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RESUMO 

 

Essa pesquisa procura analisar e conhecer as funções e atividades exercidas no arquivo 

setorial da PG-7.  Com isso, contextualiza a gestão de documentos no arquivo, descreve em 

etapas, apresenta suas competências e objetivos. Para isso, conceitua a gestão de documentos 

utilizando para tal objetivo, a literatura arquivítica. A presenta como os Sistemas de 

Gerenciamentos de Documentos auxiliam na gestão. Tendo o como objetivo recuperação e 

acessar à informação do arquivo. Destaca a organização do arquivo e seu acondicionamento e 

além de mostra seus questionamentos. 

 

Palavras chaves: Arquivo, Gestão de Documentos, Sistemas de Gerenciamento.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research seeks to analyze and know the functions and activities carried out in 

the PG-7 sector file. With that, it describes the document management in the archive, 

describes in stages, has its role and objectives. For this, conceptualizes document management 

using for this purpose, the arquivítica literature. The presenta as Document Managements 

Systems assist in management. Having as objective recovery and access the file information. 

Highlights the organization of the file and its packaging and beyond shows their questions. 

Keywords: Archive, Document Management, Management Systems 
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1 INTRODUÇÃO 

Independente do porte e do segmento das instituições; gerir, organizar e administrar 

seus documentos é um grande desafio enfrentado. Para facilitar a tomada de decisões e 

garantir a melhor administração de suas atividades é ideal que haja uma gestão de documentos 

de qualidade. 

É importante lembrar-se da gestão de documentos no requisito legal, tendo em vista 

que sua função não se dá apenas por uma questão administrativa ou para fins de pesquisa. O 

acesso de muitos documentos é amparado por lei e, consequentemente, a gestão de 

documentos também, uma vez que para garantir o acesso faz-se necessário sua existência. 

Uma demonstração clara desse aparato legal é à disposição da Lei nº 8.159/1991, conhecida 

como Lei dos Arquivos, em que a gestão de documentos é definida como: 

Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. (BRASIL, 

Art. 3º, 1991). 

 

Assim, é possível compreender que a gestão de documentos contempla todas as fases 

do documento, desde sua produção até sua destinação final, seja eliminação ou recolhimento. 

É a partir da gestão de documentos que as instituições garantem a recuperação e 

preservação de suas informações. Suas contribuições vão desde o apoio às suas atividades 

administrativas e na tomada de decisões, até a preservação da memória institucional. 

Jardim (1987) comenta sobre a contribuição da gestão de documentos também para as 

funções arquivísticas:  

A gestão de documentos veio contribuir para as funções arquivísticas sob diversos 

aspectos: ao garantir que as políticas e atividades dos governos fossem 

documentadas adequadamente; ao garantir que menor número de documentos 

inúteis e transitórios fossem reunidos a documentos de valor permanente; ao garantir 

a melhor organização desses documentos, caso atingissem a fase permanente; ao 

inibir a eliminação de documentos de valor permanente; ao garantir a definição de 

forma criteriosa da parcela de documentos que constituíssem o patrimônio 

arquivístico de um país, ou seja, de 2 a 5% da massa documental produzida, segundo 

a Unesco. (JARDIM, 1987, p.39). 

 

Paes (1997), baseada em James Rhoads, apresenta as três fases necessárias para que 

seja possível alcançar os objetivos principais da gestão de documentos: produção, utilização e 

destinação. Na primeira fase, a “produção, está voltada para a elaboração de documentos 

resultantes das atividades de um determinado setor” (PAES, 1997, p.54).  

Na segunda fase, Paes (1997) explica: 

Esta fase inclui serviços de protocolo (recebimento, classificação, registro, 

distribuição, tramitação), de expedição, de organização e arquivamento de 

documentos em fase corrente e intermediária, bem como a elaboração de normas de 
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acesso à documentação (empréstimo, consulta) e à recuperação de informações, 

indispensáveis ao desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou 

científicas das instituições. (PAES, 1997, p.54) 

 

Na terceira fase, referente à avaliação e destinação dos documentos, Paes (1997) 

apresenta sendo: 

A mais complexa das três fases, envolve as atividades de avaliação, seleção e 

fixação de prazos de guarda dos documentos, ou seja, implica decidir quais os 

documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente. 

(PAES, 1997, p.54) 

 

A partir da aplicação do uso dos conceitos da gestão de documentos, é possível 

realizar a administração e o gerenciamento de documentos, a fim de se obter um maior 

controle sobre sua produção e recebimento. Assim, a gestão de documentos, aliada às 

instituições, garante o acesso à informação e a eficácia no tratamento dos documentos. 

Nesta linha de pensamento, a realização deste trabalho baseou-se a partir do meu 

trabalho na Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, no arquivo setorial da 

Procuradoria Previdenciária (PG-7), onde foi possível conhecer não somente as funções 

exercidas como órgão central do sistema jurídico estadual, mas, sobretudo, as funções 

desempenhadas pelo seu arquivo.  

A Procuradoria Geral do Estado é o órgão responsável pela representação judicial e 

consultoria jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Suas principais atribuições estão previstas 

no art. 132 da Constituição Federal e no art. 176 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

destacando sua função como órgão central do sistema jurídico estadual. 

A Procuradoria supervisiona os serviços jurídicos da administração direta e indireta, 

oficia no controle interno da legalidade dos atos da Administração Pública e defende judicial e 

extrajudicialmente os interesses legítimos do Estado. 

Atualmente, a Procuradoria Geral do Estado funciona no prédio principal situado à 

Rua do Carmo, n° 27, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Para melhor atender aos 

interesses do Poder Público e de seus administrados, existem Procuradorias Regionais 

estabelecidas em diversos municípios, como por exemplo, Niterói, Itaperuna e Barra do Piraí. 

A Procuradoria Previdenciária atua e representa o Estado, suas autarquias e fundações 

em processos judiciais que tenham por objeto quaisquer discussões relativas à concessão ou 

ao pagamento de benefícios previdenciários concedidos pelo Regime Próprio de Previdência 

do Estado a inativos, pensionistas e demais beneficiários, além de opinar em processos 

administrativos dessa natureza.  
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O arquivo do setor da PG-7 é responsável pela guarda e acesso dos processos, que são 

frequentemente consultados. Estão armazenados em local de fácil acesso para facilitar a 

consulta e, somente os funcionários do setor possuem autorização para tratá-los e utilizá-los. 

Esse arquivo corrente não funciona como o arquivo central da Procuradoria. Sua função é 

cuidar dos processos jurídicos, que são ações jurídicas referentes à previdência de todo o 

estado do Rio de Janeiro. 

O arquivo contém 46.754 processos distribuídos entre 25 acervos de especializações 

do direito
1
, sendo classificados com códigos números, por exemplo: Acervo 720. Os acervos 

são colocados em ordem numérica, sendo a numeração dada pelo protocolo da PGE, 

começando em E-14. Em toda Procuradoria é utilizada essa numeração (E-14), porém outras 

instituições tem sua numeração dada no momento da produção do processo como o E-12, do 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA.  

O protocolo da PGE estipulou uma estrutura constante na numeração dos processos, 

por exemplo: E-14/001.00585/2016, sendo a ordem de chegada e ano de entrada os números 

finais, respectivamente.  

Não há mudança do número da Ação Judicial
2
, esse é formado por 14 dígitos: o ano (4 

dígitos) em que o processo foi distribuído, o número da serventia (3 dígitos) e o número do 

protocolo (7 dígitos). As Ações Judiciais são distribuídas para 1ª Instância, 2ª Instância, 

Juizados Especiais, Tribunal de Alçada Cível, Tribunal de Alçada Criminal, Vara de 

Execuções Penais e Cartório da Dívida Ativa. Houve uma mudança no Sistema do Tribunal de 

Justiça do Estado Rio de Janeiro, onde as numerações das ações judiciais antigas receberam 

numerações novas a partir de 2013, a fim de adequar ao novo sistema da instituição, não 

afetando a organização e consulta no arquivo PG-7. 

No processo o nome do réu/requerente/autor vem no documento, à medida que é dada 

entrada no Tribunal de Justiça, sendo feita uma cópia no protocolo da PGE e lá dada uma 

classificação por especializações do direito, sendo depois direcionado a PG responsável. 

Todos os processos destinados a PG-7 são referentes à previdenciária: pensões, 

aposentadorias e indenizações dos servidores do estado do Rio de Janeiro.  

A PGE tem um software de gerenciamento de documentos chamado de SICAJ
3
, 

utilizado para cadastro ou registro, movimentação ou distribuição dos documentos, sendo 

                                                 
1
 Especializações do direito: Direito Penal, Tributário, Civil, Previdenciário, Corporativo, Ambiental, Digital. 

2
 Ação Judicial: É o direito a um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza 

ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual seja a solução a ser dada pelo juiz. 
3
 Sistema Integrado de Controle e Acompanhamento de Processos Administrativos e Judiciais. Seguindo a 

portaria Nº 17, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001. 
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feito uma espécie de controle virtual que nem sempre se manifesta fisicamente. O sistema é 

utilizado por todos na PG e não há preocupação na gestão, recuperação da informação e 

documentos no sistema.  

O SICAJ serve para registro, organização, localização e atribuição de matérias 

jurídicas ou classificação dos processos assim que passa de pelo protocolo. O sistema se 

relaciona com os processos sendo o único meio de registro e ferramenta de consulta. Esse 

sistema é implantado segundo a portaria Nº 17, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001: 

Art. 1º Implantar o Sistema de Cadastro de Ações Judiciais SICAJ, no âmbito do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SIPEC, visando o controle, 

acompanhamento e cumprimento de decisões judiciais relativas à gestão de recursos 

humanos, nas ações propostas contra a União. (Brasil, 2001, Artigo 1°). 

 

Os grandes problemas identificados no arquivo da PG-7 são: ausência de Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade, a falta de acondicionamento apropriado, pois os 

processos não são colocados em caixas, sendo alguns deles colocados no chão por falta de 

espaço. Já que não existe Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade, o excesso de 

documentos fica claro, evidenciando a falta de tratamento dos mesmos, o que acaba afetando 

na recuperação dos processos, pois sua organização física é feita por ordem crescente, 

separada por ano e não por função.  

O arquivo da PG-7 se reporta à chefia do próprio setor e não ao CPEDOC (Centro de 

Pesquisa e Documentação), existente na Procuradoria. O desconhecimento da gerência quanto 

às tarefas arquivísticas é notório, o que acaba resultando em uma gestão de documentos 

ineficiente e em uma falta de planejamento estratégico para realização de algumas atividades. 

É grave também a questão do espaço físico para armazenamento, além da falta de 

funcionários especializados para manter a qualidade da produção de documentos. 

Os fatos apresentados justificam a realidade documental da PG-7, isto é, a total 

ausência dos procedimentos e atividades da gestão de documentos. Isto, sem dúvida, fere o 

texto preconizado na Lei 8.159 e, consequentemente, demonstra o quanto frágil estão os 

cuidados da Procuradoria com seus documentos. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a gestão de documentos aplicada na Procuradoria Geral do Estado Rio de 

Janeiro.  

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceituar e definir a Gestão de documentos. 

 Contextualizar a gestão dos documentos da PG-7.  

 Analisar e conhecer as funções e atividades do arquivo da PG-7. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Compreender a gestão de documentos aplicada no arquivo da PG-7, buscando 

contextualizar as funções e atividades na organização do arquivo. Ao identificar a atual 

situação de seu acervo, propor ideias e considerara-las para serem colocadas em prática. A 

proposta apresentada neste trabalho vai de encontro à demanda pela identificação e aplicação 

de metodologia de um tratamento não arquivístico para que se possibilite a implantação da 

gestão dos documentos para o arquivo.  

Para propor alternativas que visam solução dos problemas observados no arquivo, 

além de apresentar as vantagens da gestão, tais como: otimização do fluxo operacional, maior 

eficiência na recuperação da informação, acesso facilitado rápido  eficaz, redução do volume 

de massa e documentos acumulada e controle efetivo do conteúdo do arquivo. 

 

1.3 METODOLOGIA  

A Arquivologia sempre teve como missão gerir grandes massas documentais de sua 

origem até sua eliminação ou guarda permanente. Para tentar responder ao problema de 

pesquisa, diversos pontos foram observados durante meu trabalho no arquivo em questão (PG 

- 7), tais como: a recuperação informação e a necessidade de uma política de gestão de 

documentos que implica diretamente na falta de planejamento estratégico para realização de 

algumas atividades. 

 Diante das problemáticas encontradas no arquivo estudado, surge a proposta de uma 

análise da gestão de documentos aplicada à Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a 

fim de contribuir nas ações futuras relacionadas ao crescente volume de conteúdos 

informacionais produzidos e mantidos na instituição. 
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A metodologia utilizada aborda a pesquisa bibliográfica, a observação sistemática e o 

estudo de caso. O primeiro passo do trabalho foi a pesquisa bibliográfica (livros, teses, 

dissertações, artigos, internet, dentre outros) através do levantamento de informações com o 

objetivo de aprofundar os conhecimentos e ampliar a visão referente à temática proposta.   

Na segunda fase, a observação sistemática foi aplicada para que fosse possível 

compreender o efeito da gestão de documentos na PG-7.  

A terceira etapa foi o estudo de caso descritivo de cunho qualitativo, realizado na 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro no setor PG-7. 

A escolha pela pesquisa descritiva qualitativa se deu pelo seu caráter de fornecer uma 

compreensão mais profunda sobre a vida social e seus aspectos, levando em consideração os 

aspectos subjetivos da ação social, tendo ainda em vista que esse tipo de pesquisa trata de 

fenômenos complexos ou únicos. 

Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e 

uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. 

Além disso, a pesquisa descritiva possui como objetivo trabalhar com os dados 

coletados relativos a uma realidade, observando-a para explicar um determinado objeto ou 

fenômeno relacionado à problemática da pesquisa. 

A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que procura entender e conhecer as 

diversas realidades que ocorrem na vida social, política, econômica, entre outras. Por esse 

motivo é de total relevância para a realidade do presente trabalho. 

O estudo caso será sofre a gestão de documentos na PG-7. Segundo Araújo et al. 

(2008), o estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores. 

 

2. OS CONCEITOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS 

Desde o surgimento da escrita até surgimento da Arquivologia, muitas foram às 

mudanças de seus paradigmas. Hoje, um de seus elementos primordiais é lidar com a gestão 

de documentos direcionada ao acesso. 
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A partir da grande quantidade de documentos produzidos durante a Segunda Guerra 

Mundial nasce a necessidade de organizar dinamicamente os documentos e seus conteúdos. 

Segundo Bernardes (1998), a gestão de documentos pode ser definida como: 

[...] um conjunto de medidas e rotinas que garante o efetivo controle de todos os 

documentos de qualquer idade desde sua produção até sua destinação final 

(eliminação ou guarda permanente), com vistas à racionalização e eficiência 

administrativas bem como à preservação do patrimônio documental de interesse 

histórico-cultural. (BERNARDES, 1998, p.11)  

 

A gestão de documentos contribui para as funções dos arquivos sob diversos aspectos, 

tais como: garantir que as políticas e atividades do Estado sejam documentadas 

adequadamente, selecionar e reunir documentos de valor permanente, tentando diminuir ao 

máximo o número de documentos de valor transitório, garantir a melhor organização desses 

documentos e inibir a eliminação de documentos de valor permanente. 

Independente do porte e do segmento das instituições, gerir, organizar e administrar é 

um grande desafio enfrentado e, para facilitar a tomada de decisões e garantir a melhoria da 

gestão de suas atividades é possível contar com a gestão documentos  e suas ferramentas. 

Ainda sobre o conceito de gestão de documentos, Bernardes (1998) afirma que vários são 

estabelecidos: 

O termo “gestão de documentos” ou “administração de documentos” é uma tradução 

do termo inglês “records management”. O primeiro é originário da expressão franco-

canadense gestion de documents e o segundo é uma versão ibero-americana do 

conceito inglês. Entre essas duas variantes, o primeiro parece ser o mais difundido 

entre nós. O Dicionário de Terminologia Arquivística, editado pelo Conselho 

Internacional de Arquivos em 1984 define gestão de documentos como aspecto da 

administração geral relacionado com a busca de economia e eficácia na produção, 

manutenção, uso e destinação final dos documentos. O Dicionário de Terminologia 

Arquivística, publicado em são Paulo em 1990 e reeditado em 1996, conceitua 

gestão de documentos como um “conjunto de medidas e rotinas visando a 

racionalização e eficiência na criação, tramitação, classificação, uso primário e 

avaliação de arquivos”. No âmbito da legislação federal, “considera-se gestão de 

documentos o conjunto de procedimentos e operações referentes à sua produção, 

tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando 

a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente” (BERNARDES, 1998, 

p.11)  

 

Os documentos são criados uns após outros, em decorrência das necessidades sociais e 

legais da sociedade e do próprio desenvolvimento da vida pessoal ou institucional. 

No caso da documentação privada, um cidadão não terá uma cédula de identidade sem 

antes ter obtido uma certidão de nascimento ou, no caso de uma empresa privada, realizar um 

contrato de prestação de serviços sem antes ter registrado sua firma num cartório. 

A partir do uso dos conceitos da gestão de documentos é possível proporcionar a 

administração e o gerenciamento de documentos a fim de se obter um maior controle sobre as 



 18 

informações que produzem e que recebem. Assim, a gestão de documentos torna-se uma 

poderosa aliada, garantindo às instituições lugar de destaque diante de seus concorrentes. Os 

objetivos da gestão de documentos são: 

 Garantir a preservação e o acesso aos documentos públicos e assegurar a recuperação 

das informações de forma ágil e eficaz; 

 Criar, de fato, condições técnicas para que a informação pública sirva como fonte de 

referência, consulta e pesquisa para atender às demandas de investigação de natureza 

administrativa, técnica ou científica, por parte do Estado e do cidadão; 

 Controlar o crescimento da produção documental e de todo o ciclo de vida dos 

documentos de arquivo; 

 Racionalizar rotinas e procedimentos e padronizar metodologias de trabalho; 

 Criar, no presente, condições favoráveis à constituição de arquivos públicos de 

qualidade para futura guarda permanente; 

 Assegurar a preservação dos documentos de valor informativo, probatório ou 

histórico; 

 Reduzir ao essencial a massa documental; 

 Diminuir os custos de armazenagem e aperfeiçoar recursos humanos, físicos e 

materiais. 

Os resultados esperados depois das ações da gestão de documentos:  

 Preservação do patrimônio documental público; 

 Ampliação do uso social dos arquivos públicos como testemunho da história e 

identidade dos organismos do Estado; 

 Eficiência, racionalização administrativa e economia de recursos no gerenciamento 

dos serviços e atividades de arquivo e da informação pública; 

 Eliminação criteriosa dos documentos públicos destituídos de valor para guarda 

permanente; 

 Planejamento e controle de recursos humanos, espaço físico equipamentos; 

 Utilização racional de modernas tecnologias na gestão da informação; (CRUZ, 2013, 

p. 25-27). 

James Rhoads afirma que se pode variar a gestão de documentos dependo da região ou 

governo e de sua politica administrativa do seu Arquivo Nacional: 

En varios países, entre ellos muchos del Tercer Mundo, la administración nacional 

de archivos se extiende no sólo a los archivos nacionales propiamente dichos, sino 

también a una organización distinta, responsable de todo el programa gubernamental 

de gestión de documentos [...] (RHOADS, 1983, p 32). 
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Baseado nas ideias de Rhoads, o Arquivo Nacional brasileiro, publica, em 1995, um 

manual sobre gestão de documentos cujo objetivo foi instruir os recursos humanos dos órgãos 

públicos a implantar a gestão de documentos. Vale observar que esse manual é elaborado 

quatro anos após a promulgação da Lei 8.159. Abaixo, a título de comparação, apresentamos 

as propostas de Rhoads e do Arquivo Nacional para as fases da gestão de documentos. 

 

QUADRO 2 - Quadro comparativo entre o Arquivo Nacional e a obra de James Rhoads 

MANUAL DO ARQUIVO NACIONAL OBRA DE JAMES RHOADS 

FASE 1 – Produção de documentos: ato de 

elaborar documentos em razão das atividades 

específicas de um órgão ou setor. Deve-se 

otimizar a criação de documentos, evitando-

se a produção daqueles não essenciais, 

diminuindo o volume a ser manuseado, 

controlado, armazenado e eliminado, 

garantindo assim o uso adequado dos 

recursos de reprografia e de automação (AN, 

1995, p. 15). 

FASE 1 – Elaboração de documentos: (...) 

é de particular importância, pois se realizada 

adequadamente evitará a produção de 

documentos não essenciais, diminuindo o 

volume de documentos que serão tratados. 

Ampliará o uso e utilidade destes 

documentos e será possível assegurar nível 

adequado de recurso para reprografia e 

automação, com os benefícios que isso pode 

produzir durante o ciclo vital (RHOADS, 

1983, p. 19 – tradução nossa) 

FASE 2 – Utilização de documentos: 

refere-se ao fluxo percorrido pelos 

documentos, necessário ao cumprimento de 

sua função administrativa, assim como sua 

guarda após cessar seu trâmite (AN, 1995, p. 

15) 

FASE 2 – Utilização e conservação de 

documentos: compreende o uso, controle e 

armazenamento dos documentos que são 

necessários para realizar e facilitar as funções 

e atividades de uma instituição (RHOADS, 

1983, p. 21 – tradução nossa). 

FASE 3 – Destinação de documentos: 

envolve as atividades de análise, seleção e 

fixação de prazos de guarda dos documentos, 

ou seja, implica decidir quais os documentos 

a serem eliminados e quais serão preservados 

permanentemente (AN, 1995, p. 15). 

FASE 3 – Eliminação de documentos: é a 

fase mais crítica, já que implica em decidir 

quais documentos devem ser conservados 

como testemunho do passado de um país, 

quais devem ser destruídos e, neste caso, 

durante quanto tempo devem ser conservados 

por razões administrativas e ou jurídicas 

(RHOADS, 1983, p. 24 – tradução nossa). 
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Fonte: (SCHMIDT, 2015, p. 5) 

A implantação de um programa de gestão de documentos decorre da necessidade de 

estabelecer procedimentos comuns que visem uma boa administração da produção de 

documentos, a fim de que seja controlada desde o momento da produção até a sua destinação 

final, prevendo eliminação ou preservação definitiva. Segundo as diretrizes do Conselho 

Internacional de Arquivos, um programa de gestão de documentos deve ser desenvolvido em 

três fases: produção, utilização, conservação e destinação final. 

1° Fase - Produção de documentos: Essa fase é particularmente importante. Visa:  

a) prevenir a criação de documentos não essenciais e assim reduzir o volume dos documentos 

a serem manipulados, controlados, armazenados e destinados;  

b) intensificar o uso e o valor dos documentos que são necessários;  

c) garantir o uso de materiais apropriados na confecção de documentos;  

d) assegurar a utilização apropriada da microfilmagem e/ou digitalização e automação ao 

longo de todo o ciclo de vida dos documentos.  

2° Fase - Utilização dos documentos: Envolve o controle, uso e armazenamento de 

documentos necessários ao desenvolvimento das atividades de uma organização. A segunda 

fase abrange medidas para assegurar:  

a) rapidez no ato de disponibilizar documentos e informações necessários ao desenrolar das 

funções da instituição;  

b) uso efetivo da informação e arquivos correntes;  

c) seleção do material, do equipamento e do local para o armazenamento dos documentos.  

3° Fase - Destinação dos documentos: É uma fase crítica, pois envolve decisões sobre quais 

documentos devem ser preservados permanentemente como memória do passado de uma 

nação. Além disso, definem-se por quanto tempo os documentos, destinados à eliminação, 

devem ser retidos por razões administrativas ou legais. Programas de destinação de Manual de 

Gestão de Documentos 21 documentos devem reunir as seguintes atividades:  

a) identificação e descrição de documentos por séries ou classes;  

b) listagem destas séries e classes para retenção ou destinação;  

c) avaliação para determinar, quais os documentos que vão para guarda permanente;  

d) eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente;  

e) recolhimento dos documentos permanentes para a instituição arquivística. (CRUZ, 2013, p. 

20).  



 21 

Contudo, a operacionalização da gestão de documentos, isto é, a organização interna 

do trabalho, conta muito nos resultados obtidos. Por trás das metodologias escolhidas e das 

normas implantadas deve existir um conjunto de pessoas com competências e habilidades 

variadas, pensando e atuando juntas para que o fluxo e a tramitação dos documentos, os 

assuntos selecionados, os prazos definidos, os cuidados de conservação estabelecidos e o 

arquivamento final espelhem a realidade institucional. Nas próximas seções serão 

apresentados os sistemas eletrônicos de gerenciamentos de documentos utilizados no setor da 

PG-7 e na Procuradoria. 

 

2.1 SISTEMAS ELETRÔNICOS DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 

A Gestão Eletrônica de Documentos é um conjunto de tecnologias que suportam e 

facilitam o controle, o armazenamento, o compartilhamento, a busca e a recuperação de 

documentos e informações agregadas em meio digital. O SICAJ é um sistema utilizado na 

Procuradoria, que permite que as imagens sejam reconhecidas como texto quando são salvas 

no formato PDF. Não é o caso do SICA (Sistema de Cadastro de Ações Judiciais) utilizado 

antes na Procuradoria, que podem encontrar ou copiar imagens para programas como 

Microsoft Word ou Excel. 

Alguns sistemas de gerenciamento de documentos fornecem a localização do 

documento dentro dos arquivos eletrônicos e as ferramentas de sistema para o arquivamento 

dentro do computador com imagens salvas. Não é o caso utilizado na Procuradoria. No caso 

da PGE, os processos não são disponibilizados para acesso público, independentemente do 

seu formato, pois os originais pertencem ao TJRJ
4
. 

A PGE não possui meios para armazenamento de dados, pois não é feito um 

planejamento com os responsáveis pelo setor de informática para tal procedimento. É 

necessário um programa que vá além da criação de documentos, que inclua funções como: 

trilha de auditoria e ferramentas de informações, controles de expiração de documentos para 

apagá-los em datas especificadas e exibição de documentos online.  

Segundo Kock (1998), os sistemas de gerenciamento de documentos mais avançados 

oferecem opções extras, tais como: 

 Autenticação de usuário para aumentar a segurança; 

 Notificação de e-mail automática; 

 Assinaturas digitais; 

                                                 
4
 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.  
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 Criptografia de dados para um envio seguro; 

 Chaves personalizadas que oferecem comandos para indexação correta; 

 Soluções direcionadas para indústrias como as de assistência médica, 

financeira ou manufatura; 

 Arquivamento multimídia, unindo vários tipos de arquivos como imagens 

visuais, vídeo, texto e planilhas eletrônicas. 

Se a instituição possui grande massa de documentos para transformar em arquivos 

digitais ou precisa de ajuda para realizar essa tarefa rapidamente, uma alternativa é contratar 

empresas para realizar a migração entre suportes. 

 

QUADRO 2 – Quadro de Gestão Documentos e Politicas Públicas. 

 

Fonte: Santos, 2005, p. 22. 

As ações de monitoria e auditoria permitem identificar problemas como a falta de 

clareza dos servidores quanto ao uso dos instrumentos, classificações erradas no sistema, 

erros de processamento do software, uso inadequado das ferramentas, o que poderá resultar 

em ações de reparação como execução de treinamento, revisão dos instrumentos e correção do 

sistema. 
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2.1.1 ESTRUTURA DO SICAJ. 

O Sistema de Cadastro de Ações Judiciais - SICAJ
5
 é instituído pela Portaria - MP nº 

17, de 07 de fevereiro de 2001. A partir da edição da referida Portaria é de responsabilidade 

do Dirigente de Recursos Humanos a veracidade das informações lançadas no SICAJ, 

cabendo à Secretaria de Recursos Humanos – SRH acompanhar e orientar a operacionalização 

do Sistema.  

As transações do SICAJ seguem os mesmos padrões utilizados pelos demais módulos 

do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE e estão disponíveis 

desde o dia 07 de fevereiro de 2001.  

Para acesso às transações do SICAJ, o usuário deverá estar previamente habilitado 

pelo cadastrador parcial do seu órgão a utilizar a opção “PROCDOCPUB” (proces-

so/documentos/publicac). A forma de acesso ao sistema é a mesma utilizada para os demais 

Sistemas da Rede SERPRO. Com isso, os funcionários têm uma percepção maior, em teoria, 

sobre o GED, como a utilização desse sistema pode ajudar no cotidiano dos seus afazeres 

diários e quais são as vantagens, benefícios e desvantagens em sua utilização. 

FIGURA 1 – Pagina Inicial 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro 

O SICAJ
6
 - Sistema Integrado de Controle e Acompanhamento de Processos 

Administrativos e Judiciais, tem como objetivo principal registrar e acompanhar todos os 

                                                 
5
 Para portaria o nome é Sistema de Cadastro de Ações Judiciais. 

6
 Para Procuradoria é chamado de Sistema Integrado de Controle e Acompanhamento de Processos 

Administrativos e Judiciais. 
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processos do Órgão, visando agilizar de forma eficaz a tramitação dos mesmos. O SICAJ 

permite: � 

 Registro de processos administrativos e judiciais; �  

 Tramitação com despacho/parecer; �  

 Distribuição/redistribuição de processos para os servidores/procuradores; �  

Ainda sim é necessário que o sistema tenha como consequência a agilidade no suporte 

à tomada de decisões, fundamental na administração pública, pois para a informação possuir 

valor, precisa ser recuperada, organizada, armazenada e estar disponível sempre que 

necessário. A página de consulta, referente a figura abaixo, tem como objetivo isso. 

FIGURA 2 – Pagina para consulta 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro. 

Essa tela mostra como efetuar a consulta dos dados registrados, seguindo esse passo: 

Menu >> Consulta >> Processos. Informando os dados do processo que deseja pesquisar 

para depois clicar no botão . Os processos encontrados serão exibidos na grade/lista, 

obtendo, assim, as informações sobre a tramitação do processo.  

Esses processos são movimentados através dessas páginas. A figura 3, mostra a 

primeira parte da distribuição para o usuário. 
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FIGURA 3 - Pagina de movimentação  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro. 

Os processos visualizados em azul na Garde/Lista indicam que os mesmos encontram-

se pendentes da Distribuição Inicial. Para realizá-la, é necessário selecionar o processo e 

clicar no botão direito com seta. Em seguida realiza-se a distribuição. 

FIGURA 4 - Página de movimentação 2 

 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro. 

Essa página representa a Distribuição/Redistribuição através do Gerenciador de 

Processos.  Os documentos deveriam estar sempre disponíveis: muitas pessoas podem 

consultar o mesmo arquivo ou até o mesmo documento simultaneamente; documentos e 

pastas não podem ser arquivados errados, mais as falhas acontecem nesta atividade. Os 

Relatórios de monitoração das atividades de cada unidade não são utilizados na procudoria. 

Relatório que exibe todas as informações de um determinado processo compondo o 

“Processo virtual”; mesmo tendo as Guia de Remessas: Relatórios das Guias de Remessas 

pendentes de processos que constam na Unidade.  
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Na análise feita no setor da PG-7 o problema vem por meio falta de interesse. No 

sistema, as guias não são geradas e sim parcialmente verificadas pelos técnicos processuais. Já 

no Arquivo da Geral da PGE é utilizado outro sistema para consulta. 

 

2.1.3 SISTEMAS DO ARQUIVO GERAL DA PGE. 

O Sistema de Controle de Processos (SiCP
7
) é uma tecnologia que provê um meio de 

facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em 

documentos, tem um designer mais simples e mais fácil para usuário. É um sistema limitado a 

solicitações de processos que estão no Arquivo geral da PGE, ou seja, só movimentação 

interna. Ao contrario do SICAJ que se pode fazer qualquer tipo movimentação com o 

processo para dentro ou fora da PGE.  

O sistema SiCP permite aos usuários acessarem os documentos de forma ágil e segura, 

 por meio de uma intranet corporativa acessada internamente, sendo essa última forma mais 

presente nos dias de hoje. A capacidade de gerenciar documentos é uma ferramenta 

indispensável para a Gestão de documentos. 

FIGURA 5 – Pagina Inicial ou tela inicial do sistema. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro. 

O SiCP tem uma interface que faz o usúario operar de forma ágil sem tanta 

especifidade. É usado em toda Procuradoria por ter um designer mais simples e mais fácil 

                                                 
7
 SiCP - Sistema de Controle de Processos 
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para o usuário. O SiCP não se comunica com SICAJ, pois são sistemas separados e utilizados 

em locais diferentes.  

A página abaixo mostra a tela de solicitações, que possui uma área para colocar o 

número do processos.  

FIGURA 6 – Pagina de solicitações de processos. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro 

A figura 7 mostra os relatórios de solicitações automáticos, que ao imprimir vem com 

data e área de assinatura para recebedor, não importando a quantidade de processos. 

FIGURA 7 – Relatórios de solicitações de processos 
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Fonte: Procuradoria Geral do Estado Rio de janeiro. 

Esse serviço avalia as necessidades específicas do cliente e oferece um sistema 

modular, o que possibilita a implantação gradativa do Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos. Porém, esses sistemas de arquivos  não são integrados. 

Conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (1990), sistemas de 

arquivo são:  

o conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental ou de uma entidade 

privada que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas 

administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na consecução de 

objetivos comuns (ARQUIVO NACIONAL, 1990, p. 99). 

 

Para ter acessso aos documentos físicos, o SiCP possui integração com toda PGE, com 

o cadastro de todos os documentos da  Procuradoria. A solicitação fica sendo mais rápida e 

prática, com isso acontece a redução de custos. Ao contrário o que acontece na SICAJ não 

possuindo essa integração. No arquivo da PG-7 é utilizado apenas o SICAJ por opções da 

Chéfia. 

3. ARQUIVO DO SETOR DA PG-7 

Nesse sentido, a Gestão de Documentos surge para ajudar a resolver os problemas do 

arquivo e circulação de informação, automatizando tarefas e permitindo controlar o fluxo dos 

documentos, desde o momento da sua entrada.  

Basta imaginar a economia que poderá ser conseguida ao ser possível encontrar um 

documento sem que seja necessário sair do posto de trabalho, sem pedir o mesmo a um 

outrem que o possui, ao mesmo tempo que pode ter a certeza que se o documento existe, este 

será encontrado e que não se perdeu ao longo do processo. Sem dúvida poder ter a 

possibilidade de encontrar o documento em questão de segundos é uma vantagem muito 

importante. 

A guarda é feita em pilhas em ordem numérica e também pelo ano do processo, com 

nível grande de acúmulo. Pois estes processso tem tendencias em crescer fisicamente, pois a 

cada publicação, intimação, mandado judicial o processo é adicionado ao processo para que 

cada procurador acompanhe o processo. A contradição que os mesmo processos podem ser 

acomanhados via internet pelo site do tribunal de justiça do Rio de janeiro.  

O grande problema que o arquivo é que à um crescimento diario de processos serca de 

6 a 10 por dia. O acúmulo é tanto que os corredores estão lotados. O prédio não foi feito para 

acomodar está demanda de documentos. A circulação chega ter 300 a 400 pedidos por dia 

para consultar os processos.  
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Com isso, teve separação de processos para outros setores para melhor acomodar no 

prédio. Existem  processos dos anos de 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005, 2006, 2007, 2008  

no 9° andar e no subsolo da PGERJ. Não há um gestão de documentos adequada. 

Os funcionarios responsaveis são 6  e mais 2 estagiarios, sendo que só um tem 

conhecimento de gestão de documentos. Os outros são funcionarios de nivel médio 

contratados por indicação da propria chefia. 

FIGURA 8: Corredor 1 com processos de até 2009. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Logo na entrada do setor, o corredor 1, começa acondicionamento dos processos do 

ano de 2009 no corredor.  colocados em sequencia seguindo em ordem numerica desde do 

começo. Sem tramento adequado. 

 

FIGURA 9: Corredor 2 com processos de 2013. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 
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Em seguida, o corredor  2 , mostra o acondicionamento dos processsos de 2013,  todos 

eles empilhados em sequencia numerica tendo, um espaço mais curto. Com isso, chega 

atrapalhar as pessoas na circulação diária de funcionários. 

FIGURA 10: Corredor 3, com cont. processos de 2009. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Logo após, corredor 3, mostra as continuação dos processsos de 2009, ele fica em 

frente as salas dos procuradores onde manipulam os documentos. 

FIGURA 11: Sala do Arquivo com processos de 1988 a 2014. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

A Sala do Arquivo é considerada o arquivo principal, pois tem processos desde 1988 

até 2014. É a maior quantidade de processos de PG-7. São representados pelas figuras 11 e 

12. 
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FIGURA 12: Parte dos processos que da sala do arquivo. 

  

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Pode-se observa que na Sala 2, possui os processos mais atuais do ano 2015. Estão 

acondicionados em prateleiras, arrumados em ordem numérica e são os mais consultados por 

serem recentes.  

 

FIGURA 13: Sala 2 dos processos de 2015. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Já na sala 3, representado pelas figuras 14 e 15  possui a continuação dos processos de 

2015 e todos os processos de 2016. São consultados constantemente. Estão arrumados em 

estantes e por ordem numérica. 
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FIGURA 14: Sala 3, como processos 2015 e 2016. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

FIGURA 15: Sala 3, continuação 2015 e 2016. 

 

Fonte: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

Todos os documentos devem ser armazenados em locais que apresentem condições 

ambientais apropriadas às suas necessidades de preservação, pelo prazo de guarda 

estabelecido em tabela de temporalidade e destinação. Já no setor da PG-7 não acontece o 

guarda apropriada por falta de uma política e diretrizes para o tratamento de documentos. 

Segundo as recomendações do CONARQ: 
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A área dos depósitos não deve exceder a 200 m2. Se necessário, os depósitos 

deverão ser compartimentados. Os compartimentos devem ser independentes entre 

si, separados por corredores, com acessos equipados com portas corta-fogo e, de 

preferência, também com sistemas independentes de energia elétrica, de aeração ou 

de climatização. (CONARQ, 2005, p. 10). 

É notório no dia a dia que o espaço não é muito valorizado pela administração pública, 

a começar pela estrutura e a forma da guarda de documentos que estão se deteriorando com o 

tempo. Podendo haver um arquivo estruturado com suas informações mais claras para sua 

própria gestão. Nesse sentido, é importante compreender a utilização da gestão de 

documentos para que melhor se entenda às demandas para a execução de ações no Arquivo da 

PG-7, de modo que os usuários e administração se tornem sujeitos ativos no processo dessa 

construção na gestão dos documentos. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que este estudo sirva como ponto de partida para que a instituição reconheça 

a importância do ponto de vista da Arquivologia no quesito gestão de documentos. Levando 

em conta que a gestão de documentos não é só uma ferramenta e sim um recurso estratégico 

na modernização dos serviços governamentais e privados, observou-se que a questão mais 

grave é o espaço físico para armazenamento. Algo que poderia ser resolvida com a aquisição 

de mais salas, propiciando um tratamento mais apropriado para seus documentos. 

Vale ressaltar a relevância do controle na produção dos documentos e dos arquivos 

dos demais setores, que deve existir durante todo o ciclo vital a fim de garantir o acesso às 

informações neles contidos.  

Com a falta de técnicas de gerenciamento, fica perceptível a não aplicação por parte da 

instituição, da Teoria das Três Idades que consiste em classificar os documentos em três fases 

(conforme sua vigência e frequência de uso): arquivo corrente, intermediário e permanente.  

Foi possível identificar o acúmulo de documentos nos setores de trabalho e a falta de 

um manual de serviços de arquivo que regulamente suas rotinas. O resultado disso é a falta de 

padronização, fazendo com que sejam usadas formas diferentes de armazenamento da 

documentação.  

Quanto à conservação dos documentos, de modo geral, mesmo com a falta de um 

tratamento de higienização adequado, com vistas à sua preservação, a documentação 

encontra-se em bom estado físico.  

Podemos considerar que, para o sucesso de uma política de gestão arquivística de 

documentos e para a estruturação de um sistema de arquivos na instituição faz-se preciso o 

aumento do quadro de funcionários especializados. Esses são alguns exemplos de pontos que 

precisam ser revistos e que sua alteração é algo que pode contribuir para a melhoria na 

funcionalidade do arquivo da PG-7.  

Contudo, podemos contar com pequenos pontos positivos também. Apesar do setor de 

arquivo ter problemas graves, é possível perceber a preocupação em tentar garantir com 

grandes esforços o funcionamento do setor, cumprindo seu papel no que diz respeito à guarda 

e recuperação de informações. Porém, a ausência de pessoas com conhecimento na 

Arquivologia à frente da gestão do setor, dificulta execução de algumas atividades dentro do 

arquivo, principalmente as que envolvem infraestrutura.  

Concluímos assim, que a PG-7 exerce atividade indispensável dentro da instituição. 

Apesar das dificuldades de aquisição quanto às ferramentas de trabalho necessárias, além das 
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carências de recursos humanos, hoje o Arquivo detém uma capacidade de grande fluxo 

informacional, tentando controlar e possibilitar o acesso aos usuários da instituição.  
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