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“No nosso mundo contemporâneo, os arquivistas devem abandonar 

sua perspectiva física dos documentos por uma perspectiva 

intelectual e contextual” (Luciana Duranti). 

 

 



 

RESUMO 

Estudo do conceito de gestão arquivística de documentos tradicionais, a partir do 

levantamento da literatura arquivística, apresentando seus princípios e práticas. Relata as 

raízes do surgimento do conceito de gestão de documentos e do ciclo de vida documental. 

Aborda questões como o planejamento e a implantação de um programa de gestão 

arquivística de documentos de acordo com requisitos observados no e-ARQ Brasil (2011). 

Analisa a aplicabilidade do programa de gestão de documentos das Gerências de 

Comunicação de Arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). 

Palavras Chave: Documento de Arquivo. Ciclo de Vida de Documentos. Gestão de 

Documentos. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Programa de Gestão 

Arquivística de Documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The records management concept of traditional records study, from a survey of archival 

literature, presenting its principles and practices. Reports the roots of the emergence of the 

records management concept and document life cycle. It addresses issues such as planning 

and implementation of a records management program documents in accordance with 

requirements observed in e-ARQ Brazil (2011). Analyzes the applicability of the records 

management program of the Gerências de Comunicação and the Arquivo of the Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). 

Keywords: Archives document. Document life cycle. Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro. Records Management. Records Management program. 
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1. INTRODUÇÃO 

O pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi o período caracterizado pela 

“explosão documental” e pela evolução das tecnologias da informação. Devido às 

disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, 

disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo, esses países geraram 

uma produção científica e tecnológica nunca antes ocorrida. Tal acontecimento passou a 

exigir mecanismos cada vez mais rápidos e eficientes para a gestão de documentos e a 

recuperação da informação. 

O conceito de gestão arquivística de documentos, a partir da década de 50, foi 

estabelecido nos Estados Unidos para racionalizar a produção documental, facilitar o 

acesso aos registros públicos e controlar a destinação dos documentos. 

O grande problema dessa época passou a ser o acúmulo em grande escala dos 

documentos produzidos derivados da guerra. Com isso os profissionais de arquivo e 

administradores passaram procurar soluções viáveis e imediatas que resolvessem, de uma 

vez por todas, essas questões. A partir disso que surgiu o conceito de ciclo de vida de 

documentos e a gestão de documentos passou por uma renovação epistemológica. 

Ao se aplicarem os conceitos e práticas da Arquivologia no que se refere à gestão 

arquivística de documentos, referente às atividades de classificação, avaliação, 

preservação e eliminação de documentos, isso garante as instituições um maior e melhor 

controle sobre as informações e documentos que produzem, como também a 

racionalização dos espaços de guarda dos documentos e o desenvolvimento com maior 

eficácia e economia de suas atividades e um atendimento de qualidade ao público usuário 

e acesso rápido as informações. 

A produção do conhecimento arquivístico tem-se estabelecido em relação 

privilegiada com as instituições arquivísticas e com a sua missão institucional de 

gerenciar grandes massas documentais oriundas da administração pública. Os 

documentos de arquivo, ainda que desconhecidos ao público suas utilidades, são vitais à 

sociedade. Os arquivos são um instrumento fundamental de administração, muitos 

processos e funções operacionais são executadas em razão deles, pois compreendem todas 

as informações registradas, criadas ou recebidas por uma organização para realizar as suas 

operações.  
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A implantação de um programa de gestão arquivística de documentos será 

considerada como indispensável para assegurar a confiabilidade e autenticidade dos 

documentos. 

Atualmente, um dos grandes desafios da Arquivística é a implementação de boas 

práticas de gestão arquivística de documentos, em que instituições e órgãos tenham 

controle sobre o ciclo de vida dos documentos e o acesso aos documentos produzidos e 

mantidos. 

A Lei nº 8.159/1991, juntamente com o Decreto nº4.073/2002 serão relatados 

como os marcos que consolidaram legalmente o conceito da gestão de documentos no 

Brasil. 

Dessa forma, esta pesquisa pretende destacar a importância da gestão 

arquivística de documentos tanto para o controle dos documentos das instituições como 

para o acesso dessas informações à sociedade. O interesse em escolher esse tema para 

estudo surgiu através de questionamentos que surgiram ao longo dos anos de estudo do 

curso de Arquivologia, sendo desenvolvido durante o estágio no Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro. Serão estudadas algumas exigências como a contemplação do 

ciclo de vida dos documentos, a garantia da acessibilidade dos documentos, a manutenção 

dos documentos em ambiente seguro, a retenção dos documentos somente pelo período 

estabelecido na tabela de temporalidade e destinação, a implementação de estratégias de 

preservação dos documentos desde sua produção e pelo tempo que for necessário e a 

garantia das seguintes qualidades do documento arquivístico: organicidade, unicidade, 

confiabilidade, autenticidade e acessibilidade, todas descritas no e-ARQ Brasil, para 

assim se ter uma noção do que é fundamental para o sucesso e aplicabilidade de um 

programa.  

O objetivo deste trabalho de pesquisa consiste em apresentar e analisar o 

programa de gestão arquivística de documentos implantados na Gerências de 

Comunicação e de Arquivo, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não 

existem ainda muitos manuais e diretrizes a respeito de aspectos da implantação de um 

programa de gestão arquivística de documentos e nos propusemos a utilizar como método 

de análise algumas indicações propostas pelo e-ARQ Brasil, já que este documento se 

propõe a fornecer, além da especificação de requisitos, orientações e diretrizes a respeito 

de gestão de documentos.   
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Para realizar este estudo, foi utilizada a metodologia de busca de referencial 

teórico em literatura específica, como artigos e textos especializados e livros da área de 

Arquivologia. 

Dessa forma, o presente trabalho é estruturado da seguinte forma: 

O capítulo um, sendo esta introdução, com um breve relato sobre o que será 

apresentado neste estudo. 

No capítulo dois são apresentados alguns dos conceitos de gestão de documentos 

da literatura arquivística e abordando as suas raízes na Arquivologia. Atenta para a 

importância social do documento de arquivo, para o surgimento e fundamental processo 

da gestão, o ciclo de vida documental e como as atividades de avaliação e seleção e 

classificação de documentos são a base para o sucesso de um programa de gestão 

arquivística. A legislação arquivística é abordada como o que deu início à consolidação 

do conceito de gestão de documentos no Brasil. E para concluir, são descritos o 

planejamento e a implantação de um programa de gestão de acordo com o e-ARQ Brasil 

(2011) e as vantagens da implantação de um programa de gestão de documentos. 

O terceiro capítulo traz a história e um breve histórico do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), onde são analisadas as Gerências de Comunicação e 

de Arquivo, a qual foram designadas as responsáveis pelo programa de gestão arquivística 

do MPRJ. Com isso, o programa é descrito conforme a Resolução nº 1.733, e em seguida 

realizada uma comparação com algumas das exigências do e-ARQ Brasil, já definidas 

anteriormente, que devem conter num programa de gestão arquivística de documentos. 

E por fim, o capítulo quatro que traz as considerações finais com uma análise do 

programa de gestão do MPRJ, em comparação aos requisitos que o e-ARQ Brasil 

estabelece que devem conter em uma gestão arquivística de documentos. Concluindo 

então, o quanto essa prática é fundamental para as instituições e administrações para o 

controle do fluxo informacional produzido e/ou recebido, e o quanto um programa de má 

qualidade pode trazer prejuízos para suas entidades produtoras de documentos. 
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2. A GESTÃO DE DOCUMENTOS E SUAS ORIGENS HISTÓRICAS: UM 

BREVE RELATO 

 

Foi nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento 

significativo na quantidade de documentos e de informação produzidas, período 

identificado como explosão documental, que foi desenvolvido o conceito de gestão de 

documentos, tendo inclusive causado um grande impacto na Arquivologia, tanto na teoria 

como na prática, redefinindo essa disciplina e também a atuação de seus profissionais. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Arquivo 

Nacional, 2005, p. 100) a gestão de documentos se define como “o conjunto de 

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

arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação 

ou recolhimento [para guarda permanente]. Também chamado administração de 

documentos”. 

Fonseca (2005, p.44) aponta que, segundo a legislação norte-americana vigente, 

gestão de documentos é  

 
o planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a 

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas à criação, a 

manutenção, o uso e eliminação de documentos, com a finalidade de 

obter registro adequado e apropriado das ações e transações do governo 

federal e efetivo e econômica gestão das operações das agências. 
 
 

Além disso, a autora enfatiza que o conceito de records management foi 

resultado dos trabalhos das comissões Hoover: 

 
a efetivação da gestão de documentos é resultado dos relatórios e das 

recomendações da Comission on Organization of the Executive Branch 

of the Government, conhecida como Comissão Hoover, que teve duas 

versões, a primeira em 1947 e a segunda em 1955. 

 

Artel Ricks (1985 apud FONSECA, 2005, p.45) em seu relatório apresentado ao 

VIII Congresso Internacional de Arquivos realizado em Washington em 1976, afirma que 

os princípios da gestão de documentos representam uma revolução na arquivologia, 

ocorrida nos Estados Unidos em função, principalmente, no tocante a três aspectos: 

 

I. A herança multicultural que caracteriza esse país, trazendo para os 

diferentes estados da Federação padrões diversificados de cultura administrativa; 
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II. O crescimento geométrico do volume de documentos com que lida a 

administração pública americana perceptível desde a crise de 1929 até a 2ª. Guerra 

Mundial; 

III. O progresso tecnológico e econômico dos Estados Unidos e seu grande 

interesse pelos aspectos relativos à eficácia e eficiência na administração, inclusive na 

administração pública.  Como observa Jardim (1987:36), “iniciava-se a era da 

administração científica (...) a palavra chave das administrações passou a ser eficiência”.  

De acordo com Jardim (1987, p.35) existem duas posições acerca do conceito de 

gestão de documentos. Em primeiro, a posição do historiador norte americano Lawrence 

Burnet, em que afirma que a gestão de documentos é uma operação arquivística entendida 

como 

o processo de reduzir seletivamente a proporções manipuláveis a massa 

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

conservar permanentemente os que têm um valor cultural futuro sem 

menosprezar a integridade substantiva da massa documental para 

efeitos de pesquisa (Burnet apud Jardim, 1987, p35).  

 

Por outro lado, Jardim (1987, p.35) afirma que alguns concebem a gestão de 

documentos como a aplicação da administração científica com fins de eficiência e 

economia, sendo os benefícios para os futuros pesquisadores considerados apenas meros 

subprodutos. Situando-se entre esses dois extremos, o autor aponta que a legislação norte-

americana na década de 1980 procurou equilíbrio entre essas duas visões na definição 

abaixo:  

 

o planejamento, o controle, a direção, a organização, a capacitação, a 

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas com a criação de 

documentos, sua manutenção, uso e eliminação, incluindo o manejo de 

correspondência, formulários, diretrizes, informes, documentos 

informáticos, microformas, recuperação de informação, fichários, 

correios, documentos vitais, equipamentos e materiais, máquinas 

reprográficas, técnicas de automação e elaboração de dados, 

preservação e centros de arquivamento intermediários ou outras 

instalações para armazenagem.  
 

Sob tal perspectiva, ainda segundo Jardim (1987) a gestão cobre todo o ciclo de 

existência dos documentos desde sua produção até serem eliminados ou recolhidos para 

arquivamento permanente, ou seja, trata-se de todas as atividades inerentes às idades 

corrente e intermediária.  

Os Estados Unidos e o Canadá são os pioneiros na elaboração do conceito de 

gestão de documentos. Suas raízes surgiram a partir dos problemas encontrados nas 
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administrações públicas, no que se referia ao uso e guarda da documentação, surgindo 

assim a necessidade de racionalizar e controlar o volume de grandes massas documentais 

que passaram a serem acumuladas em depósitos de arquivos e assim buscarem soluções 

eficazes no que tangia à gestão, preservação e acesso à informação arquivística.  

Neste período, as instituições arquivísticas públicas caracterizavam-se pela sua 

função de órgão estritamente de apoio à pesquisa, comprometidos com a conservação e 

acesso aos documentos considerados de valor histórico. A tal concepção opunha-se, de 

forma dicotômica, a de documento administrativo, cujos problemas eram considerados 

da alçada exclusiva dos órgãos da administração pública que os produziam e utilizavam. 

(JARDIM, 1987, p. 36). 

De acordo com o e-ARQ Brasil (2011) 

 

a gestão arquivística de documentos compreende a responsabilidade 

dos órgãos produtores e das instituições arquivísticas em assegurar que 

a documentação produzida seja o registro fiel das suas atividades e eu 

os documentos permanentes sejam devidamente recolhidos às 

instituições arquivísticas. 

 

Em um dos estudos RAMP (sigla em inglês de Programa de Gestão de 

Documentos e Administração de Arquivos Permanentes) da UNESCO, James Rhoads 

(1989, p.22) em seu trabalho A função da gestão de documentos e arquivos nos sistemas 

nacionais de informação (edição revisada), determina que um programa bem-sucedido 

de acesso e difusão precisa do seguinte: eliminação de qualquer contradição que surge 

entre os direitos do público a informação e os direitos a privacidade dos indivíduos; meios 

adequados de atividade de pesquisa nos arquivos;  sustentado esforço para facilitar a 

investigação, mediante a preparação de índices, catálogos, guias e instrumentos de 

localização de outro tipo.  

Indolfo (2007, p.36) considera que para Rhoads, um sistema integral de gestão 

de documentos se ocupará de tudo o que sucede aos documentos de uma organização 

através de seu ciclo de vida, isto quer dizer, desde seu “nascimento”, passando por sua 

vida ativa e produtiva como meio de cumprir com as funções da organização, até sua 

“morte” ou destruição quando tenham cumprido com todas as finalidades pertinentes, ou 

sua “reencarnação” como arquivos, se possuem valores que justifiquem sua conservação. 

Ao defender esse posicionamento, Rhoads assinala que “bons” arquivos dependem em 

grande medida de “bons” programas de gestão de documentos, já que somente estes 

podem garantir que os documentos de valor permanente sejam produzidos em materiais 
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duráveis, sejam organizados de modo que possam ser encontrados facilmente, sejam 

cuidados adequadamente durante o período ativo de sua existência, sejam registrados, 

avaliados e recolhidos aos arquivos. 

Segundo Jardim e Fonseca (2005, p. 128) a gestão de documentos, no final da 

década de 1940, ao passar a ser relacionada com a área da administração geral em busca 

de economia e eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final, devido a 

impossibilidade de se lidar com a massas documentais em crescente crescimento dos 

documentos produzidos, representou um grande impacto no perfil das instituições 

arquivísticas, na Arquivologia e nos profissionais da área. O antigo perfil, onde eram 

vistos como os que recebiam, preservavam e davam acesso aos documentos, foi mudado. 

A partir disso, passaram a assumir a liderança na execução das políticas públicas no que 

a ela se referia. 

 

 

2.1 O DOCUMENTO DE ARQUIVO 

 

Os arquivos, reconhecidos como o objeto da Arquivologia, serão abordados 

nesse contexto como fontes de informação, onde a informação aparece como uma 

consequência do documento de arquivo. 

“O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento de 

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

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

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

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

Considerando essa frase de Indolfo (2007, p. 29), sabendo sobre o grande 

desconhecido que reina sobre o que sejam os arquivos, se insere o seguinte 

questionamento: para que servem?  

Delmas (2010, p. 17) apresenta o seguinte exemplo “Quando Françoise Giroud, 

nomeada secretária de Estado da Cultura no primeiro gabinete de Raymond Barre, em 

agosto de 1976, reuniu seus diretores para as apresentações habituais, ela teve para cada 

um as costumeiras palavras de acolhida. Entretanto, ao diretor-geral do Arquivo da França 

disse: “Senhor diretor-geral, arquivos servem para quê? ”. Essa pergunta, vinda de uma 

grande jornalista, inteligente e culta, é reveladora do desconhecimento que a grande 

maioria dos políticos, da mídia e dos intelectuais tem a respeito dos arquivos, da sua 
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natureza profunda, dos seus múltiplos usos. Os políticos e altos e os altos funcionários 

têm uma ideia mais precisa, embora muitas vezes incompleta”. Dessa forma é essencial 

motivar os responsáveis pelo Estado quanto a importância, a utilidade e vitalidade dos 

arquivos. 

 Delmas considera que os arquivos servem para o funcionamento de toda 

sociedade organizada, e que é indispensável o ato de conservá-los ao passo que são 

produzidos e usados para os registros do homem. E para o autor o arquivo tem quatro 

utilidades fundamentais. A primeira se refere à prova de direitos, ou seja, o seu caráter 

probatório. E, atualmente, o papel dos arquivos como suporte da prova cresce 

continuamente.  

os arquivos servem para provar. A prova, a necessidade da prova frente 

à justiça foi, na sociedade ocidental, a primeira razão da conservação 

para longa duração de determinados documentos escritos: diplomas 

merovíngios carolíngios, atos, títulos etc. Os documentos conservados 

eram documentos de arquivo porque probatórios, e não o contrário. Só 

muito mais tarde é que foram reconhecidos a todo documento de 

arquivo um caráter de autenticidade e um valor probatório a ser 

preservados. (Delmas, 2010, p.21) 

 A segunda se refere à lembrança, vista como uma utilidade da gestão, ou seja, 

o registro do que foi feito, a experiência para se agir, para servir como base à futuras 

decisões, a necessidade de lembrar das razões que motivaram as ações.  

a lembrança escrita, primeiro uma lembrança administrativa, 

desenvolve-se com as instituições na medida em que vai se impondo a 

utilidade da memória das ações além da duração de uma geração. 

Guardar o rastro da continuidade das ações para poder referir-se a elas 

adquire uma importância tão grande quanto a da prova jurídica. 

(Delmas, 2010, p.28) 

A terceira diz respeito à compreensão, uma utilidade científica de conhecimento, 

onde o autor afirma que os arquivos são fonte de conhecimento, contribuintes à pesquisa 

histórica em todos os seus desenvolvimentos. “Os arquivos são uma imensa fonte de 

conhecimento e fazem parte tanto dos ativos das empresas como dos Estados”. (Delmas, 

2010, p.39) 

A quarta e última utilidade se refere à identificação, uma utilidade social, 

psicológica e moral do homem, que surge através da transmissão da memória. 

referências são indispensáveis para vida: para um Estado, são suas 

fronteiras, seus arquivos e seus símbolos, sua divisa, sua bandeira, seu 

hino nacional, suas insígnias, sua história. Os símbolos e as histórias 

devem ser fundados sobre provas e animados pela lembrança, pela 

referência que a eles se faz, a comemoração, a identificação.  
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É essencial o conhecimento de suas origens para a sociedade, a identidade é o 

que uma comunidade divide entre seus habitantes, para saber o que ela é.  A história do 

homem é a primeira herança dividida à qual cada um adere, que se é dada.  

Ainda que seja generalizada a ideia de que os arquivos servem principalmente à 

história, Delmas (2010, p, 53) considera a multiplicidade dos usos do arquivo: 

embora se pense comumente que os arquivos servem, sobretudo, para a 

escrita da história e que alimentam uma parte importante das editoras, 

eles têm muitas outras utilidades, utilidades múltiplas que vão se 

diversificando no decorrer do tempo. Dependendo do momento e das 

circunstâncias, nunca são os mesmos que se revelam, mas quando 

necessitamos deles, são essenciais e acompanham todos os momentos 

e todos os aspectos de nossas vidas individuais e coletivas. Os arquivos 

são um desafio político.  

Além das finalidades e utilidades dos arquivos, outro ponto importante diz 

respeito à própria definição de arquivo: “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” (DIBRATE, 

2005, p. 27). 

Não se pode ainda deixar de mencionar, dois princípios que os arquivos 

possuem, o qual devem ser respeitados pelas administrações, tanto públicas quanto 

privadas, ao fornecerem acesso às informações que neles contêm. São eles: “O princípio 

da proveniência ou princípio do respeito aos fundos, o qual é um princípio básico da 

arquivologia e determina que o arquivo produzido por um órgão ou entidade, pessoa ou 

família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. E o princípio do 

respeito à ordem original, que estabelece que o arquivo deve conservar a organização 

dada pelo órgão ou entidade, pessoa ou família que o produziu (produção e acumulação 

orgânica). ” (ARQUIVO NACIONAL, 2011) 

A partir dessa definição de arquivo, é importante também apresentar a definição 

de documento de arquivo. 

O Manual de Gestão de Documentos, do Arquivo Nacional (2011), define da 

seguinte forma: 

documentos de arquivo ou documentos arquivísticos são todos aqueles 

que, produzidos e/ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, no exercício de suas atividades, constituem elementos de prova 

ou de informação. Formam um conjunto orgânico, refletindo as ações a 

que estão vinculados, expressando os atos de seus produtores no 

exercício de suas funções. Assim, a razão de sua origem ou a função 
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para qual são produzidos é que determina sua condição de documento 

de arquivo, e não a natureza do suporte ou formato. ” 

 

Segundo Duranti (1994, p.51), dois pressupostos básicos determinam a 

habilitação probatória e informativa dos documentos arquivísticos: o primeiro é que os 

registros documentais atestam ações e transações, e o segundo afirma que sua veracidade 

depende das circunstâncias de sua criação e preservação. 

Duranti aborda em seu artigo, cinco características dos documentos de arquivo 

– em suas palavras: registros documentais – que são as seguintes: 

A primeira característica é a imparcialidade, ou seja, o documento é livre de 

interesses, é imparcial, não é produzido de acordo com os interesses de sua entidade 

geradora, o livramento assim de preconceitos quanto ao seu conteúdo para o público. Traz 

fidelidade os fatos e ações que atesta. 

 

proteger os documentos contra a manipulação ilegítima ou a destruição 

é, portanto, o primeiro dever dos arquivistas. Deve-se ressaltar que 

imparcialidade não significa a que os leitores dos documentos devam 

crer que eles reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: 

o contexto mais amplo da atividade geradora dos documentos e o 

ambiente cultural no qual seus intérpretes vivem são fatores essenciais 

para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos documentos. 

(Duranti, 1994, p.51) 

 

A segunda característica é a autenticidade – o documento é o que diz ser, é 

preservado como uma garantia para as futuras tomadas de decisões, para futuras ações. 

São documentos autênticos porque são livres de adulteração ou corrupção, e criados com 

a necessidade de servirem como base das ações de sua entidade geradora. Diz respeito ao 

processo de criação, manutenção e custódia. “Assim, os documentos são autênticos 

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

regulares que podem ser comprovados”. (Duranti, 1994, p.51) 

A terceira característica é a naturalidade, a qual refere-se ao acúmulo natural, de 

maneira contínua e progressiva, dos documentos ao atenderem os objetivos práticos das 

instituições. “[...] eles não são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu 

(...), mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da 

administração". (Public Record Office, Guide to the public records. Part I: Introductory 

(London, Public Record Office, 1949), 2 apud Duranti, 1994, p.52) 
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A quarta característica é o inter-relacionamento, a qual é conhecido atualmente 

como organicidade, e afirma que os documentos de arquivo estabelecem relações entre si 

no decorrer se suas transações. São parte de um conjunto indivisível de relações.  

 

[...] os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no 

momento em que são produzidos ou recebidos, que é determinado pela 

razão de sua produção e que é necessário à sua própria existência, à sua 

capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado, confiabilidade 

e autenticidade. (Duranti, 1994, p.52) 

 

A quinta e última característica dos registros documentais é a unicidade, onde 

cada um assume um lugar único no conjunto a que pertence. “Cópias de um registro 

podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas cada cópia é única em seu 

lugar” (Duranti, 1994, p.52), pois sua relação com os demais documentos é sempre única. 

 

as características de imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-

relacionamento e unicidade tornam a análise dos registros documentais 

o método básico pelo qual se pode alcançar a compreensão do passado 

tanto imediato quanto histórico, seja com propósitos administrativos ou 

culturais. A natureza da prova documental é de primordial importância 

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

como à história, que a explica. (Duranti, 1994 p.52) 

 

Os documentos arquivísticos devem confiabilidade às origens de sua produção 

e à necessidade de se prestar contas, pois são, sem dúvida, provas confiáveis das ações a 

que se referem, eles servem à claridade das ações, possuem a capacidade de satisfazer à 

lei ao que se refere sobre valor probatório.  Essa importância da função social dos 

arquivos e das instituições arquivísticas é explícita, ao se mostrarem essenciais às 

necessidades tanto jurídicas e históricas, quanto administrativas, a qual é delegada a 

responsabilidade da gestão de documentos.  

De acordo com Duranti (1994, p.50)  

 

através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e 

cumulativamente, os arsenais da administração, do direito, da história, 

da cultura e da informação. A razão pela qual eles puderam servir a 

tantas finalidades é que os materiais arquivísticos, ou registros 

documentais, representam um tipo de conhecimento único: gerados ou 

recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus 

instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas 

primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas 

atividades e às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, 

manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, 
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transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu 

sentido histórico pode ser estabelecido. 

 

Os documentos de arquivo, ao serem gerados e preservados por governos e 

instituições públicas e privadas, servem de base para o exercício da própria administração 

criadora, bem como ao cidadão para reivindicar direitos e benefícios. Além disso, são 

fontes de prova únicas, sendo indispensáveis para a pesquisa histórica.  

 

 

2.2 O CICLO DE VIDA DOS DOCUMENTOS  

 

A teoria das três idades foi formulada na França há cerca de cinquenta anos atrás 

e era inicialmente uma referência à disposição dos arquivos nas instituições.  

Tal conceito surgiu através das cogitações que os arquivistas tiveram que fazer 

para resolver os problemas das massas documentais acumuladas e foi se tornando muito 

mais abrangente em outros países, e nos Estados Unidos, de acordo com Indolfo (2007, 

p.31) foi o norte-americano Philip C. Brooks o primeiro profissional identificado a fazer 

referência ao ciclo vital dos documentos, conceito que se materializou na criação de 

programas de gestão de documentos e com a criação de arquivos intermediários. Ernst 

Posner e Theodore R. Schellenberg são considerados os responsáveis pela sua difusão e 

aplicação, nas décadas de 1950 a 1960, o que veio a produzir, conforme afirmam vários 

autores, inclusive Llansó I Sanjuan (1993), uma autêntica revolução na disciplina 

arquivística.  

Carlos Wyffels foi considerado o autor que sistematizou a tal teoria, em que 

afirmava que os documentos não consistiam em algo morto ou inativo, e sim que tinham 

vida própria, e que esse ciclo consiste no nascimento, o crescimento, o decrescimento e a 

morte dos documentos, conforme afirma Llansó I Sanjuan (1993).  

“No universo da administração pública e da história reside a própria razão de ser 

dos arquivos públicos na sua característica dinâmica: a do ciclo vital dos documentos. ”  

(BELLOTO, 2007, p.23). 

O conceito do ciclo de vida dos documentos é definido a partir de que todo 

documento de arquivo passa por um ou mais períodos, caracterizados pela frequência e 

pelo tipo de utilização que dele é feita. Esse conceito decorre da interpretação da teoria 

da avaliação, desenvolvida por Schellenberg no pós-guerra – Segunda Guerra Mundial.        
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Com o aumento exponencial na produção documental, surgiu a necessidade de 

desenvolver uma metodologia que permitisse melhorar a recuperação da informação 

necessária à tomada de decisão e otimizar o uso dos espaços administrativos para a guarda 

de documentos. A partir do conceito do ciclo de vida dos documentos desenvolveu-se a 

teoria das três idades, uma estratégia de organização documental que reparte o ciclo de 

vida documental em três fases ou idades: corrente, intermediária e permanente.  

Tais idades são explicitadas da seguinte forma: Primeira idade (Arquivo 

corrente) – segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE 

2005, p. 29) é o “conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor 

primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a quem compete 

a sua administração”. Essa idade corresponde à produção do documento, tramitação, 

finalização do seu objetivo e guarda. A segunda idade (Arquivo intermediário) é definida 

como “conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco 

frequente, que aguarda destinação” (DIBRATE 2005, p. 32). Os documentos são ainda 

conservados por razões administrativas, legais ou financeiras. É uma fase de retenção 

temporária que se dá por razões de precaução. E terceira idade (Arquivo permanente) é o 

“conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função de seu valor. 

Também chamado arquivo histórico” (DIBRATE 2005, p. 34).  

Para Rhoads (1989, p.2), o ciclo de vida diz respeito a três fases: produção, 

utilização e conservação e a destinação. 

A fase de produção compreende elementos como projeto e gestão de 

formulários, preparação e gestão de correspondência, gestão de diretrizes e relatórios e a 

construção de sistemas de informação de gestão e aplicação de tecnologia moderna para 

esses processos. 

A fase de utilização abrange os aspectos da criação e melhoria dos sistemas de 

arquivo e recuperação de dados, gestão de registros, gestão de correio e de 

telecomunicações, seleção e manejo de máquinas copiadoras, análise de sistemas, 

produção e manutenção de programas de documentos vitais, funcionamento de centros 

de documentação e aplicação, se for caso disso, e da automatização e reprografia destes 

processos. 

E por último, a fase de destinação, que inclui a identificação e descrição das 

séries documentais, o estabelecimento de programas de retenção e disponibilização dos 

documentos, a avaliação e eliminação de documentos e a transferência de documentos de 

valor permanente aos arquivos. 
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O objetivo da criação dessa teoria é garantir a presença do arquivista e dos 

métodos que devem ser aplicados, para assim a documentação receber o tratamento 

adequado em cada uma das três idades. É nos arquivos correntes que se inicia a aplicação 

dos critérios de avaliação que possibilitarão uma distinção dos valores dos documentos e 

fixarão o prazo dos documentos. 

Um documento nasce como vestígio de uma atividade jurídico-administrativa. 

Devido ao seu caráter de documento, ele deve ser guardado por determinado tempo para 

provar a decisão pela qual foi criado. Em sua fase inicial, apresenta valor primário, valor 

atribuído em função do interesse que possa ter para o produtor, em sua utilidade para fins 

administrativos, legais e fiscais. Em seguida, o valor secundário, valor que representa o 

interesse dos usuários por motivos diferentes e posteriores ao da criação do documento. 

Fonseca (2005, p.44) resume as ideias de Schellenberg a respeito da valoração 

dos documentos na seguinte passagem: 

[...] os documentos arquivísticos tem um valor primário, que por estar 

ligado aos motivos da criação dos documentos diz respeito à entidade 

produtora, e um valor secundário, que por estar ligado ao seu conteúdo 

de caráter informativo diz respeito à investigação científica. 

 

 

2.3 A RELAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO COM A 

GESTÃO DE DOCUMENTOS 

As práticas arquivísticas como os processos de avaliação e seleção de 

documentos são de uma importância única para a racionalização do ciclo de vida 

documental e para a gestão de documentos. 

A literatura arquivística destaca a tamanha importância da avaliação e seleção 

de documentos a partir da década de 1950, onde chegou-se à conclusão que se deveria 

atribuir lógica a organização dos documentos, devido a quantidade e variedade de 

formatos e suportes documentais e à época a escassez de recursos arquivísticos sobre os 

documentos produzidos e acumulados de uma instituição.  Tal importância publicada no 

Decreto nº 4.073, que estabelece que o CONARQ e o SINAR deveriam estabelecer 

formas de avaliação de documentos e tabela de temporalidade para os documentos 

produzidos no âmbito da administração pública federal. A partir disso a avaliação tornou-

se uma questão central na rotina das instituições e uma preocupação dos arquivistas para 

racionalizar e agilizar a recuperação dos documentos de arquivo 
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O conceito de avaliação foi formulado a partir da teoria das três idades, já visto 

anteriormente, e de acordo com Indolfo (2007, p.42) " a avaliação é um processo de 

análise e seleção de documentos que visa estabelecer prazos de guarda e destinação final 

dos documentos". Tal processo se baseia na frequência de uso do documento, tanto para 

a administração que o gerou quanto para a sociedade, e a partir disso define seu destino. 

A preservação para fins administrativos ou de pesquisa e, posteriormente, a eliminação 

ou recolhimento para guarda permanente. 

No DIBRATE (2005, P.41) a avaliação é definida como o processo de análise 

de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo 

com os valores que lhes são atribuídos. Os principais motivos a fim de se realizar a 

atividade da avaliação de documentos seriam: determinar os valores dos documentos (os 

conceitos de valor primário e secundário norteiam o processo de avaliação), reduzir o 

espaço físico do acervo, facilitar a busca e recuperação do documento e definir os prazos 

de permanência dos documentos na instituição.  Tal processo deve considerar qual foram 

os objetivos dos documentos ao serem criados e os valores a eles atribuídos. 

Para se realizar o processo de avaliação de documentos, é necessária uma 

comissão de avaliação e destinação, definida no DIBRATE (2005, p.53) como “grupo 

multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo, responsável 

pela elaboração de tabela de temporalidade”. 

Os arquivistas, as instituições, tanto públicas quanto privadas, devem se atentar 

ao fato de que os documentos têm sempre um prazo para cumprir as atividades que os 

fizeram ser produzidos. E quando esse tempo se esgota é hora de ser destinado, pois é de 

extrema importância a consciência de que nenhum documento deve ser conservado por 

um tempo maior do que o necessário e nem os documentos selecionados para preservação 

permanente devem ficar misturados com aqueles que serão destinados à eliminação. 

Para Indolfo,  

a fixação da temporalidade é essencial para se alcançar a racionalização 

do ciclo documental, para reduzir, ao essencial, a massa documental dos 

arquivos e para ampliar o espaço físico de armazenamento (Indolfo, 

2007, p.43). 

 

A passagem dos documentos de uma fase para outra é determinada por um 

instrumento produto do processo de avaliação denominado Tabela de Temporalidade, “ 

instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente, que determina prazos e 

condições de guarda tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação 

de documentos. (DIBRATE, 2005, p.159) o qual estabelece, referendando-se num 
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processo de avaliação dos documentos, os prazos de permanência nas fases corrente e 

intermediária e a sua destinação final: eliminação ou recolhimento ao arquivo 

permanente. Assim, a tabela de temporalidade tem por objetivo definir e demonstrar para 

os profissionais envolvidos na gestão de documentos, o tempo de vida útil – baseado, 

geralmente, na legislação vigente – dos documentos na instituição sob o ponto de vista 

legal, técnico, administrativo, fiscal e permanente ou histórico. 

De acordo com Jardim e Fonseca (2005, p. 132)  

a avaliação documental é acionada como o recurso técnico mais eficaz 

(na verdade, o único legitimado pela Arquivística) para a escolha de 

documentos históricos arquivísticos, passíveis de integrarem o 

patrimônio documental de uma sociedade, em razão da sua capacidade 

de expressar a memória desse grupo. 

 

A avaliação de documentos depende de procedimentos realizados durante a fase 

de produção dos documentos. Dentre esses procedimentos, um dos mais importantes 

juntamente com o registro é a classificação, pois só ela permite a compreensão do 

conteúdo do documento de arquivo, preservando a organicidade e mantendo o vínculo 

com sua entidade geradora.  

Segundo Schellenberg (2006) a classificação é básica à eficiente administração 

de documentos correntes, com isso todos os outros elementos que compõem as ações, que 

visem ao efetivo controle do ciclo de vida dos documentos dependem da classificação. 

A classificação é definida no DIBRATE (2005, p. 49) em três partes:  

 

Organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com 

um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo. 

Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da 

categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se lhes 

atribuir códigos. 

Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de 

sigilo, conforme legislação específica. Também chamada classificação 

de segurança.  
 

O processo de classificação é realizado através de um plano de classificação 

elaborado pelas instituições, o qual é  

[...] esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com 

métodos de arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das 

estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela 

produzido. Expressão geralmente adotada em arquivos correntes 

(DIBRATE, p. 132). 
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Em conjunto, os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de 

Documentos são capazes de garantir a simplificação e a racionalização dos procedimentos 

de gestão documental, imprimir maior agilidade e precisão na recuperação dos 

documentos e das informações e autorizar a eliminação criteriosa de documentos cujos 

valores já se esgotaram. 

As atividades de classificação e avaliação estão estreitamente associadas, 

capazes de garantir o controle, o acesso e a disponibilização de documentos, para o 

processo de tomada de decisão, para a preservação, guarda permanente e eliminação de 

documentos. E ainda racionalizar a produção e destinação final dos documentos. 

Reconhece, assim, a intervenção da gestão de documentos sobre o ciclo de vida dos 

documentos, e realça o quanto a prática de seus procedimentos e de suas operações visam 

o sucesso do controle documental nas administrações. 

 

 

2.4 A LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA BRASILEIRA E A GESTÃO DE 

DOCUMENTOS  

 

Em 8 de Janeiro de 1991, o presidente Fernando Collor de Mello sanciona a Lei 

nº 8.159, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências. 

A definição de gestão de documentos no Brasil foi consolidada legalmente 

através desta Lei, conhecida como Lei Nacional de Arquivos, que possui características 

marcadamente conceituais, fazendo referência à gestão, à organização dos arquivos e ao 

acesso aos documentos, evidenciando os princípios federalistas e de autonomia que 

definem os arquivos brasileiros – estabelecendo a rede de arquivos existentes nos níveis 

de governo – e do decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamenta a gestão de 

documentos na administração pública federal e a lei no 8.159. 

Contemplam ainda a criação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), 

órgão coordenador do Sistema Nacional de Arquivo (SINAR). 

De acordo com o artigo 1º da Lei nº 8.159: “É dever do Poder Público a gestão 

documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio 

à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação”. 

A gestão de documentos foi definida na Lei em seu artigo 3º,  
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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. 

 

 

Segundo os artigos 4º e 5º desta lei, todos possuem o direito de receber dos 

órgãos públicos informações contidas em documentos de arquivo, de seu interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral 

 
art. 4º Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 

documentos de arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 

à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 

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

 

art. 5º A administração pública franqueará a consulta aos documentos 

públicos na forma da Lei.  
 

 

O acesso deve ser franqueado pela administração pública, no prazo da lei, 

ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado, assim como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas. 

Esses dispositivos legais só podem ser plenamente cumpridos se o programa, 

incluindo os procedimentos e operações de gestão de documentos forem implementados, 

pois os arquivos têm como objetivo fazer com que os documentos sirvam às finalidades 

para as quais foram criados, da maneira mais eficiente e econômica possível, concorrendo 

para a destinação final adequada dos documentos depois que estes tenham servido a seus 

fins. (ARQUIVO NACIONAL, 2011) 

Como afirmado anteriormente, a Lei nº 8.159 também criou o Conselho 

Nacional de Arquivos em seu art. 26º: - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de 

arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).  

O CONARQ que tem por objetivo definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, bem como exercer orientação normativa, visando a gestão 

documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, conforme art. 1º do decreto 

nº 4.073/2002.  

De acordo com o e-ARQ Brasil (p.17) 

 



30 
 

 

o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) tem o CONARQ como órgão 

central e é composto pelo Arquivo Nacional, pelos arquivos dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário federais, e pelos arquivos estaduais, 

do Distrito Federal e municipais. O SINAR tem por finalidade 

implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, em 

conformidade com as diretrizes e normas emanadas pelo CONARQ, 

promovendo a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 

documentos na esfera de competência dos integrantes do SINAR, 

conforme artigos 10 a 13 do decreto nº 4.073) 

 

De acordo com Jardim e Fonseca (2005, p. 136) afirmam que embora a 

legislação arquivística tenha sido ampliada não só no plano federal, como também nos 

estados e municípios, ela não foi efetiva no que se refere à garantia do acesso à informação 

ao patrimônio arquivístico do país para o público e que para se reverter esse quadro, se 

faz necessária uma união entre os profissionais da área e os usuários que recorrem aos 

arquivos como fonte de informação.  

 

 

2.5 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO 

ARQUIVÍSTICAS DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM O E-ARQ BRASIL 

 

 

Nesta seção serão abordados o planejamento e a implantação de um programa 

de gestão arquivística de documentos, de acordo com o que foi descrito no e-ARQ Brasil 

(CONARQ, 2011). Atentando ao fato que somente será relatado sobre os documentos em 

formato tradicional, sem se inserir no que diz respeito aos sistemas de gestão. 

Os documentos produzidos e recebidos no decorrer das atividades de uma 

instituição pública, independentemente do suporte em que se apresentam, registram suas 

políticas, funções, procedimentos e decisões. Nesse sentido, constituem-se em 

documentos arquivísticos, que conferem à instituição a capacidade de conduzir as 

atividades de forma transparente, possibilitando a governança e o controle social das 

informações, de apoiar e documentar a elaboração de políticas e o processo de tomada de 

decisão, de possibilitar a continuidade das atividades em caso de sinistro, de fornecer 

evidência em caso de litígio, de proteger os interesses do órgão ou entidade e os direitos 

dos funcionários e dos usuários ou clientes, de assegurar e documentar as atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como a pesquisa histórica e de manter a 

memória corporativa e coletiva. Para que tenham essa capacidade, os documentos 

arquivísticos precisam ser confiáveis, autênticos, acessíveis e compreensíveis, o que só é 
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possível por meio da implantação de um programa de gestão de documentos, que 

permitirá a sua preservação (CONARQ, 2011). 

O CONARQ, com base em suas diretrizes, impõe que os órgãos e entidades 

devem estabelecer, documentar, instituir e manter políticas, procedimentos e práticas para 

a gestão arquivística de documentos, que compreende nos seguintes aspectos:  

 

I. A definição da política arquivística; 

 

Definir uma política é fundamental para o apoio às função e ações dos órgãos e 

entidades, objetivando sempre a criação, manutenção e preservação de documentos 

autênticos, confiáveis e acessíveis, como também a participação, o envolvimento e apoio 

não só da direção superior, como de toda a equipe para que a política seja bem-sucedida. 

A política de gestão arquivística de documentos 

 

Deve ser formulada com base na análise do perfil institucional, isto é, 

do seu contexto jurídico-administrativo, estrutura organizacional, 

missão competências, funções e atividades, de forma que os 

documentos produzidos sejam os mais adequados, completos e 

necessários. Além disso, deve estar articulada às demais políticas 

informacionais existentes no órgão ou entidade, tais como políticas de 

sistemas e de segurança da informação. (CONARQ, 2011, p. 19) 

 

II. A designação de responsabilidades; 

 

Garante o sucesso da gestão arquivística. A todos os funcionários, de acordo com 

sua função e posição hierárquica, devem ser atribuídas responsabilidades, envolvendo as 

seguintes categorias: direção superior – autoridade máxima responsável em viabilizar a 

política da gestão; profissionais de arquivo – responsáveis pelo planejamento e 

implantação do programa, assim como pela avaliação e controle dos trabalhos 

executados.; gerentes de unidades ou grupos de trabalho – responsáveis por garantir que 

os membros de suas equipes produzam e mantenham documentos como parte de suas 

tarefas, de acordo com o programa; e usuários finais – responsáveis em todos os níveis 

pela produção e uso dos documentos arquivísticos em suas atividades rotineiras, 

conforme estabelecido pelo programa de gestão. 
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III. O planejamento do programa de gestão e 

IV. A implantação do programa de gestão; 

 

A política arquivística e a designação de responsabilidades são a base para o 

programa de gestão arquivística de documentos. E a partir disso, chega-se ao 

planejamento do programa, que envolve o levantamento e análise da realidade 

institucional e deve cumprir algumas tarefas fundamentais: 

 levantamento da estrutura organizacional e das atividades desempenhadas; 

 levantamento da produção documental, diferenciando os documentos 

arquivísticos dos não arquivísticos; 

 definição, a partir do levantamento da produção documental, dos tipos de 

documentos que devem ser mantidos e produzidos, e das informações que devem conter; 

 definição e/ou aperfeiçoamento da forma desses documentos; 

 análise e revisão do fluxo dos documentos; 

 elaboração e/ou revisão do plano de classificação e da tabela de 

temporalidade e destinação; 

 definição dos metadados a serem criados no momento da produção do 

documento e ao longo do seu ciclo de vida; 

 definição e/ou aperfeiçoamento dos procedimentos de protocolo e de 

arquivamento dos documentos; 

 definição e/ou aperfeiçoamento dos procedimentos para acesso, uso e 

transmissão dos documentos; 

 definição da infraestrutura para armazenamento dos documentos 

convencionais, que compreende espaço físico, mobiliário e acessórios; 

 definição das equipes de trabalho de arquivo e de tecnologia de 

informação; 

 definição de programas de capacitação de pessoal; 

 elaboração e/ou revisão de manuais e instruções normativas. 

 definição dos meios de divulgação e de capacitação de pessoal; 

 definição do plano de ação do programa de gestão, com seus objetivos, 

metas e estratégias de implantação, divulgação e acompanhamento, visando a melhoria 

contínua. 
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E em relação a implantação do programa de gestão arquivística, ela envolve a 

execução e o acompanhamento de ações e projetos, o qual devem ser efetuados 

simultaneamente e atender aos objetivos definidos no planejamento do programa. 

Tal implantação deverá atender a uma série de exigências, tanto em relação ao 

documento arquivístico como ao seu próprio funcionamento: 

O documento arquivístico deve: 

• refletir corretamente o que foi comunicado, decidido ou a ação implementada; 

• conter os metadados necessários para documentar a ação; 

• ser capaz de apoiar as atividades; 

• prestar contas das atividades realizadas. 

O programa de gestão arquivística de documentos deve: 

• contemplar o ciclo de vida dos documentos; 

• garantir a acessibilidade dos documentos; 

• manter os documentos em ambiente seguro; 

• reter os documentos somente pelo período estabelecido na tabela de 

temporalidade e destinação; 

• implementar estratégias de preservação dos documentos desde sua produção e 

pelo tempo que for necessário; 

• garantir as seguintes qualidades do documento arquivístico: organicidade, 

unicidade, confiabilidade, autenticidade e acessibilidade. 

Os documentos arquivísticos, como já foi visto anteriormente em Duranti,1994, 

possuem cinco características, a qual não serão descritas novamente, apenas as exigências 

a serem cumpridas que o e-ARQ Brasil apresenta para a implantação do programa de 

gestão de documentos. 

Organicidade: Os procedimentos de gestão arquivística devem registrar e manter 

as relações entre os documentos e a sequência das atividades realizadas, por meio da 

aplicação de um plano de classificação. 

Unicidade: O programa de gestão arquivística deve prever a identificação de 

cada documento individualmente, sem perder de vista o conjunto de relações que o 

envolve. 

Confiabilidade ou fidedignidade: Para garantir a confiabilidade, o programa de 

gestão arquivística dos órgãos e entidades deve assegurar. 
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Autenticidade: Para assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos, o 

programa de gestão arquivística. 

Acessibilidade: Para assegurar a acessibilidade, o programa de gestão 

arquivística deve garantir a transmissão de documentos para outros sistemas sem perda 

de informação e de funcionalidade. O sistema deve ser capaz de recuperar qualquer 

documento, a qualquer tempo, e de apresentá-lo com a mesma forma que tinha no 

momento de sua produção. 

A metodologia do planejamento e da implantação de um programa de gestão 

arquivística de documentos estabelece oito passos que não são lineares, mas como nesta 

seção está sendo retratado apenas a gestão arquivística de documentos tradicionais apenas 

quatro passos serão citados: 

i. Levantamento preliminar: consiste em identificar e registrar atos 

normativos, legislação, regimento e regulamento. 

ii. Análise das funções, das atividades desenvolvidas e dos documentos 

produzidos: consiste em identificar, documentar e classificar cada função e atividade, 

bem como em identificar e documentar os fluxos de trabalho e os documentos produzidos. 

iii. Identificação das exigências a serem cumpridas para a produção de 

documentos: consiste em identificar que documentos devem ser produzidos, determinar 

a forma documental que melhor satisfaça cada função ou atividade desempenhada e 

definir quem está autorizado a produzir cada documento. Essas exigências devem tomar 

por base a legislação vigente, as normas internas e os riscos decorrentes da falta de 

registro de uma atividade em documento arquivístico. 

iv. Identificação das estratégias para satisfazer as exigências a serem 

cumpridas para a produção de documentos arquivísticos: consiste em determinar as 

estratégias (padrões, procedimentos, práticas e ferramentas) que levem ao cumprimento 

das exigências para a produção de documentos arquivísticos. 

Dessa forma, com uma descrição tão completa, o e-ARQ Brasil é uma ótima 

ferramenta para auxiliar as instituições na implantação de programas de gestão 

arquivística de documentos, de modo a contribuir para que os documentos arquivísticos 

sejam cada vez mais valorizados, cuidados e preservados ao passar dos anos e que seu 

acesso ao público seja contínuo e de qualidade. 
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2.6 AS VANTAGENS DA IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GESTÃO DE 

DOCUMENTOS 

 

A gestão de documentos, de uma forma geral, não só se tratando de documentos 

de arquivo, tem a capacidade de garantir às instituições e administrações o devido e total 

controle e a racionalização da produção documental. E a partir disso, se realizada de 

forma eficaz e econômica, garante a redução de custos, ao se reduzirem a quantidade de 

documentos criados, só os necessários, a minimização nos riscos de perda das 

informações contidas nos documentos e o acesso às essas informações, tanto para as 

instituições como para o governo e público em geral, a localização de forma rápida e sem 

dificuldades dos documentos, e ainda, a não preservação de nenhum documento além do 

tempo estipulado para cumprir seus objetivos de produção, só havendo a conservação dos 

que são estritamente necessários às atividades correntes. 

Trata-se então de um processo de intervenção no ciclo de vida dos documentos 

de arquivo para garantir agilidade no controle, utilização e recuperação de documentos, 

imprescindível para o processo de tomada de decisões e para a preservação da memória 

institucional. De outra forma, o acúmulo de massa documental desorganizada, acaba se 

tornando o problema e acarretando prejuízos para suas entidades produtoras.  

Quando há um desconhecido das funções e benefícios da implantação de 

programas de gestão de documentos, torna-se fundamental o trabalho em conscientizar e 

explicar detalhadamente as fases, importância e vantagens do processo. A atuação dos 

arquivistas é essencial nessas horas, para então motivar todos os funcionários a 

colaborarem, pois é de grande prática à resistência às mudanças por parte dessas 

administrações. 

Para se operacionalizar a gestão é indiscutível um conjunto de profissionais 

habilitados e devidamente envolvidos em todas as atividades que compreendem o 

processo de gestão de documentos. 

Rhoads (1989, apud Llansó I Sanjuan, p. 22-23) apresenta quatro benefícios da 

gestão de documentos, dentre eles: a) benefícios econômicos – facilitam a identificação 

e quantificação mediante os quadros de retenção e a disposição de documentos ao longo 

do tempo e a utilização ao máximo dos depósitos; b) Economia em eficiência mediante 

uma gestão consistente do conjunto da criação de documentos; c) Eficácia em 

planejamento das atividades do governo; d) Uso criterioso e responsável da automação 

de reprografia. 
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Considerando o ciclo de vida dos documentos, em que os documentos de arquivo 

passam por sucessivas fases arquivo, desde a produção até a guarda permanente ou 

eliminação, ou seja, produção, utilização e destinação final. 

De acordo com o manual de gestão de documentos do Arquivo Nacional (2011) 

as fases da gestão de documentos são: produção, utilização e destinação final. 

1ª Fase – Produção: fase que corresponde à produção dos documentos em razão 

da execução das atividades de um órgão ou entidade. E a qual deve-se otimizar a produção 

dos documentos, evitando produzir aqueles que não sejam essenciais, diminuindo o 

volume a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado, e garantindo, assim, o uso 

adequado dos recursos de tecnologia da informação (reprografia e automação). Ela 

compreende os seguintes elementos: elaboração e gestão de fichas, formulários e 

correspondência; controle da produção e da difusão de documentos de caráter normativo; 

e utilização de processadores de texto e computadores 

2ª Fase – Utilização: fase que diz respeito ao fluxo percorrido pelos documentos 

para o cumprimento de sua função administrativa, assim como de sua guarda, após cessar 

o trâmite. Compreende: os métodos de controle relacionados às atividades de protocolo e 

às técnicas específicas de classificação, organização e elaboração de instrumentos de 

recuperação da informação; a gestão de arquivos correntes e intermediários; e a 

implantação de sistemas de arquivo. 

3ª Fase – Destinação: fase muito importante, pois implica em decidir quais 

documentos devem ser conservados como testemunho do passado, quais devem ser 

eliminados e por quanto tempo devem ser mantidos por razões administrativas, legais ou 

fiscais. Envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos 

documentos. Devem participar desta fase arquivistas e administradores. Para que a 

destinação dos documentos seja realizada de forma eficiente deve-se: cumprir o 

estabelecido na primeira e na segunda fase da gestão de documentos; manter processos 

contínuos de avaliação, com aplicação dos prazos de guarda e destinação final dos 

documentos; e promover a eliminação periódica dos documentos que já tenha 

Segundo o Arquivo público do estado de São Paulo (DELATORRE; 

BERNARDES, 2008, p.08) os objetivos da gestão documental são:  

 

 Assegurar o pleno exercício da cidadania;  

 Agilizar o acesso aos arquivos e às informações;  

 Promover a transparência das ações administrativas;  
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 Garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública ou 

privada;  

 Agilizar o processo decisório;  

 Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe;  

 Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos;  

 Racionalizar a produção dos documentos.  

 Normalizar os procedimentos para avaliação, transferência, recolhimento, 

guarda e eliminação de documentos  

 Preservar o patrimônio documental considerado de guarda permanente  

 

E ainda segundo Delatorre e Bernardes (2008, p. 08) as atividades da gestão de 

documentos são: 

 
 

 Produção de documentos – elaboração padronizada de tipos/séries 

documentais, implantação de sistemas de organização da informação e aplicação de novas 

tecnologias aos procedimentos administrativos. 

 

 Utilização dos documentos - inclui todas as atividades de Protocolo 

(recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação e expedição), todas as 

atividades de Arquivo (organização e arquivamento, reprodução, acesso à documentação 

e recuperação de informações) e a gestão de sistemas de protocolo e arquivo, sejam eles 

manuais ou informatizados. 

 

 Destinação de documentos - inclui uma das atividades mais complexas da 

gestão de documentos que é a avaliação. A avaliação se desenvolve a partir da 

classificação dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos públicos 

ou empresas privadas, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda e sua destinação 

final, garantindo a preservação de documentos de guarda permanente e a eliminação 

criteriosa de documentos desprovidos de valor probatório e informativo. 

 

 Tramitação - estudo das instâncias de decisão, padronização e controle do 

fluxo documental (workflow). 

 

 Organização e arquivamento – com base nos critérios definidos no Plano 

de Classificação. 

 

 Reprodução – duas razões para a reprodução: a reprodução visando a 

preservação do documento original de guarda permanente e, a reprodução visando a 
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substituição do documento em papel pelo microfilme. O documento em papel de guarda 

temporária poderá ser eliminado e o microfilme deverá ser preservado pelo prazo 

indicado na Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo. 

 

 Classificação – recupera o contexto de produção dos documentos, isto é, a 

função e a atividade que determinou a sua produção e identifica os tipos/séries 

documentais. 

 

 Avaliação – trabalho multidisciplinar que consiste em identificar valores 

para os documentos e analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos para sua 

guarda e destinação (eliminação ou guarda permanente). 

A avalição constitui uma etapa essencial da gestão de documentos, se realizada 

de forma inadequada pode acarretar prejuízos administrativos, financeiros e histórico-

culturais às vezes irreparáveis. Então deve ser uma atividade elaborada e realizada por 

profissionais capacitados e que conheçam a realidade da administração. Assim, a equipe 

envolvida na implantação da gestão de documentos deve ser composta por profissionais 

qualificados para esse processo, com experiência e especialidade no assunto, para que 

dessa forma a gestão se desenvolva com qualidade, de forma adequada e se atentando 

sempre ao ciclo de vida dos documentos. 
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3.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Neste capítulo será descrita uma breve história do MPRJ com base nas 

informações disponíveis no sítio dessa instituição1 

A Constituição de 1988 determina que o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, consoante o art. 127, caput, da Constituição Federal, é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.   

Para assegurar o cumprimento de tão importantes funções, a Instituição foi 

dotada de uma série de garantias e princípios. O parágrafo primeiro do art. 127 da 

Constituição Federal fixa os princípios institucionais do MPRJ cuja observância é 

obrigatória. São eles: 

unidade: os membros que integram a instituição estão sob a égide de 

um único chefe, de forma que o Ministério Público deve ser visto como 

uma instituição única, sendo a divisão essencialmente funcional. O 

princípio da unidade, como se vê, tem natureza administrativa. 

indivisibilidade: consequência direta da unidade, revela a possibilidade 

de um membro ser substituído por outro, sem qualquer implicação 

prática, já que os atos são considerados praticados pela instituição e não 

pela pessoa do Promotor de Justiça ou Procurador. 

independência funcional: livre convencimento de cada membro do 

Ministério Público, ou seja, inexiste vinculação dos seus membros a 

pronunciamentos processuais anteriores. (GOMES; DONATI, 2009, 

p.1) 

É configurado, no Brasil, como Instituição autônoma e independente, que não 

está subordinada aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante 

condições de fiscalizar, de forma mais efetiva, o cumprimento da lei e autonomia para se 

auto organizar, elaborar seu projeto de orçamento, assim como a independência nas suas 

funções. Nenhuma Constituição concedeu tantas prerrogativas ao MPRJ como a 

Constituição de 1988, destacando-se com grande propriedade na organização estatal, 

tendo como finalidade de sua existência, como diz o próprio texto constitucional, a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, isto é, a função de defesa da sociedade no regime democrático instituído 

pela Constituição de 1988, tendo sua atuação comprometida com a defesa da cidadania e 

da dignidade da pessoa humana.  

                                                           
1 Disponível em: http://www.mprj.mp.br/institucional/historia 
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Possui como Chefe Institucional o Procurador-Geral de Justiça, escolhido pelo 

Governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada pelos membros da Instituição. 

Atualmente, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é o Procurador 

de Justiça Marfan Martins Vieira, que cumpre o seu segundo mandato. 

Além da relevante atribuição de ajuizar a ação penal pública, também compete 

ao MPRJ dentre outras tarefas de indiscutível benefício para a coletividade, exigir dos 

poderes públicos e dos serviços de relevância pública o respeito aos direitos elencados na 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, proteger os interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais se sobressai a defesa do meio 

ambiente, do consumidor e do patrimônio público, proteger os direitos dos idosos, dos 

portadores de necessidades especiais e das crianças e dos adolescentes e exercer o 

controle externo da atividade policial, tudo isso sempre viabilizando o bem estar social 

da população, atuando para que que se firmem boas condições de convivência em 

sociedade e assim garantindo sua importância social. 

Dessa forma, para realizar as funções citadas acima, o MPRJ apresenta uma 

estrutura hierárquica extensa e complicada: 

 

Organograma Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
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Figura 2. Fonte: http://www.mprj.mp.br/institucional/organograma/ 
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3.1 HISTÓRICO DO MPRJ 

O General Deodoro da Fonseca, presidente da República, através do decreto nº 

848, de 11 de outubro de 1890, resolveu organizar o Poder Judiciário. É nesse ato que, 

pela primeira vez, cita-se o Ministério Público. Composto de seis artigos (21 a 26), a parte 

referente ao Ministério Público tratava das competências do Procurador Geral da 

República, assim como discorria acerca da nomeação de Procuradores da República, para 

cada seção da Justiça Federal, ficando impedidos de serem removidos pelo prazo de 

quatro anos, garantindo, num certo sentido, sua autonomia e independência. Foram 

necessários, contudo, novos ventos na sociedade brasileira para que o Ministério Público 

fosse, enfim, institucionalizado. Tal se deu, com efeito, com o advento da Constituição 

de 16 de julho de 1934. 

O Governo Provisório, chefiado por Getúlio Vargas, reconduziu ao comando do 

Ministério Público do Distrito Federal, o Dr. André de Faria Pereira. Em 24 de março de 

1932, foi assinada a Lei Eleitoral e em 13 de maio criou-se uma comissão com o intuito 

de elaborar o Anteprojeto da Constituição. Dirigia o Ministério Público do Distrito 

Federal, neste momento, o Sr. Álvaro Goulart de Oliveira. 

Em 1942, reuniu-se o I Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em 

São Paulo. Com a presença de representantes de todos os estados da federação, o encontro 

procurou dar sistematização à jurisprudência das matérias de atribuição do Ministério 

Público e uniformizar as diversas leis de organização dos Ministérios Públicos dos 

estados. 

Fato é que, conforme a Lei Federal n. º 3.572, de 14 de abril de 1960, nomeou-

se um interventor até a eleição por via direta do governador da Guanabara e também a 

eleição dos trinta membros da Assembleia Constituinte encarregados de redigir a 

Constituição do novo estado. Assim, a Carta estadual, promulgada em 27 de março de 

1961, dispôs, em seu artigo 39, que o Ministério Público seria organizado em carreira e 

que a primeira investidura ocorreria sempre por concurso público de provas e títulos. 

Definiu-se, igualmente, que o Chefe do Ministério Público do Estado da Guanabara seria 

o Procurador-Geral da Justiça, escolhido pelo governador, dentre os membros do 

Ministério Público, Procuradores e Advogados do Estado. 

No final desta década, através do decreto “N” n. º 1.124 de 10 de setembro de 

1968, assinado pelo governador do estado da Guanabara, Francisco Negrão de Lima, a 

Procuradoria Geral da Justiça passava a ser desvinculada da Secretaria de Justiça. A 



43 
 

 

desvinculação determinada pelo então governador fez sentir-se na Emenda Constitucional 

n. º 4, de 30 de outubro de 1969, à medida que o Ministério Público passou a integrar, na 

referida Carta, a Seção V do Capítulo III que tratava do Poder Executivo, onde permanece 

até os dias atuais.  

As áreas de atuação do MP-RJ se referem às atividades-fim e às atividades-meio. 

As atividades-fim são as seguintes: 

 Cidadania 

 Cível 

 Consumidor 

 Criminal 

 Eleitoral  

 Execução penal 

 Fundações 

 Infância 

 Investigação penal 

 Meio ambiente 

 Saúde      

         

As atividades-meio são: 

 

 Comunicação e Arquivo  

 Recursos Humanos 

 Administração 

 Logística 

 Planejamento e Finanças 

 Tecnologia da Informação e de Comunicação 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS NO MPRJ: GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E 

GERÊNCIA DE ARQUIVO 

A responsabilidade pelas atividades de Protocolo e Arquivo no âmbito do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é exercida pelas Gerências de 

Comunicação e Gerência de Arquivo. 

A Gerência de Comunicação tem como principal finalidade gerir as atividades 

de protocolo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Assim como em outras 

instituições públicas, sua atribuição consiste em receber a documentação destinada ao 

MPRJ, registrando, autuando, distribuindo, arquivando e expedindo-a. A principal 

unidade responsável por essa atividade é o Protocolo Central da Instituição. 

  A Gerência de Comunicação, subordinada à Diretoria de Comunicação e Arquivo, 

http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/Intranet/Administrativo/Recursos_Humanos
http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/Intranet/Administrativo/Secretaria_Geral
http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/Intranet/Administrativo/Secretaria_de_Logistica
http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/Intranet/Administrativo/Secret_Planejamento_Financas
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constitui a ponta do Programa de Gestão Documental, assim como a Gerência de Arquivo 

é o destino final dos documentos. Sua contribuição ao programa revela-se de grande 

importância, pois se um documento não for devidamente cadastrado, sua tramitação 

estará comprometida, dificultando a recuperação da informação. Em dezembro de 2005, 

foi desenvolvido o Módulo Gestão de Processos – MGP, sistema informatizado para 

registro e acompanhamento da tramitação de qualquer documento que circule na 

Instituição em uma base de dados corporativa.  

Um dos objetivos do sistema é uniformizar os registros de entrada de 

documentos no âmbito da Instituição, garantindo a efetividade da política de gestão 

documental. E assim, foi elaborado um Código de Classificação de Assuntos e 

implementadas Tabelas de Andamento e Tabelas de Documentos das diversas áreas. Estes 

instrumentos foram substituídos pelas Tabelas Processuais Unificadas do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), nos termos da Resolução CNMP nº 63, de 01 

de dezembro de 2010. A adoção das Tabelas Unificadas objetiva, entre outros benefícios, 

controlar a movimentação processual e a duração dos procedimentos, bem como obter 

dados estatísticos, necessários para realizar o planejamento estratégico do MPRJ. 

Para supervisionar a utilização e o desempenho do Sistema MGP foi instituído 

um Comitê Gestor, composto por integrantes da Subprocuradoria-Geral de Justiça de 

Administração e da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Cabe também ao Comitê 

Gestor, dentre as funções detalhadas pela Resolução Conjunta GPGJ/CGMP nº 05, de 22 

de setembro de 2010, gerenciar a implementação das Tabelas Processuais Unificadas no 

âmbito do MPRJ.  

Os usuários que se atendem na Diretoria de Comunicação e Arquivo, em sua 

maioria, fazem parte do corpo de funcionários do MPRJ. São pessoas em busca de 

processos jurídicos para tomar providências com os mesmos. Há também usuários 

externos, pessoas que vão dar entrada ou consultar um processo. É relevante citar que a 

consulta só pode ser feita se não houver nível de sigilo.  

A documentação da instituição fica no próprio setor onde foi produzida, os de 

fase corrente ficam na Gerência de Comunicação e os documentos de fase intermediária 

ficam na Gerência de Arquivo. Todos os documentos são armazenados com capa padrão 

e em caixas box. O método de arquivamento é feito pelo método numérico simples, com 

auxílio do Software MGP que faz a recuperação do número da caixa onde o processo está 

arquivado.  

http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/Intranet/Administrativo/Informatica/Catalogo_de_Servicos/Sistemas/Modulo_Gestao_de_Processos/Apresentacao/Assuntos_C%C3%B3digo%20de%20Classifica%C3%A7%C3%A3o_Produ%C3%A7%C3%A3o.xlsx
http://www.cnmp.gov.br/tabelasunificadas/
http://www.cnmp.gov.br/tabelasunificadas/
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3.2.1 Gerência de Arquivo do MPRJ 

 Desde maio de 2007, a Gerência de Arquivo do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, que detém a guarda dos documentos acumulados pela Instituição, está 

instalada no bairro de Santo Cristo. O espaço ocupado pela Gerência passou por uma 

reforma e dispõe de área de depósito, sala de higienização e de trabalho.  

  A mudança deve ser comemorada, pois até então, a documentação esteve dispersa 

em vários endereços, como Travessa do Ouvidor, Av. Nilo Peçanha, Niterói, Av. Antônio 

Carlos e por último, em espaços distintos: no Méier e em Olaria.  A área de depósito tem 

capacidade para o arquivamento de cerca de 1.800 metros lineares de documentos. Há um 

ano, o acervo da Gerência de Arquivo ocupava cerca de 900 metros lineares do espaço 

do depósito, o correspondente a 8.700 caixas. Hoje, estão disponíveis 500 metros lineares 

de prateleiras para receber os papéis acumulados nos diversos órgãos do MPRJ.  

  A adoção do Programa de Gestão Documental pretende racionalizar a acumulação 

de papel, propiciando economia de espaço e, principalmente, a possibilidade de uma 

maior dedicação dos profissionais no processamento técnico do acervo de valor histórico 

ou informativo.  

 O acervo atual é composto de fundos documentais, tais como: documentação do 

antigo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; documentação do extinto 

Estado da Guanabara e do antigo Estado do Rio de Janeiro. Todos, lamentavelmente, com 

grandes lacunas. 

  A partir da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e do Estado da Guanabara, os 

documentos se encontram organizados em séries: Tutela Coletiva, Infância e Juventude, 

Central de Inquéritos, Organização e Funcionamento, Ofícios do Gabinete do Procurador 

Geral de Justiça etc. Há, ainda, as séries de Pareceres ordenadas por autor e séries 

Administrativas - Recursos Humanos, Controle, Gerência de Comunicação, Assessoria 

de Comunicação etc. Pertencem à série de Recursos Humanos os documentos mais 

antigos do Arquivo: Termos de Posse dos Membros do antigo Estado do Rio de Janeiro 

– encadernados - que remontam ao ano de 1891. Esse acervo, em formato de livro, de 

grandes dimensões, foi restaurado em 2004. O acervo histórico está disponível para 

consulta no Arquivo mediante agendamento. 
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 O organograma da Diretoria de Comunicação e Arquivo  

Figura 2. Fonte: 

http://www.mprj.mp.br/web/internet/institucional/organograma/organograma-

da-secretaria-geral-do-mp 
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3.3 PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Com a edição da Resolução 1.733 de 30 de março de 2012, do Excelentíssimo 

Procurador Geral de Justiça, no artigo 1º é instituída a Gestão de Documentos no 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que tem por finalidade sistematizar os 

procedimentos técnicos e operacionais relativos à produção, fluxo, ciclo de vida, 

classificação, organização, avaliação, acesso e arquivamento de documentos nas fases 

corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente, em qualquer suporte, compreendendo: organização, acesso, arquivamento e 

controle de documentos integrantes dos arquivos nas fases corrente e intermediária; 

classificação e avaliação de documentos, visando a sua guarda e destinação final; 

processamento eletrônico de reprodução documental; e acompanhamento operacional e 

avaliação da gestão de arquivos, no âmbito do Ministério Público.  

A Resolução estabelece em seu artigo 3º que os arquivos são classificados em 

três fases: fase corrente – conjunto de documentos em curso, ou que, mesmo sem 

movimentação, constituem-se objeto de consultas frequentes; fase intermediária – 

conjunto de documentos procedentes de arquivos correntes, constituindo-se em objeto de 

consultas eventuais, para efeito administrativo e legal, e que aguardam a sua eliminação 

ou recolhimento para guarda permanente; e fase permanente – conjunto de documentos 

de valor probatório, histórico e informativo, que devem ser preservados e destinados à 

guarda permanente. O parágrafo um afirma que os documentos integrantes dos arquivos 

em fase corrente, efetuadas as operações de avaliação e seleção, serão, periodicamente, 

transferidos para o arquivo em fase intermediária. E o parágrafo dois que desde que se 

verifiquem as condições previstas no inciso III deste artigo, os documentos do arquivo 

em fase intermediária serão recolhidos para fins de arquivamento permanente. 

O artigo 5º designa os responsáveis pela gestão de documentos, em primeiro 

lugar aparece a Comissão Permanente de Avaliação dos Documentos, conforme a 

Resolução GPGJ nº 1.513, de 05 de maio de 2009 e em segundo, a Secretaria de 

Tecnologia de Informação e de Comunicação, a qual as Gerências de Comunicação e de 

Arquivo fazem parte, conforme exposto no organograma da Secretaria Geral do MPRJ. 

E então, por intermédio de sua área de documentação e arquivo, compete a elas  

a) exercer as atividades arquivísticas do Ministério Público, articulando-se, 

permanentemente, com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro;  
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b) exercer as atividades de organização e controle de arquivos e documentos do 

Ministério Público, de acordo com as normas vigentes;  

c) custodiar os documentos transferidos dos arquivos de fase corrente, 

codificando-os e armazenando-os, obedecendo os prazos de guarda determinados pela 

Tabela de Temporalidade de Documentos;  

d) organizar o arquivo de fase intermediária do Ministério Público;  

e) atender e controlar as consultas feitas ao arquivo de fase intermediária, 

zelando pelas condições de conservação do acervo documental sob sua custódia;  

f) participar diretamente da elaboração e atualização da Tabela de 

Temporalidade de Documentos do Ministério Público, supervisionando sua aplicação;  

g) cumprir e fazer cumprir as normas relativas à gestão de documentos;  

h) avaliar os documentos produzidos, recebidos e acumulados pelo Ministério 

Público, promovendo o levantamento e identificação dos respectivos assuntos e tipologias 

documentais;  

i) promover e coordenar os trabalhos relativos à aplicação da Tabela de 

Temporalidade de Documentos da Instituição, por meio da Diretoria de Comunicação e 

Arquivo e sua Gerência de Arquivo, visando à destinação final dos documentos;  

j) acompanhar a execução das atividades arquivísticas do Ministério Público, 

articulando-se, permanentemente, com o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro;  

l) cumprir e fazer cumprir as normas relativas à gestão de documentos;  

E em terceiro lugar, os Órgãos do Ministério Público, por intermédio do seu 

gestor documental, competindo eles: 

 a) organizar o arquivo de fase corrente, cumprindo as normas relativas à gestão 

de arquivos;  

b) participar, quando designado, da Comissão de Avaliação de Documentos do 

Ministério Público. 

A Diretoria de Comunicação e Arquivo, com o apoio da Diretoria de Tecnologia 

da Informação elaborou projeto para contratação de empresa especializada, com o 

objetivo de fazer diagnóstico e elaborar proposta para a implementação do Programa de 

Gestão Documental. 

A implantação desse Programa é o principal objetivo da Diretoria e sua 
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importância reside, primordialmente, no cumprimento da legislação arquivística em vigor 

- Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - que estabelece a Política Nacional de 

Arquivos.  

Para efetivar a implantação do projeto, contou-se com o apoio da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, que tem entre suas atribuições gerir o Programa de Gestão Documental, 

considerando a pertinência da utilização da tecnologia da informação, não só como 

ferramenta importante na recuperação da informação, mas, sobretudo, as ferramentas 

disponíveis para Gestão do Documento Eletrônico. É importante destacar a oportunidade 

de racionalizar e otimizar a gestão de documentos no Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro, por meio da utilização dessas tecnologias no tratamento da informação e 

na sistematização de arquivos, como meio a permitir e facilitar o seu acesso, o 

compartilhamento, a interface com o sistema corporativo MGP, o estabelecimento de 

diretrizes gerais quanto ao armazenamento de documentos nas fases corrente e 

intermediária – incluindo informações contidas em suporte digital. Tal proposta 

contribuirá para a preservação da memória institucional, evitando a acumulação indevida 

de documentos e a sua dispersão, bem como desempenhará papel importante na definição 

da Política Institucional de Arquivos. 

 

3.3.1 A gestão de documentos do MPRJ e o e-ARQ Brasil 

 

Ao longo da pesquisa, foi possível observar a escassa produção de orientações e 

diretrizes para implementar um programa de gestão arquivística de documentos.  

Estudamos o e-ARQ Brasil, o qual apresenta o que um programa deve cumprir para que 

as instituições tenham a capacidade de controlar toda a sua produção arquivística. 

Com base no levantamento de dados feito, realiza-se aqui uma breve análise 

comparativa com o que o e-ARQ Brasil estabelece o que deve conter em um programa de 

gestão arquivística de documento e que foi considerado na Resolução nº 1.733, de 30 de 

março de 2002 sobre gestão implantada no MPRJ. 

Foi possível observar que o programa de gestão de documentos do MPRJ, 

cumpre três das recomendações do e-ARQ Brasil referentes ao planejamento do programa 

de gestão de documentos. 
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As recomendações do e-ARQ com relação às exigências a serem cumpridas pelo 

programa de gestão arquivística de documentos (CONARQ, 2011, p.21) que estão 

previstas na Resolução do MPRJ são as seguintes: controle do ciclo de vida dos 

documentos, a garantia de acessibilidade aos documentos, a sua manutenção em ambiente 

seguro e a sua retenção somente pelo período estabelecido na tabela de temporalidade e 

destinação e a implementação.  

Apesar da Resolução do MPRJ não especificar a aplicação de estratégias de 

preservação dos documentos, o MPRJ mostra que zela pelas condições de conservação 

do acervo documental sob sua custódia e essa prática é eficiente no trabalho realizado 

pela Gerência de Arquivo. 

A gestão arquivística de documentos na prática das atividades diárias do MPRJ 

é eficiente nas atividades de protocolo, do controle da movimentação, do arquivamento e 

armazenamento. Porém para um aperfeiçoamento seria necessário a implementação de 

uma tabela de temporalidade e um plano de classificação para as atividades fim. Dessa 

forma, as características relativas à organicidade e originalidade do documento estariam 

preservadas, bem como facilitaria a avaliação dos documentos, destinando-os para guarda 

permanente ou eliminando, pois foi constatado que isso só ocorre com os documentos 

referentes as atividades meio. A partir dessas novas ferramentas arquivísticas a falta de 

espaço que, hoje é outro problema da Instituição, apesar da reforma realizada na Gerência 

de Arquivo seria solucionado, implementando o Programa de Gestão Documental do 

MPRJ e tornando-o completo e eficaz. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por objetivo apresentar e analisar o programa de gestão 

arquivística de documentos implantados nas Gerências de Comunicação e de Arquivo, do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  Nos propusemos a utilizar como método 

de análise algumas indicações propostas pelo e-ARQ Brasil, já que, como foi observado, 

este documento se propõe a fornecer, além da especificação de requisitos, orientações e 

diretrizes a respeito de gestão de documentos. E pretendemos analisar as exigências 

estabelecidas por esse modelo de requisitos para um programa de gestão arquivística de 

documentos, que seriam: contemplar o ciclo de vida dos documentos, garantir sua 

acessibilidade, mantê-los em ambiente seguro, retê-los somente pelo período estabelecido 

na tabela de temporalidade e destinação, implementar estratégias de preservação desde 

sua produção e pelo tempo que for necessário e garantir as seguintes qualidades do 

documento arquivístico: organicidade, unicidade, confiabilidade, autenticidade e 

acessibilidade. 

Para isso, estruturamos nosso trabalho nos seguintes capítulos. 

No capítulo A gestão de documentos e suas origens históricas: um breve relato, 

analisamos as definições dos conceitos de gestão de documentos elaborados pelos autores 

da área, como também os de documento de arquivo, destacando sua importância para as 

administrações e para a sociedade. Apresentamos também o ciclo de vida de documentos, 

com ênfase na sua influência para a gestão, sem deixar de mencionar o quanto as 

atividades de avaliação e seleção e classificação de documentos são essenciais, tanto para 

o ciclo de vida quanto para a gestão de documentos. Em seguida, examinamos o quanto 

a Lei nº 8.159 /1991 consolidou o conceito de gestão de documento no Brasil, numa base 

legal. E para finalizar, foram descritas as diretrizes estabelecidas pelo e-ARQ Brasil, 2011 

para o planejamento e implantação do programa de gestão arquivísticas de documentos e 

as vantagens da implantação de um programa. 

No capítulo O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentamos a 

história do MPRJ, os responsáveis pela aplicabilidade do programa de gestão de 

documentos, as Gerências de Comunicação e de Arquivo, e em seguida o programa 

estabelecido na Instituição de acordo com a resolução nº 1733, de 30 de março de 2012 

do MPRJ. E por fim, uma comparação entre esse programa e o que o modelo de requisitos 

e-ARQ Brasil estabelece que deve conter numa gestão arquivística de documentos. 
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Consideramos que foi de fundamental importância os estudos referentes ao 

documento de arquivo, ao seu ciclo de vida, as atividades de avaliação e seleção e 

classificação para dessa forma norteamos os procedimentos que um programa de gestão 

de documentos deve realizar nas instituições. 

Com relação à ideia de programa de gestão de documentos, verificamos que na 

implantação desses programas, constatamos que o volume das massas documentais 

acumuladas é o grande problema enfrentado pelos arquivistas. 

As instituições precisam estabelecer, documentar, instituir e manter políticas, 

procedimentos e práticas para a gestão arquivística de documentos, com base na 

legislação arquivística e nas resoluções estabelecidas pelo CONARQ. 

 Uma boa gestão de documentos assegura que os documentos produzidos e 

utilizados sejam autênticos e acessíveis, além de proporcionar benefícios como: eficiência 

e rapidez no desenvolvimento das atividades diárias e o controle do documento desde o 

momento de sua produção até a destinação final. O papel da gestão para o 

desenvolvimento do ciclo de vida dos documentos foi de uma grande importância, sua 

prática nas instituições tornou-se fundamental para garantir eficiência, eficácia e 

economia no controle documental, como também para garantir a preservação da memória. 

 A Arquivologia sabe a importância da implantação de um programa de gestão de 

documental nas instituições públicas. Com isso, nós, futuros e atuais profissionais, 

buscamos sempre um modo de implantá-lo em nosso ambiente de trabalho, para assim 

melhorarmos as atividades exercidas e o atendimento ao nosso usuário. Contudo, mesmo 

com tantos estudos sobre a necessidade dos procedimentos e técnicas referentes a gestão 

nos arquivos, a implantação de programas de gestão é ainda um desafio enfrentado pelos 

seus profissionais. Há muita ausência de controle documental e, em sua maioria, isso só 

recebe a devida atenção quando o acúmulo de documentos se torna um problema e se faz 

assim a necessária liberação de espaço. 

 Organizar um arquivo sem planejamento, sem plano de classificação, tabela de 

temporalidade e destinação, manuais de gestão e profissionais capacitados, é uma tarefa 

quase impossível para o profissional de arquivo. Os resultados de uma gestão arquivística 

de qualidade ruim ou da falta dela podem levar ao comprometimento da capacidade 

probatória dos documentos, bem como seu uso como fonte de pesquisa e informação, 

além da perda da qualidade do serviço prestada pela instituição produtora.  Essa falta de 

planejamento acarreta padrões de organização e armazenamento de documentos 

diferentes em cada setor, falta de espaço, acervo armazenado em local e de forma 
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inadequados, prejuízo ao usuário na hora da disponibilização da informação solicitada, 

com demora na entrega da documentação, e para o arquivista na hora da recuperação da 

informação. Assim, um bom programa de gestão de documentos pode ser uma ferramenta 

poderosa para ajudar na gestão das instituições no dia a dia. 

Considerando que os documentos de arquivo são essenciais para as instituições, 

não só para a preservação da memória e da história, como também para o comprovar que 

elas cumprem as funções para as quais foram criadas. Manter os arquivos organizados 

significa manter os vínculos entres os documentos e ao mesmo tempo disponibilizar e dar 

acesso. A gestão tem ainda como função social estimular o reconhecimento por parte dos 

setores público e privado de que os documentos produzidos por eles são parte do seu 

patrimônio. 
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