

documental, favorecendo a eficácia e a precisão na recuperação dos documentos. 

Jardim (1987, p.1) considera que, para muitos autores, o foco principal da gestão de 

documentos é a racionalização dos documentos com fins de eficiência e economia.  

Com relação ao conceito de gestão de documentos, o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional – DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p.90) define esse termo como “conjunto de procedimentos e operações 

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

documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente.”  

Indolfo (1995, p. 14) considera gestão de documentos como: 

 

o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades 

de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 

para guarda permanente. A gestão de documentos é operacionalizada 

através do planejamento, da organização, do controle, da coordenação dos 

recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com objetivo de 

aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental. 

No Brasil, o conceito de gestão de documentos ganhou enfoque através da lei 

8.159, de 08 de janeiro de 1991. Essa lei dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras providências. 
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Art. 3º Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e 

arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 1991).  

 

Em sua terceira fase, quando o documento adquire valor permanente, para 

uso de valor cultural e investigativo, sua conservação será definitiva.  

A mesma lei também aborda as fases correntes, intermediária e permanente 

da seguinte maneira, conforme o Art.8º:  

 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes.  

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente.  

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 

preservados. 

 

Com a disseminação da tecnologia de informação e comunicação a partir do 

século XX, houve um avanço na capacidade de comunicação, ampliando o tempo 

em que os serviços e os documentos estão disponíveis. O uso desse formato digital, 

e com isso, desses sistemas de informação, modificou a forma como o registro das 

ações e atividades das organizações e dos indivíduos ocorre, e modificando o 

formato dos documentos. Contudo, todas essas mudanças trouxeram consigo novos 

desafios e obstáculos para as instituições de arquivo e para o profissional arquivista, 

sendo um desses desafios o gerenciamento desses documentos em formato digital. 

Assim como no suporte tradicional, os documentos digitais precisam ser tratados, 

classificados e preservados utilizando-se procedimentos arquivísticos. 

Os documentos digitais são aqueles produzidos em sistemas, e por isso seria 

necessário definir o que é um sistema de informação, um sistema de arquivos e um 

sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, pois cada um deles 

tem uma finalidade e características diferentes. As definições sobre cada tipo de 

sistema serão expostas com mais detalhes nos capítulos seguintes. A utilização 
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tanto de um ou da combinação dos três, passa a depender das necessidades de 

cada administração e dos objetivos da instituição. 

Portanto, diante de um cenário cada vez mais digital, é necessária observar 

como as instituições públicas e privadas estão se adaptando a essa nova realidade 

e assim cumprir com sua rotina de trabalho de forma eficiente. A aplicação do 

conceito de gestão de documentos no setor público necessita de uma política 

arquivística competente e monitorada pela instituição arquivística pública adequada, 

que considere todos os aspectos envolvidos na gestão desses documentos, desde 

sua produção até sua destinação final. Principalmente com relação à utilização dos 

instrumentos fundamentais como o plano de classificação e a tabela de 

temporalidade e destinação. 

 

3.1 GESTÃO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

 

A crescente produção dos documentos arquivísticos digitais trouxe a tona a 

necessidade de uma gestão adequada para estes documentos, que possuem 

diversos tipos e formatos, como imagens, material gráfico, textos, planilhas, 

gravações sonoras, páginas da web e correio eletrônico, entre outros. A literatura 

arquivística destaca a importância de manter os documentos organizados, seguros e 

acessíveis em uma organização por todo o seu ciclo de vida, e observando que os 

documentos convencionais também são produzidos em grande escala, ambos os 

tipos devem ser contemplados por esses programas de gestão documental. Assim, 

as organizações garantem o gerenciamento adequado, mantendo suas propriedades 

fundamentais: a autenticidade, a organicidade, a unicidade, a confiabilidade e a 

acessibilidade.  

A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARQ vem 

apresentando diversas resoluções e instrumentos relacionados à gestão dos 

documentos digitais. Essas resoluções têm como objetivo fornecer orientação às 

entidades públicas ou privadas com relação ao programa e aos procedimentos 

gestão arquivística de documentos digitais, onde a seguir destacamos alguns pontos 

importantes.  

O CONARQ publicou, em 16 de julho de 2004, a Resolução nº 20 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004b) que dispõe sobre a inserção dos 

documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos 
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órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos- SINAR. 

Estabelece a necessidade de se identificar os documentos arquivísticos digitais 

dentre o conjunto de documentos produzidos, recebidos ou armazenados em mídia 

digital. Indicando os requisitos arquivístico básico inerentes a um sistema eletrônico 

de gestão de documentos. Além disso, o art. 2º estabelece que o programa de 

gestão de documentos deva ser aplicado tanto em ambientes de documentos 

convencionais como nos digitais ou nos híbridos.  

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

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006), estabelece diretrizes para transferências e 

recolhimento de documento arquivísticos digitais para instituições arquivísticas 

públicas, considerando a natureza particular dos arquivos digitais, expressa as 

responsabilidades dos produtores e dos preservadores no que tange à preservação 

de documentos arquivísticos digitais autênticos. Essa política deve contemplar e 

assegurar a integridade e a confiabilidade dos documentos arquivísticos digitais. A 

estrutura das instituições deve suportar a preservação de documentos digitais para 

receber, descrever, preservar e permitir o acesso, incluindo recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos.  

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

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

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

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

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

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010b), incluiu uma seção a respeito dos metadados, 

onde dispõe sobre a inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de Requisitos 

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

previstos na própria Resolução n. 25.  

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

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

Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. Considerando que o correio 

eletrônico corporativo tem sido utilizado para a transmissão e recebimento de 

mensagens no curso das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.  
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Além das iniciativas proposta pela CTDE do CONARQ, o Arquivo Nacional 

também estabeleceu um acordo de cooperação técnica com o Projeto InterPARES 3 

(INTERPARES, 2012a) onde foram realizados estudos de caso em diversas 

instituições públicas como por exemplo o Ministério da Saúde, a Universidade 

Estadual de Campinas e a Câmara de Deputados.  

Esses estudos, que utilizam os aspectos teóricos e metodológicos da gestão 

e da preservação dos documentos arquivísticos digitais, permitem que tanto as 

instituições quanto os profissionais e os pesquisadores envolvidos tenham uma base 

para o avanço e desenvolvimento das teorias e da prática para a gestão de 

documentos digitais. A utilização do documento arquivístico digital traz consigo uma 

série de recursos como a agilidade nos procedimentos, a facilidade de acesso e a 

economia de espaço físico. Contudo, existe a necessidade de se manter 

procedimentos de segurança e preservação, a confiabilidade, a autenticidade e 

acessibilidade dos documentos visando manter o mesmo valor de prova das 

atividades.  

Nesse ponto, faz-se necessário explicitar do que trata o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, o e-Arq Brasil, 

redigido pela CTDE e aprovado pelo CONARQ, texto fundamental para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

 

É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 

produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e 

pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e 

autenticidade, assim como sua acessibilidade. Além disso, o e-ARQ Brasil 

pode ser usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos 

digitais. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9) 

 

O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 9-10) 

também estabelece requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão 

Arquivística de Documentos – SIGAD e pode ser aplicado em qualquer plataforma 

tecnológica. Esses requisitos dirigem-se para todos que utilizam sistemas 

informatizados como parte de seu trabalho rotineiro de produzir, receber, armazenar 

documentos arquivísticos. Deve-se destacar que o e-ARQ Brasil especifica todas as 

atividades da gestão de documentos desde a sua produção até a destinação final.  
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Considera-se que a adoção dos requisitos do e-ARQ Brasil para o 

desenvolvimento de Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos 

Digitais, proporcionam a garantia da fidedignidade, autenticidade e preservação dos 

documentos arquivísticos digitais em longo prazo.  

O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 32) define 

os principais procedimentos e operações técnicas do sistema de gestão arquivística 

de documentos digitais e convencionais, especificando os referentes à captura, à 

avaliação, à pesquisa, à segurança, ao armazenamento e à preservação.  

a) Com relação à captura (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 32-37), 

o e-ARQ Brasil inclui registro, classificação, indexação, restrição de acesso e 

arquivamento. Merece destaque os procedimentos de registro, classificação e 

arquivamento.  

- O registro consiste em formalizar a captura do documento dentro do sistema de 

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

descrição informativa. Que em um SIGAD, essa descrição informativa corresponde à 

atribuição de metadados. Tendo como objetivo demonstrar que o documento foi 

produzido ou recebido e capturado pelo sistema de gestão arquivística de 

documentos, assim como facilitar sua recuperação. Os documentos podem ser 

registrados em níveis diferentes dentro de um sistema de gestão arquivística de 

documentos, ou seja, além do número identificador atribuído pelo sistema, o 

documento pode receber também um número único do processo/dossiê a que 

pertence. Após o recebimento dos documentos, o serviço de protocolo faz o registro, 

atribuindo-lhes número e data de entrada, anotando o código de classificação e o 

assunto, e procedendo à distribuição dos documentos nas unidades destinatárias.  

- Com relação à classificação o e-ARQ Brasil define como o ato ou efeito de analisar 

e identificar o conteúdo dos documentos arquivísticos e de selecionar a classe sob a 

qual serão recuperados. Essa classificação é feita a partir de um plano de 

classificação elaborado pelo órgão ou entidade e que pode incluir ou não a 

atribuição de código aos documentos. A classificação também define a organização 

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

Os principais objetivos da classificação são estabelecer a relação orgânica dos 

documentos arquivísticos; assegurar que os documentos sejam identificados de 

forma consistente ao longo do tempo; auxiliar a recuperação de todos os 

documentos arquivísticos relacionados a determinada função ou atividade; 
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possibilitar a avaliação de um grupo de documentos de forma que os documentos 

associados sejam transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto. A 

classificação deve se basear no plano de classificação que 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.  

- Já o arquivamento para o e- ARQ Brasil incide em arquivar, colocar e conservar 

numa mesma ordem devidamente classificados de acordo com o plano de 

classificação, todos os documentos de um órgão ou entidade, utilizando métodos 

adequados, de forma que fiquem protegidos e sejam facilmente localizados e 

manuseados. No sistema de gestão arquivística de documentos em papel, o 

documento é arquivado quando colocado em uma pasta ou arquivo que contém um 

título, juntamente com outros a ele relacionados e ordenados conforme critérios 

previamente estipulados. Esse agrupamento conecta o documento a outros, sobre o 

mesmo assunto, função ou atividade. Um sistema de gestão arquivística de 

documento em papel deve controlar os títulos das pastas. Colocar um documento 

em uma pasta é um processo consciente de determinar sua classificação e arquivá-

lo em uma sequência predefinida. Os documentos arquivados na pasta podem ser 

datados e numerados sequencialmente, como medida de segurança. As condições 

de acesso e a destinação podem ser controladas por mecanismos predefinidos. Um 

sistema de gestão arquivística de documentos digitais deverá também controlar os 

títulos das pastas ou diretórios nos quais os documentos foram armazenados 

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

uma codificação identificadora única. Os documentos digitais arquivados em 

repositórios organizados podem ser datados e numerados sequencialmente como 

medida de segurança. As condições de acesso e a destinação podem ser 

controladas por mecanismos redefinidos. O arquivamento dos documentos digitais 

se diferencia do arquivamento dos documentos convencionais porque nestes o 

arquivamento é ao mesmo tempo uma operação lógica e física, como, por exemplo, 

arquivar um relatório na pasta Relatórios. 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 
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arquivar significa armazenar o objeto digital, mantendo sua identificação única e os 

ponteiros para outros objetos digitais.  

b) Com relação à avaliação (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 37-

39), o e-ARQ Brasil define a avaliação como uma atividade vital em um programa de 

gestão arquivística de documentos, pois permite racionalizar o acúmulo de 

documentos nas fases corrente e intermediária, facilitando a constituição dos 

arquivos permanentes. É o processo que analisa os documentos arquivísticos, 

visando estabelecer os prazos de guarda e a destinação final. Os prazos de guarda 

e as ações de destinação deverão estar formalizados na tabela de temporalidade e 

destinação do órgão ou entidade. Os prazos de guarda referem-se ao tempo 

necessário para o arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária, 

visando atender, exclusivamente, às necessidades da administração que os gerou, 

baseado em estimativas de uso. Nesse sentido, nenhum documento deve ser 

conservado por tempo maior que o necessário. Deve-se evitar a transferência para 

os arquivos intermediários de documentos que não tenham sido anteriormente 

avaliados, pois as atividades de avaliação e seleção nesses arquivos são 

extremamente onerosas do ponto de vista técnico e gerencial. A destinação dos 

documentos é efetivada após a atividade de seleção, que consiste na separação dos 

documentos de valor permanente daqueles passíveis de eliminação, mediante 

critérios e técnicas estabelecidos na tabela de temporalidade e destinação. A 

complexidade e a abrangência dos conhecimentos exigidos pelo processo de 

avaliação, que implica no estabelecimento de critérios de valor, requerem a 

participação de pessoas das diversas áreas profissionais do órgão ou entidade, 

conforme legislação vigente.  

c) Com relação à pesquisa, o e-ARQ Brasil ((CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 40) consiste que o sistema de gestão arquivística deva prever 

funções de recuperação e acesso aos documentos e às informações neles contidas, 

de forma a facilitar a condução das atividades e satisfazer os requisitos relativos à 

transparência do órgão ou entidade. A recuperação inclui pesquisa, localização e 

apresentação dos documentos. O SIGAD apresenta os documentos por meio de um 

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

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

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

repertórios e índices. Já em um SIGAD, a pesquisa se faz por meio de parâmetros 
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predefinidos, selecionados entre as informações coletadas no momento do registro 

do documento e entre os metadados a ele associados.  

d) Com relação à segurança, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 40-43) explícita que os sistemas de gestão arquivística devem 

manter a integridade de acesso dentre os procedimentos de segurança destacam-se 

controle de acesso, uso de rastreamento e trilha de auditoria.  

- O controle de acesso é a limitação ou controle de acesso a documentos por 

usuários e ou grupos de usuários devendo garantir restrição de acesso aos 

documentos; exibição dos documentos, criptografados ou não, e dos metadados 

somente aos usuários autorizados; uso e intervenção nos documentos somente 

pelos usuários autorizados. Um sistema de gestão arquivística deve impedir que 

usuários não autorizados tenham acesso aos documentos classificados como 

sigilosos, isto é, submetidos às categorias de sigilo previstas em lei, bem como 

àqueles tidos como originalmente sigilosos. O acesso aos metadados dos 

documentos sigilosos depende de regulamentação interna do órgão ou entidade.  

- O uso e rastreamento são definidos como uso de documentos pelos usuários 

devendo ser registrado pelo sistema nos seus respectivos metadados. A gestão de 

uso inclui identificação da permissão de acesso dos usuários, isto é, do que cada um 

pode acessar; identificação da precaução de segurança e da categoria de sigilo dos 

documentos; garantia de que somente os indivíduos autorizados tenham acesso aos 

documentos classificados e aos originalmente sigilosos; registro de todos os 

acessos, tentativas de acesso e uso dos documentos (visualização, impressão, 

transmissão e cópia para a área de transferência), com identificação de usuário, 

data, hora e, se possível, estação de trabalho; revisão periódica das classificações 

de acesso a fim de garantir sua atualização. O rastreamento dos documentos em 

trilhas de auditoria é uma medida de segurança que tem por objetivo verificar a 

ocorrência de acesso e uso indevidos aos documentos. O grau de controle de 

acesso e o detalhamento do registro na trilha de auditoria dependem da natureza do 

órgão ou entidade e dos documentos produzidos.  

- A trilha de auditoria é o conjunto de informações registradas que permitem o 

rastreamento de intervenções ou tentativas de intervenção no documento 

arquivístico digital ou no SIGAD. Deve registrar o movimento e o uso dos 

documentos arquivísticos dentro de um SIGAD (captura, registro, classificação, 

indexação, arquivamento, armazenamento, recuperação da informação, acesso e 
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uso, preservação e destinação), informando quem operou, a data e a hora, e as 

ações realizadas. A trilha de auditoria tem como objetivo fornecer informações sobre 

o cumprimento das políticas e regras da gestão arquivística de documentos do órgão 

ou entidade, e serve para: identificar os autores de cada operação realizada nos 

documentos; prevenir a perda de documentos; monitorar todas as operações 

realizadas no SIGAD; garantir a segurança e a integridade do SIGAD. No caso de 

procedimentos que exijam prazo a ser cumprido pelo órgão ou entidade, devem ser 

implementadas ações de rastreamento, de forma a: determinar os passos a serem 

dados em resposta às atividades ou ações registradas no documento; atribuir a uma 

pessoa a responsabilidade por cada ação; registrar a data em que uma ação deve 

ser executada e a data em que ocorreu.  

e) Com relação ao armazenamento, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 43-45) consiste em armazenar os documentos arquivísticos 

convencionais e digitais que permeiam todo o ciclo documental. Esse 

armazenamento deve garantir a autenticidade e o acesso aos documentos pelo 

tempo estipulado na tabela de temporalidade e destinação. Num cenário híbrido, isto 

é, que envolve ao mesmo tempo documentos arquivísticos convencionais e digitais, 

devem-se considerar requisitos de armazenamento que atendam igualmente às 

necessidades desses dois tipos de documentos. As condições de armazenamento 

têm de levar em conta o volume e as propriedades físicas dos documentos. Devem 

ser projetadas considerando também a proteção contra acesso não autorizado e 

perdas por destruição, furto e sinistro. No caso dos documentos arquivísticos 

digitais, os órgãos e entidades devem dispor de políticas e diretrizes para conversão 

ou migração desses documentos de maneira a garantir sua autenticidade, 

acessibilidade e utilização.  

f) Com relação à preservação, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 45) explicita que os documentos arquivísticos têm de se 

manter acessíveis e utilizáveis pelo tempo que for necessário, garantindo-se sua 

longevidade, funcionalidade e acesso contínuo. Devem ser asseguradas as 

características dos documentos, tais como autenticidade e acessibilidade, pela 

adoção de estratégias institucionais e técnicas proativas de produção e preservação 

que garantam sua perenidade. Essas estratégias são estabelecidas por uma política 

de preservação. Tradicionalmente, a preservação de documentos arquivísticos 

concentra-se na obtenção da estabilidade do suporte da informação. Nos 
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documentos convencionais, conteúdo e suporte estão intrinsecamente ligados, de 

modo que a manutenção do suporte garante a preservação do documento. Por outro 

lado, nos documentos digitais, o foco da preservação é a manutenção do acesso, 

que pode implicar mudança de suporte e formato, bem como atualização do 

ambiente tecnológico. A fragilidade do suporte digital e a obsolescência tecnológica 

de hardware, software e formato exigem intervenções periódicas. As estratégias de 

preservação de documentos digitais e dos respectivos metadados devem ser 

formuladas e integradas ao SIGAD desde a fase de elaboração do projeto do 

sistema. Só assim será possível garantir o uso e o acesso aos documentos digitais 

durante todo o período previsto para sua guarda. 

 

3.2 SISTEMAS DE ARQUIVOS E OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Um sistema de arquivos é o instrumento que administra as funções de gestão 

de documentos, ou seja, tem como objetivo produzir, manter, armazenar e recuperar 

os documentos de arquivo sempre pensando em proteger sua autenticidade e sua 

fidedignidade, tornando o documento acessível e preservado por um longo tempo. 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define sistema de 

arquivos como: “conjunto de arquivos que, independentemente da posição que 

ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e 

articulado na persecução de objetivos comuns.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

156). No caso do Projeto InterPARES 3, um sistema de arquivos “compreende os 

documentos arquivísticos do seu produtor, seu sistema de gestão e de preservação e 

que é controlado pelo próprio produtor.” (INTERPARES, 2012a). 

Logo, entende-se que os sistemas de arquivo garantem a manutenção e a 

preservação ao longo do tempo de documentos de arquivo autênticos, fidedignos e 

acessíveis. É indispensável à implantação das funções adequadas de gestão de 

documentos de arquivo para esses sistemas responderem aos requisitos de forma 

continuada e ao longo de todo o ciclo de vida documental. 

No entanto, este sistema não se refere necessariamente a um sistema 

informatizado, mas a uma definição de controlar o arquivo da organização de forma 

sistêmica, a fim de controlar o ciclo de vida dos documentos da organização. Nesse 

sentido, o e-ARQ Brasil define sistema de informação como: 
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Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 

programas computacionais que produzes, processam, armazenam e 

proveem acesso à informação proveniente de fontes internas e externas 

para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 10). 

 

Rondinelli (2005, p.130), considera sistema de informação como “conjunto de 

políticas, procedimentos e pessoas que armazenam, processam e dão acesso à 

informação”. Os sistemas de informação têm como objetivo atender às 

necessidades, e aperfeiçoar o desempenho, do elemento humano e, consequente, 

melhorando o desempenho da instituição. 

 

3.3 SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE 

DOCUMENTOS 

 

A comunidade arquivística internacional vem dispensando atenção especial 

aos quesitos relacionados aos sistemas informatizados que criam e mantém 

documentos arquivísticos. Rondinelli (2005, p.17), enfatiza que uma ausência de 

procedimentos padronizados no momento da criação dos documentos arquivísticos 

digitais é o que afeta a sua fidedignidade ou confiabilidade, e que essa ausência de 

mecanismos de auditoria e segurança também afetam sua autenticidade. 

 

A comunidade arquivística internacional reconhece o sistema de 

gerenciamento arquivístico de documentos como um instrumento capaz de 

garantir a criação e a manutenção de documentos eletrônicos confiáveis ou 

segundo a diplomática arquivística contemporânea preconizada por Duranti, 

de documentos eletrônicos arquivísticos fidedignos e autênticos. 

(RONDINELLI, 2005, p. 64). 

 

Assim, visando garantir a produção de documentos de arquivo fidedignos, 

autênticos e preserváveis, é fundamental que estes sistemas incorporem o conceito 

arquivístico, e todos os seus requisitos que o compõe. 

O e-ARQ Brasil, elaborado no âmbito da CTDE e aprovado como resolução 

do CONARQ nº25, e pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR, afirma que um dos maiores desafios para a gestão de 
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documentos digitais diz respeito à manutenção da confiabilidade e da autenticidade 

desses documentos. Assim, segundo 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. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p. 10). 

 

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

10), um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD 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. 

 

De acordo com o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2009, p.11), o SIGAD deve controlar o ciclo de vida dos documentos, da produção 

até a destinação final, seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos, 

sendo apoiado por um sistema informatizado. Ele deve ser capaz de manter a 

relação orgânica entre os documentos, garantir sua confiabilidade, autenticidade e 

permitir o acesso a esses documentos arquivísticos, reforçando seu valor como fonte 

de prova das atividades do órgão produtor responsável. Lembrando também da sua 

aplicabilidade em sistemas híbridos: aqueles que utilizam tanto documentos digitais 

quanto documentos convencionais. O SIGAD inclui as operações de captura de 

documentos, aplicação do plano de classificação, controle de versões, controle 

sobre os prazos de guarda e destinação, armazenamento seguro e procedimentos 

que possam garantir o acesso e a preservação a médio e longo prazo dos 

documentos arquivísticos digitais, não digitais, confiáveis e autênticos. Além disso, 

deve abranger todos os tipos de documentos arquivísticos digitais do seu produtor, 

ou seja: textos, imagens fixas e em movimento, gravações sonoras, mensagens de 

correio eletrônico, páginas web, bases de dados etc. 
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Um dos aspectos mais discutidos na aplicação da gestão de documentos 

digitais, especialmente com diz respeito a que tipo de ferramenta ou sistema deve 

ser adotado ou desenvolvido, trata da diferença entre gestão de documentos 

eletrônicos e sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. O e-ARQ 

Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p.11) considera que um GED 

trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto que o SIGAD parte de 

uma concepção orgânica, onde os documentos possuem uma inter-relação que 

reflete as atividades da instituição que os criou. Em contrapartida, o GED nem 

sempre incorpora o conceito arquivístico de ciclo de vida dos documentos, 

diferentemente do SIGAD. O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2009, p. 10) define GED como: 

conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 

estruturada se 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, planilhas etc. 

 

O e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009, p.11) trata o 

SIGAD como um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. Sua 

concepção ocorre a partir da implementação de uma política arquivística na 

instituição. A CTDE publicou em 2011 um trabalho sob o título “Orientações para 

contratação de SIGAD de serviços correlatos”, onde apresenta algumas das 

diferenças entre GED e SIGAD: 

 

Um sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e um 

Sistema de Informação de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) têm 

objetivos diferentes. O GED é uma ferramenta que visa a apoiar e facilitar a 

condução de uma ou mais atividades da instituição. Já o SIGAD é tem o 

controle completo do ciclo de vida do documento, desde a captura 

(independente do sistema ou ferramenta que o produziu) até a destinação 

final, seguindo os procedimentos gestão arquivística de documentos. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011). 

 

Conforme o e-Arq Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2009), um 

sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) e um Sistema 



37 

 

 

Informatizado de Gestão de Documento (SIGAD) possuem objetivos diferentes. O 

GED é a ferramenta que visa apoiar e permite a condução de uma ou mais 

atividades na instituição, enquanto o foco do SIGAD é o controle do ciclo de vida do 

documento, desde sua captura – e isso independe do sistema/ferramenta que o 

produziu - até sua destinação final, seguindo os procedimentos da gestão 

arquivística de documentos. 

Rocha e Silva (2007, p. 121-122), tratam da distinção entre o GED e o 

SIGAD, onde o primeiro não tem por objetivo dar tratamento adequado ao 

documento, como gerir o ciclo de vida dos documentos desde a produção até a sua 

destinação final. Além disso, essas autoras apontam sete aspectos que diferenciam 

essas duas aplicações. 

O primeiro vai falar sobre o objeto do SIGAD, que seria o documento 

arquivístico e por isso trata o documento arquivístico como uma unidade complexa, 

logo, o documento arquivístico seria formado por um ou mais arquivos digitais, que 

são relacionados e interpretados por um software. Em contrapartida, o SIGAD leva 

em consideração a organicidade dos documentos, ou seja, a relação de um 

documento com os demais que atuam na mesma ação ou atividade, e que 

pertençam ao mesmo produtor. 

O segundo vai aborda a gestão de documentos a partir do plano de 

classificação, com objetivo de manter a relação orgânica entre os documentos. Os 

documentos capturados pelo SIGAD devem ser agrupados virtualmente nas classes 

do plano de classificação, onde reúnem todos aqueles relacionados a uma mesma 

ação ou atividade. 

O terceiro vai observar a implementação dos metadados associados aos 

documentos e com isso descrever os contextos de produção desses documentos. 

Esse SIGAD vai garantir a identificação dos contextos de produção dos documentos 

armazenando as informações necessárias nos metadados dos documentos. 

O quarto vai indicar que o SIGAD fará uma armazenagem e gestão segura, 

visando garantir sua autenticidade e a transparência das ações da instituição. 

O quinto vai tratar sistematicamente da seleção, da avaliação e da destinação 

final dos documentos arquivísticos, conforme a legislação vigente. O SIGAD apoia 

os procedimentos de seleção e destinação final, com base na tabela de 

temporalidade, associada ao plano de classificação, indicando quando esses 

documentos atingem o tempo médio previsto, gerando listagens de transferência, 
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recolhimento ou eliminação - ressaltar que essas ações não ocorrem de forma 

automática, sendo sempre confirmada por pessoa autorizada. 

O sexto vai tratar da exportação dos documentos para transferência e 

recolhimento. As funções relacionadas à exportação devem estar prevista pelo 

SIGAD, seja para transferência ou recolhimento. Reforçando que isso deve ocorrer 

de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão ou instituição arquivística que 

irá receber esses documentos. 

O sétimo, e último aspecto, vai tratar da inclusão de procedimentos para 

preservação à longo prazo dos documentos arquivísticos, e com isso o SIGAD tem 

funcionalidades fundamentais que apoiam estes procedimentos de preservação. 

Entre os exemplos que podemos propor, temos o registro de características técnicas 

dos documentos, tais como o formato de arquivo ou suporte, monitoramento das 

informações para indicar a necessidades de uma conversão ou atualização de 

suporte. 

Portanto, o GED é a ferramenta que permite agilidade na recuperação de 

informações e dos documentos, independente da sua organicidade e da acumulação 

de massa documental. Assim, aproximando-se na maior parte dos casos, de um 

formato de aplicabilidade que automatizaria os procedimentos de trabalho e as 

tarefas, e não de um sistema de gestão arquivística de documentos, cujo objetivo 

seria controlar o ciclo de vida desses documentos arquivístico, assegurando assim 

suas propriedades, especialmente a sua autenticidade. 
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CAPÍTULO 4. 

 

ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO DA DELEGACIA DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL EM NITERÓI 

 

Nesse capítulo, inicialmente pretendo traçar um pouco do perfil histórico da 

Receita Federal relacionado ao Sistema Aduaneiro antes de finalmente tratar do 

arquivo da Equipe de Despacho Aduaneiro da Delegacia da Receita Federal em 

Niterói, a EDA - SAANA. Para isso fiz uso das informações disponíveis no próprio 

site da Receita Federal, em especial a pesquisa realizada por José Eduardo 

Pimentel de Godoy, pesquisador contemporâneo da história dos tributos brasileiros e 

o encarregado do Projeto "Memória da Receita Federal". 

O autor é formado em Direito pela PUC/Campinas, é auditor-fiscal da Receita 

Federal e membro do Instituto Genealógico Brasileiro e da Academia Amparense de 

Letras. Através do projeto Memória da Receita Federal, traça um histórico da 

tributação no Brasil, tanto do sistema tributário em si, como de suas estruturas 

organizacionais, partindo dos princípios da colonização até os dias de hoje. 

Para essa pesquisa, Godoy fez uso de bibliografia que inclui tanto 

especialistas em assuntos fiscais como em obras de historiadores, além de 

documentos históricos da Biblioteca Nacional, publicações do Arquivo Nacional, os 

documentos interessantes para a História e Costumes de São Paulo, além das 

revistas dos diversos institutos históricos estaduais e da Revista Trimestral do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em um total de alguns milhares de 

volumes. 

 

4.1 RECEITA FEDERAL: UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O SISTEMA 

ADUANEIRO NO BRASIL 

De acordo com o site Memória da Receita Federal1, a História institucional do 

fisco no Brasil começa em 1534 com a criação das Provedorias da Fazenda 

Nacional.  Contudo, a administração aduaneira, peça importante na elaboração 

desse trabalho, teve inicio um pouco antes, em 1530 quando o governo português 

                                                           
1
 Memória da Receita Federal. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/default.htm>. 

Acesso em 17 out. 2104. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/default.htm
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implantou no Brasil o sistema de Capitanias Hereditárias, e instalou em cada 

capitania uma Provedoria da Fazenda Real responsável por administrar os tributos. 

E entre as muitas mudanças ocorridas em seu modelo de gestão durante a história e 

alterações na legislação, cito algumas das mais relevantes, e que definiram seu 

formato operacional atual. 

Em 1549 foi criada a Provedoria Mor da Fazenda Real, com sede na Bahia, 

chefiada por Antônio Cardoso de Barros, onde a Coroa baixou regimentos para os 

provedores das capitanias. Cada provedor seria o juiz da alfândega, seu chefe, 

coadjuvado pelo escrivão da alfândega, o feitor, o meirinho do mar, o juiz da balança 

e alguns guardas. Além das atribuições meramente fiscais, os provedores deviam 

também agir como representantes do Rei em outros assuntos, inclusive na defesa 

militar e a cobrança de impostos. Os impostos cobrados nas alfândegas brasileiras 

incidiam sobre as exportações para fora do reino e sobre as importações feitas por 

comerciantes estrangeiros. Alguns tributos adicionais, porém, eram cobrados sobre 

as importações e exportações, a título de "donativos" ou "subsídios". 

No século XVI duas grandes alterações ocorreram no sistema aduaneiro do 

Brasil: a criação da alfândega do Rio de Janeiro, em 1566, que viria a ser a mais 

importante do país, e a outorga do Foral da Alfândega Grande de Lisboa, em 15 de 

outubro de 1587, modelo de toda a regulamentação aduaneira posterior, vigorando 

como legislação básica para as alfândegas brasileiras até 1832. A Fazenda Pública 

foi objeto de uma reforma total, entre 1830 e 1832, com a extinção do Erário Régio, 

das Juntas e do Conselho da Fazenda, substituídos pelo Tribunal do Tesouro 

Público e pelas Tesourarias Gerais. Criaram-se as Mesas de Rendas e as 

Coletorias, ao mesmo tempo em que se aboliam numerosas repartições locais.  

No final do século XVIII, foi criado em Portugal, o cargo de Superintendente 

Geral dos Contrabandos, que chegou a ser transferido para o Brasil, em 1808, 

durante a vinda da Família Real. No inicio da República o governo implantou um 

Serviço de Repressão ao Contrabando no Estado do Rio Grande do Sul. Em 1957, o 

governo criou um novo órgão, o Conselho de Política Aduaneira, para assessorar o 

Ministro da Fazenda em assuntos de alteração de alíquotas, fixação de pautas de 

valor mínimo e nomenclatura tarifária. Na década de 1960, foi instituído o Serviço 

Nacional de Fiscalização das Rendas Aduaneiras - SENAFRA, que tinha a atribuição 

de zelar pela legislação alfandegária na chamada "zona secundária", fora dos limites 

das aduanas. Em 1968, com a substituição da Direção Geral pela Secretaria da 
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Receita Federal, o Departamento de Rendas Aduaneiras foi abolido, passando suas 

atribuições a serem exercidas especialmente pelos Sistemas de Fiscalização e 

Tributação. E em 1977, criou a Comissão de Planejamento e Coordenação de 

Combate ao Contrabando - COPLANC.  

Atualmente, no mundo inteiro, as alfândegas estão, de modo geral, inseridas 

na administração tributária, mas separadas das repartições fiscais de rendas 

internas. No Brasil, por razões geográficas e administrativas, isso não é totalmente 

possível, nem conveniente. A escassez de recursos humanos, a extensão das 

fronteiras e do litoral e outros fatores, obrigam a um integral aproveitamento das 

repartições disponíveis, de modo a que haja uma interpenetração de atribuições. Por 

isso mesmo, nem sempre existe um órgão central do sistema aduaneiro, havendo 

em seu lugar uma administração comum com as repartições de rendas internas. 

Entretanto, por várias vezes, ao longo da História do Brasil, foram implantadas 

repartições com funções de coordenação e planejamento de atividades aduaneiras 

e, principalmente, de repressão ao contrabando. 

Portanto, o Sistema de Controle Aduaneiro não é uma novidade na atual 

estrutura da administração fiscal brasileira, evoluindo e se adaptando de acordo com 

as necessidades administrativas do país. Atualmente, a Secretaria Receita Federal 

se trata de um órgão específico singular, diretamente subordinado ao Ministro de 

Estado da Fazenda. As Delegacias da Receita Federal, como no caso da localizada 

em Niterói – Rio de Janeiro, objeto de estudo da minha pesquisa, estão 

subordinadas ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da sua respectiva 

região fiscal. 

 

4.2 O ARQUIVO DO EDA – SAANA 

 

Como mostrado no capítulo anterior, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, sendo 

responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os 

previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte 

significativa das contribuições sociais do País. Também subsidia o Poder Executivo 

Federal na formulação da política tributária brasileira, fiscaliza e combate a 

sonegação fiscal, o contrabando, a pirataria, as fraudes comerciais, o tráfico de 
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drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados ao comércio 

internacional. 

Existem no Brasil 10 Superintendências Regionais da Receita Federal 

responsáveis pela administração das atividades em cada estado da federação. A 

Superintendência da 7ª Região Fiscal e a responsável pelos estados do Espírito 

Santo e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a Alfândega de Niterói foi criada em 

28 de novembro de 1928 a partir do Decreto n. 5.580. Mas em 1° de abril de 1931 o 

art. 1° do Decreto n. 19.824 a suprimiu, sendo restabelecida em 21 de junho de 1942 

pelo Decreto-lei n° 4.095 e posteriormente foi transformada na Delegacia da Receita 

Federal de Niterói, e esta situada na Rua Almirante Teffé, n° 668, Centro – 

Niterói/RJ. 

O Arquivo da Equipe de Despacho Aduaneiro, EDA – SAANA, responsável 

pelo tratamento da documentação relacionada ao sistema aduaneiro, está localizado 

no sexto andar desse prédio, atendendo exclusivamente ao setor aduaneiro da 

Receita Federal. Possui documentos relativos às atividades das embarcações, os 

seus acessórios e equipamentos relacionados a essas atividades. No caso das 

embarcações estrangeiras, a documentação é relativa às atividades da mesma 

durante o tempo em que se encontra em território nacional. Essa documentação do 

arquivo está classificação como corrente, e possui também alguns documentos de 

caráter intermediário. 

O arquivo conta com dois funcionários públicos e dois estagiários de nível 

superior que se revezam entre os turnos da manhã e da tarde, supervisionados por 

uma arquivista que atende a todos os arquivos setoriais do prédio. A Delegacia da 

Receita Federal em Niterói não possui um arquivo central em seu prédio, e com isso 

os documentos produzidos ao cumprirem os prazos de vigência estipulados de 

acordo com o tempo de atividade de cada embarcação relacionados aos portos 

localizados tanto no estado do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo, são 

enviados ao arquivo da superintendência chamada de SAMF – RJ, localizada no 

prédio do Ministério da Fazenda no Centro do Rio de Janeiro. Sobre o arquivo do 

EDA – SAANA, os métodos de arquivamento adotados não são baseados nos 

princípios arquivísticos básicos e nem possuem uma metodologia consolidada, como 

por exemplo, o uso de tabela de temporalidade. As iniciativas ocorrem por parte dos 

próprios funcionários responsáveis, que geralmente separam e armazenam os 
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documentos por tipo, data, ordem alfabética pelo nome da empresa, pelo número do 

processo e pela data de vencimento desse processo. 

Contudo, o arquivo o EDA – SAANA atende satisfatoriamente as 

necessidades do setor e sua rotina transcorre de maneira a proporcionar uma rápida 

e eficiente recuperação das informações quando solicitadas, e embora ocorra uma 

eventual necessidade de mais espaço físico por conta do constante aumento do 

número de processos em circulação, já estão sendo propostas alternativas para a 

resolução desse problema. 

 

4.3 OS SISTEMAS SAP E CPRO 

 

Como tratado no capítulo anterior, que falou sobre todas as atividades 

realizadas diariamente no arquivo, que incluem a separação e organização da 

documentação referente às atividades ligadas as embarcações, nesse capítulo 

pretendo falar sobre os sistemas informatizados utilizados pelo arquivo. 

Ao cumprirem os procedimentos de secretária e protocolo, toda a 

documentação da embarcação é reunida em um único processo e recebe uma 

numeração denominada Termo de Responsabilidade, e também um despacho onde 

são informados os dados referentes a essa embarcação, incluindo o prazo de 

validade de suas atividades, que determina o tempo em que ele vai permanecer no 

arquivo. 

 Essa documentação e enviada ao arquivo e todas as informações referentes 

ao processo são enviadas através do Sistema de Acompanhamento de Processos 

(SAP), que entre outras informações básicas, inclui todos os setores pelos quais já 

tramitou processo e todos os funcionários que já foram responsáveis pelo seu 

tratamento em cada etapa. O sistema SAP é utilizado por toda Receita Federal do 

Brasil, e por todos os seus setores, e justamente por isso, nem sempre atende as 

necessidades especificas de cada setor, principalmente os arquivos. Após sua 

transferência ser realizada no sistema SAP e ao ser recebido fisicamente no arquivo, 

o processo é cadastrado no sistema CPRO. 

O sistema CPRO foi elaborado e personalizado para responder as 

necessidades do arquivo do EDA – SAANA. Após ser recebido fisicamente no 

arquivo, o processo recebe uma numeração condicionada a uma ordem de 

armazenamento que leva em consideração a empresa no qual a embarcação é 
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vinculada, o ano em que o procedimento e autorizações ocorreram e a data do 

vencimento desses procedimentos. Dessa forma, essa documentação passa a fazer 

parte do arquivo corrente e após cumprir o prazo de três anos eles são enviados ao 

arquivo intermediário onde permanecem por um prazo de cinco anos para eventuais 

consultas antes de finalmente ocorrer o seu envio para o Arquivo Central, o SAMF – 

RJ, localizado no prédio da Receita Federal no Centro do Rio de Janeiro. 

E finalmente, será realizada uma análise do sistema de gerenciamento de 

documentos utilizado pelo arquivo do EDA – SAANA, tendo como base o “Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos” – 

e-ARQ Brasil (CONARQ, 2009). Alguns desses requisitos obrigatórios referentes às 

funcionalidades do sistema foram selecionados, e assim verificando a aderência 

desse sistema utilizando o Quadro de Análise de Requisitos do e-ARQ Brasil 

atendidos pelo sistema de gerenciamento de documentos do EDA – SAANA. 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema de 
gerenciamento de documentos do arquivo do EDA – SAANA. 

 
1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de Classificação e manutenção dos 
documentos  
 
1.1 Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 
Item 1.1.1: Um SIGAD tem que incluir e ser 
compatível com o plano de classificação  
do órgão ou entidade.  
O plano de classificação dos integrantes do 
SINAR deve estar de acordo com a legislação e 
ser aprovado pela instituição arquivística na 
esfera de competência específica.  

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

Item 1.1.2: Um SIGAD tem que garantir a criação 
de classes, subclasses, grupos e subgrupos nos 
níveis do plano de classificação de acordo com o 
método de codificação adotado.  
Por exemplo, quando se adotar o método 
decimal para codificação, cada classe pode ter 
no máximo dez subordinações, e assim 
sucessivamente. 

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

Item 1.1.3: Um SIGAD tem que permitir a 
usuários autorizados acrescentar novas classes 
sempre que se fizer necessário.  

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

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

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

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

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 
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Item 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.  

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

Item 1.1.17: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para elaboração de relatórios de 
apoio à gestão do plano de classificação, 
incluindo a capacidade de: gerar relatório 
completo do plano de classificação; gerar 
relatório parcial do plano de classificação a partir 
de um ponto determinado na hierarquia; gerar 
relatório dos documentos ou dossiês/processos 
classificados em uma ou mais classes do plano 
de classificação; gerar relatório de documentos 
classificados por unidade administrativa. 

A empresa não possui plano de classificação, 
dessa forma os pontos de 1.1.1 a 1.1.18 estão 
prejudicados. 

1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento. 

Item 1.2.4: Um SIGAD tem que permitir a 
associação de metadados às unidades de 
arquivamento e deve restringir a inclusão e 
alteração desses mesmos metadados somente a 
usuários autorizados. 

Não esta previsto no sistema o plano de 
classificação. 

1.3 Gerenciamento dos dossiês/processos. 

Item 1.3.1: Um SIGAD tem que registrar nos 
metadados a data de abertura e de encerramento 
do dossiê/processo.  
Essa data pode se constituir em parâmetro para 
aplicação dos prazos de guarda e destinação do 
dossiê/processo. 

A abertura de um processo é registrada no 
metadado com a data de abertura, sendo 
realizado o cadastro e posteriormente salvo no 
sistema. 

Item 1.3.2: Um SIGAD tem que permitir que um 
dossiê/processo seja encerrado através de 
procedimentos regulamentares e somente por 
usuários autorizados.  

O encerramento é realizado somente por usuários 
autorizados.  

Item 1.3.3: Um SIGAD tem que permitir a 
consulta aos dossiês/processos já encerrados 
por usuários autorizados.  
Item 1.3.4: Um SIGAD tem que impedir o 
acréscimo de novos documentos a 
dossiês/processos já encerrados.  
Dossiês/processos encerrados deverão ser 
reabertos para receber novos documentos. 

Apenas usuários autorizados podem consultar 
processos inativos. 
O CPRO não autoriza o acréscimo de novos 
documentos nos processos inativos por usuários 
não autorizados.  

3. Captura 
 
3.1 Procedimentos Gerais 

Item 3.1.1: A captura tem que garantir a 
execução das seguintes funções: registrar e 
gerenciar todos os documentos convencionais;  
Registrar e gerenciar todos os documentos 
digitais, independentemente do contexto 
tecnológico; classificar todos os documentos de 
acordo com o plano ou código de classificação; 
controlar e validar a introdução de metadados.  

Não se aplica. 

Item 3.1.2: Um SIGAD tem que ser capaz de 
capturar documentos digitais das formas a 
seguir: captura de documentos produzidos dentro 
do SIGAD; captura de documento individual 
produzido em arquivo digital fora do SIGAD; 
captura de documento individual produzido em 
workflow ou em outros sistemas integrados ao 

Não se aplica. 
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SIGAD; captura de documentos em lote. 

Item 3.1.4: Um SIGAD tem que aceitar o 
conteúdo do documento, bem como as 
informações que definem sua aparência, 
mantendo as associações entre os vários objetos 
digitais que compõem o documento, isto é, 
anexos e links de hipertexto.  

Não se aplica. 

Item 3.1.5: Um SIGAD tem que permitir a 
inserção de todos os metadados obrigatórios e 
opcionais definidos na sua configuração e 
garantir que se mantenham associados ao 
documento. Os metadados obrigatórios são:  
• nome do arquivo digital;  
• número identificador atribuído pelo sistema;  
• data de produção  
• data e hora da captura;  
• data e hora de transmissão e recebimento;  
• data e hora da captura;  
• título ou descrição abreviada;  
• classificação de acordo com o plano ou código 
de classificação;  
• prazos de guarda;  
• autor (pessoa física ou jurídica);  
• redator (se diferente do autor);  
• originador;  
• destinatário (e respectivo cargo);  
• nome do setor responsável pela execução da 
ação contida no documento;  
• indicação de anotação;  
• indicação de anexos;  
• indicação de versão;  
• restrição de acesso;  
• registro das migrações e data em que 
ocorreram.  
Os metadados opcionais se referem a 
informações mais detalhadas sobre  
o documento, tais como:  
• espécie/tipo/gênero documental  
• associações a documentos diferentes que 
podem estar relacionados pelo fato de 
registrarem a mesma atividade ou se referirem à 
mesma pessoa ou situação;  
• formato e software (nome e versão) em que o 
documento foi produzido ou capturado;  
• máscaras de formatação (templates) 
necessárias para interpretar a estrutura do 
documento;  
•assunto/descritor (diferentes do já estabelecido 
no código de classificação);  
• localização física; e  
• outros que se julgarem necessários.  

Entre os metadados que não foram previstos 
podemos citar: 
 

 A classificação de acordo com o plano ou 
código de classificação; 

 Os prazos de guarda.  

Item 3.1.6: Um SIGAD tem que prever a inserção 
dos metadados obrigatórios, previstos em 
legislação específica na devida esfera e âmbito 
de competência, no momento da captura de 
processos. 

Entre os metadados que não foram previstos 
podemos citar: 
 

 A classificação de acordo com o plano ou 
código de classificação; 

 Os prazos de guarda. 
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Item 3.1.7: Um SIGAD tem que ser capaz de 
atribuir um número identificador a cada 
dossiê/processo e documento capturado, que 
serve para identificá-lo desde o momento da 
captura até sua destinação final dentro do 
SIGAD.  

Cada dossiê possui um numero de processo que 
auxilia o seu gerenciamento. 

Item 3.1.8: O formato do número identificador 
atribuído pelo sistema deve ser definido no 
momento da configuração do SIGAD.  
O identificador pode ser numérico ou 
alfanumérico, ou pode incluir os identificadores 
encadeados das entidades superiores no ramo 
apropriado da hierarquia. 

O identificador é numérico e não há 
encadeamento com órgão superior. 

Item 3.1.9: Num SIGAD o número identificador 
atribuído pelo sistema tem que:  
- ser gerado automaticamente, sendo vedada sua 
introdução manual e alteração posterior; ou  
- ser atribuído pelo usuário e validado pelo 
sistema antes de ser aceito.  
Uma opção seria gerar o número identificador 
automaticamente, mas nesse caso, ocultá-lo do 
usuário, permitindo a este introduzir uma 
sequência não necessariamente única como um 
“identificador”. O usuário empregaria essa 
sequência como um identificador, mas o SIGAD 
a consideraria como metadado pesquisável, 
definido pelo usuário.  

O sistema gera um número identificador 
automaticamente. 

Item 3.1.10: Um SIGAD tem que prever a adoção 
da numeração única de processos e/ou 
documentos oficiais de acordo com a legislação 
específica a fim de garantir a integridade do 
número atribuído ao processo e/ou documento 
na unidade protocolizadora de origem. 

Não se aplica. 

Item 3.1.12: Um SIGAD tem que garantir que os 
metadados associados a um documento sejam 
inseridos somente por usuários autorizados. 

Somente usuários autorizados podem realizar 
esse procedimento. 

Item 3.1.13: Um SIGAD tem que garantir que os 
metadados associados a um documento sejam 
alterados somente por administradores e 
usuários autorizados e devidamente registrados 
em trilhas de auditoria.  

Somente administradores podem realizar esse 
procedimento. 

Item 3.1.16: Um SIGAD tem que garantir a 
visualização do registro de entrada do 
documento no sistema com todos os metadados 
inseridos automaticamente e os demais a serem 
atribuídos pelo usuário.  
Por exemplo, o sistema pode atribuir, 
automaticamente, o número identificador, a data 
de captura, o título, o originador, e requerer que o 
usuário preencha os demais metadados. 

O sistema atribui automaticamente o numero 
identificador, o usuário precisa preencher 
manualmente os demais metadados. 

Item 3.1.17: Um SIGAD tem que garantir a 
inserção de outros metadados após a captura.  
Por exemplo, data e hora de alteração e 
mudança de suporte. 

A inserção de metadados pode ser realizada pelo 
usuário autorizado a qualquer momento. 
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Item 3.1.18: Sempre que um documento tiver 
mais de uma versão, o SIGAD tem que permitir 
que os usuários selecionem pelo menos uma das 
seguintes ações:  
• registrar todas as versões do documento como 
um só documento arquivístico;  
• registrar uma única versão do documento como 
um documento arquivístico;  
• registrar cada uma das versões do documento, 
separadamente, como um documento 
arquivístico. 

O sistema não controla via sem papel somente 
em formatos PDF. 

Item 3.1.21: No caso de documentos ou 
dossiês/processos constituídos por mais de um 
objeto digital, o SIGAD tem que:  
• tratar o documento como uma unidade 
indivisível, assegurando a relação entre os 
objetos digitais;  
• preservar a integridade do documento, 
mantendo a relação entre os objetos digitais;  
• garantir a integridade do documento quando de 
sua recuperação, visualização e gestão 
posteriores;  
• gerenciar a destinação de todos os objetos 
digitais que compõem o documento como uma 
unidade indivisível. 

Não se aplica. 

Item 3.1.22: Um SIGAD tem que emitir um aviso 
caso o usuário tente registrar um documento que 
já tenha sido registrado no mesmo 
dossiê/processo.  

O sistema informa. 

4 Avaliação e destinação 
 
4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos. 

Item 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 CPRO não possui a finalidade pra 
definição e tabela de temporalidade e destinação. 

Item 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.  

Os pontos 4.2 a 4.11 não se aplicam: não existe 
tabela de temporalidade incluída no sistema. 

Item 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.  

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema.  

Item 4.1.4: Um SIGAD tem que prever, pelo 
menos, as seguintes situações para destinação:  

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema. 
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•apresentação dos documentos para reavaliação 
em data futura;  
• eliminação;  
• exportação para transferência;  
•exportação para recolhimento (guarda 
permanente). 

Item 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. 

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema. 

Item 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. 

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema. 

Item 4.1.11: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para elaboração de relatórios 
que apóiem 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 está atribuído um 
determinado prazo de guarda;  
_ identificar as inconsistências existentes entre a 
tabela de temporalidade e destinação de 
documentos e o plano de classificação. 

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema. 

4.2 Aplicação da tabela de temporalidade e destinação de documentos 
 

Item 4.2.1: Um SIGAD tem que fornecer recursos 
integrados à tabela de temporalidade e 
destinação de documentos para implementar as 
ações de destinação.  

Não se aplica: não existe tabela de temporalidade 
incluída no sistema. 

Item 4.2.3: Um SIGAD tem que prover 
funcionalidades para informar ao usuário 
autorizado sobre os documentos ou 
dossiês/processos que já cumpriram ou estão 
para cumprir o prazo de guarda previsto. 

O sistema não possibilita a contagem automática 
do prazo de guarda. 

Item 4.2.4: Um SIGAD deve prover 
funcionalidades para gerenciar o processo de 
destinação, que deve ser iniciado por usuário  
autorizado e cumprir os seguintes passos:  
_ identificar automaticamente os documentos ou 
dossiês/processos que atingiram os prazos de 
guarda previstos;  
_ informar o usuário autorizado sobre todos os 

O sistema possibilita somente alteração manual 
do prazo de guarda e destinação que deve ser 
realizado por usuário autorizado. 
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documentos ou dossiês/processos que foram  
identificados no passo anterior;  
_ possibilitar a alteração do prazo ou destinação 
previstos para aqueles documentos ou 
dossiês/processos, caso necessário;  
_ proceder à ação de destinação quando 
confirmado pelo usuário autorizado. 

 

Assim, procurou-se demonstrar as condições para a implementação de um 

SIGAD através das suas funcionalidades e requisitos. 

 

1. Organização dos documentos arquivísticos, plano de classificação e manutenção 

dos documentos: O EDA - SAANA não possui plano de classificação, logo a 

manutenção dos documentos não é realizada.  

 

2. Captura: esse procedimento não ocorre. 

 

3. Avaliação e Destinação: o CPRO não realiza esses procedimentos por não ter 

inserido em seu sistema a tabela de temporalidade, e a avaliação é realizada com 

base nos prazos de guarda dos processos.  

 

Portanto, é possível concluir que o sistema CPRO não apresentou todos os 

requisitos obrigatórios de um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos 

estabelecido no e-ARQ Brasil (CONAR, 2009).  

Ao comparar os requisitos preconizados pelo e-ARQ Brasil com as 

funcionalidades do sistema estudado, verificou-se que algumas das funcionalidades 

fundamentais, e consideradas obrigatórias, foram apresentadas pelo sistema CPRO. 

Contudo, outros requisitos não fazem parte desse sistema, como a inclusão da 

tabela de temporalidade, o plano de classificação e a atividade de eliminação de 

documentos que são itens essenciais para o gerenciamento de documentos 

arquivísticos. Logo, o sistema não apresentou os requisitos necessários para ser 

classificado como um SIGAD. 

O arquivo do EDA - SAANA faz uso de um sistema que possibilita agilidade 

nas atividades administrativas, com eficiência na recuperação e nas solicitações do 

setor aduaneiro, permitindo o registro, e assim auxiliando o armazenamento, 

recuperação e acesso. No entanto, apresenta algumas pendências, entre elas a 

ausência de uma tabela de temporalidade e a não autorização para eliminação de 
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documentos por usuários autorizados. E assim, percebe-se que esse sistema não é 

um SIGAD, se assemelhando a um sistema para armazenamento e acesso aos 

documentos. 

Em um SIGAD se observa a capacidade de gerenciar, simultaneamente, os 

documentos digitais e os convencionais que visam o controle do ciclo de vida desses 

documentos, desde a sua produção até a destinação final, e sendo capaz de manter 

a relação orgânica entre os documentos e de garantir a sua confiabilidade, 

autenticidade e o seu acesso, ao longo do tempo, aos documentos arquivísticos, ou 

seja, seu valor como fonte de prova das atividades do órgão produtor. 
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CAPÍTULO 5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os documentos arquivísticos têm por finalidade servir à organização 

produtora a fim de apoiar as decisões, com intuito de registrar e proteger os 

interesses da organização. A gestão de documentos é essencial para permitir uma 

gestão eficaz diante da massa documental existente nas organizações. A gestão de 

documentos é realizada desde a produção até a destinação final do documento. 

A influência dos avanços tecnológicos na documentação digital passou a ser 

uma realidade consolidada e a tendência é a sua expansão, com isso a arquivística 

tende a caminhar lado a lado com a tecnologia da informação e da preservação 

digital. Com seu crescente volume, assim como ocorre com os documentos em 

formato de papel, aumenta a preocupação sobre a sua gestão e como preserva-los 

à longo prazo. Logo, é essencial que os requisitos de natureza arquivística sejam 

considerados e incluídos no momento em que os sistemas são projetados para 

assegurar a sua preservação, e que essa documentação seja cuidadosamente 

controlada ao longo de todo o seu ciclo de vida de forma a garantir sua qualidade e 

integridade. 

No caso do arquivo do EDA – SAANA se trata de um sistema que possibilita o 

gerenciamento eficiente dos processos e atende as necessidades atuais da do setor 

ao qual ele responde, mas não é um SIGAD. Com isso se faz necessário um 

aperfeiçoamento desse sistema para satisfazer as funções arquivísticas de avaliação 

e destinação final de acordo com os requisitos preconizados pelo e-ARQ Brasil para 

se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam confiáveis e autênticos. 

Portanto, não podemos simplesmente supor que com o advento da tecnologia 

essas instituições públicas se adaptariam e esses processos ocorreriam de forma 

natural. E assim como ocorrem com os arquivos em formato de papel, onde em cada 

instituição o tratamento dessa documentação costuma ocorrer de acordo com as 

decisões administrativas locais, cada lugar parece impor seu próprio modelo de 

tratamento aos arquivos digitais. 

Atualmente, trabalhamos com a ideia de que existem sistemas adequados e 

profissionais capacitados para manusear essas novas modalidades de tecnologia, 

para organizar e gerenciar esses dados. Seja a partir de parcerias com o CONARQ 



53 

 

 

ou de projetos acadêmicos elaborados pela comunidade arquivística - onde o 

presente trabalho tenciona ser apenas uma pequena contribuição, cabem aos 

arquivistas, pesquisadores e gestores de documentação voltar seus esforços para o 

desenvolvimento de mais estudos acerca do tema, sabendo que muito ainda precisa 

ser feito em relação às questões que surgem ao se lidar com o gerenciamento 

arquivístico de documentos digitais, buscando mantê-los fidedignos e autênticos. 
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