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“Não sou obrigado a vencer mas tenho o dever de ser verdadeiro. 

Não sou obrigado a ter sucesso mas tenho o dever de corresponder à luz que tenho”. 

 

Abraham Lincoln



 

RESUMO 

 

A partir do levantamento realizado na literatura sobre Gestão de Documentos, foi destacado 

neste trabalho a apresentação dos conceitos mais relevantes a respeito da temática de gestão de 

documentos e gestão de documentos digitais. São comentados os conceitos fundamentais da 

arquivologia como: arquivo, documento, informação, documento arquivístico, documento 

arquivístico digital, documento digital e documento eletrônico. A finalidade deste trabalho é 

demonstrar a importância dos sistemas informatizados garantirem a autenticidade e a 

organicidade dos documentos arquivísticos, de acordo com os requisitos do e-ARQ Brasil 

(2011). Foi feita uma análise em um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 

arquivísticos da empresa TechnipFMC, tendo como base alguns requisitos obrigatórios para o 

gerenciamento arquivístico de documentos digitais, observados no e – ARQ Brasil (2011).  

 

Palavras-Chave: Arquivo. Gestão de Documentos. Gestão de Documentos Digitais. Sistema 

Informatizado de Gestão de Documentos Arquivísticos.  
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ABSTRACT 

 

From the survey conducted in the literature on Records Management, it was highlighted in this 

paper the presentation of the most important concepts about the document management issue 

and management of digital documents. Management comments on the fundamental concepts of 

archival science as: file, document, information, archival document, archival digital document 

digital document and electronic document. The purpose of this study is to demonstrate the 

importance of computerized systems ensure the authenticity and organic structure of archival 

documents, according to the requirements of e- ARQ Brazil (2011). An analysis was made on 

an electronic management system of archival documents TechnipFMC company, based on 

some mandatory requirements for archival digital document management and observed the e-

ARQ Brazil (2011).  

 

Keywords: Archive. Records Management. Digital Records Management. Electronic Records 

Management System  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de Records Management, nos Estados Unidos, enfoca tanto a visão de 

redução da massa documental para preservação dos documentos de valor sem perder a 

integridade dos arquivos, como também abrange a aplicação da administração científica para 

assegurar redução de custos, eficiência administrativa e manutenção dos documentos 

arquivísticos. 

Com a consolidação do conceito de gestão de documentos pelos arquivistas norte-

americanos, houve uma redefinição do campo arquivístico que transformou o perfil dos 

arquivistas e da própria Arquivologia, pois as instituições não poderiam restringir-se a preservar 

e dar acesso.  

Nos dias de hoje, a maior parte da informação é produzida, armazenada e acessada em 

meio digital. Os documentos são produzidos rapidamente e através da internet podem ser 

difundidos mundialmente em segundos. Além disso, o uso do formato digital e a adoção de 

sistemas informatizados geraram novos desafios a serem enfrentados pelos arquivistas e pelas 

instituições de arquivo. 

Para assegurar a adequada gestão de documentos digitais é necessário que os 

procedimentos de produção, tramitação, avaliação, uso e arquivamento sejam criteriosamente 

controlados e, principalmente, que seja identificado o documento arquivístico digital entre 

outros documentos existentes no meio eletrônico. 

Uma boa gestão de documentos digitais garante à administração dos órgãos públicos 

e privados o controle e a redução de sua massa documental, deixando claro o contexto de 

produção e os vínculos arquivísticos documentais, visando à eficiência e economia quanto à 

produção e utilização de seus documentos. 

Atualmente, a humanidade usufrui de uma grande revolução digital. A informática se 

tornou uma aliada de todos as áreas da ciência através do desenvolvimento de softwares 

específicos para cada uma delas. No caso dos softwares desenvolvidos para informatizar 

atividades arquivísticas, cabe à uma equipe multidisciplinar, incluindo arquivista, tecnólogos 

da informação e responsáveis de cada setor, estudar e escolher com base em requisitos 

previamente definidos o que melhor atende às necessidades de uma instituição e que preencha 

os requisitos necessários como um sistema de gerenciamento de documentos arquivísticos, 

tanto digitais como convencionais. 
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A literatura sobre gestão de documentos enfatiza que os seus procedimentos técnicos 

são aplicáveis a todos os documentos arquivísticos, independente de formato e suporte, não 

havendo a necessidade de criar-se uma nova Teoria Arquivística para os novos formatos digitais. 

O objetivo deste trabalho consiste em analisar o sistema SharePoint 2013, utilizando 

o e-ARQ Brasil como modelo de referência a fim de examinar se este sistema está aderente aos 

requisitos para Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos e testar sua 

qualidade na função de preservação verdadeira dos documentos da instituição e o acesso a eles. 

O trabalho tem como marco teórico a contribuição do Projeto InterPARES, que 

pesquisa a preservação dos documentos arquivísticos autênticos em sistema eletrônicos, desde 

1997, buscando na Diplomática os conceitos e métodos para a identificação de documentos 

arquivísticos digitais, utilizando também os princípios e conceitos da Arquivologia. 

Além disso, o e-Arq Brasil forneceu os parâmetros para analisar o sistema SharePoint 

2013 a fim de verificar a aderência desse sistema aos requisitos desse Modelo, que asseguram 

a manutenção das características dos documentos arquivísticos digitais e o controle do seu ciclo 

de vida. 

A metodologia consiste na pesquisa de referencial teórico em literatura específica da 

Área da Arquivologia, além dos trabalhos da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – 

CTDE do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ (Glossário de Documentos 

Arquivísticos Digitais e e-ARQ Brasil), para análise do sistema SharePoint 2013, permitindo 

exemplificar na prática este trabalho. 

O trabalho é composto por quatro seções. 

A primeira seção apresenta as definições existentes na literatura sobre os termos 

arquivo, informação, documento, documento arquivístico, documento eletrônico, documento 

digital e documento arquivístico digital. 

A segunda seção aborda o conceito de gestão de documentos, suas práticas, objetivos 

e suas fases básicas. 

A terceira seção apresenta uma breve descrição da empresa TechnipFMC, do seu 

acervo e a análise do seu software SharePoint 2013, conferindo sua aderência de acordo com 

os requisitos apresentados no e-ARQ Brasil, nas funcionalidades de organização dos 

documentos arquivísticos (aplicação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalidade 

e manutenção dos documentos), captura e avaliação e destinação dos documentos. 

A quarta seção contém as considerações finais que são realizadas com base na 

literatura sobre o tema, destacando a importância do fazer arquivístico, do qual se avalia o 

sistema adotado pela empresa TechnipFMC e sua aderência ao e-ARQ Brasil. 
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2. ARQUIVOLOGIA: CONCEITOS ESSENCIAIS 

 

Esta seção traz alguns conceitos da Arquivologia encontrados na literatura que serão 

essenciais para esse estudo. Os termos analisados são arquivo, informação, documento, 

documento arquivístico, documento eletrônico, documento digital e documento arquivístico 

digital. 

 

2.1. Arquivo 

 

Segundo o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, elaborado pela Associação 

dos Arquivistas Holandeses, considerado um dos mais importantes trabalhos escritos sobre a 

administração de arquivos e que se tornou um marco para a Arquivística, define Arquivo como: 

 

[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na 

custódia desse órgão ou funcionário (ARQUIVO NACIONAL, 1973, p. 13). 

 

Aqui a definição de arquivo deixa claro a relação orgânica do conjunto documental 

com o seu produtor, demarcando o princípio da organicidade, ou seja, os arquivos espelham a 

estrutura, funções e atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações internas e 

externas. Só que nesta definição, entende-se que os suportes documentais se limitavam apenas 

ao convencional (papel). Isto porque o período inicial de elaboração deste trabalho antecede o 

do surgimento e uso mais intenso dos microcomputadores e, consequentemente, dos 

documentos eletrônicos a partir da década de 1980. 

No Brasil, o artigo 2º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, apresenta uma explicação mais abrangente: 

 

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 

privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 

física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos 

(BRASIL, Lei nº 8.159, 1991, art. 2º). 

 

Nota-se que os conjuntos documentais não dependem do suporte da informação ou da 

natureza dos documentos para serem considerados arquivísticos, mas sim da sua relação com o 

seu produtor como registros de suas atividades. 
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Mas segundo algumas fontes, a palavra arquivo apresenta um conceito polissêmico, 

como, por exemplo, as definições encontradas no Dicionário de Terminologia Arquivística, de 

1996: 

 

1. Conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são 

reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas. 2. Entidade administrativa responsável pela custódia, pelo 

tratamento documental e pela utilização dos arquivos sob sua jurisdição. 3. Edifício 

em que são guardados os arquivos. 4. Móvel destinado à guarda de documentos. 5. 

Em processamento de dados, conjunto de dados relacionados tratados como uma 

totalidade (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 5). 

 

Semelhantemente, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.27) apresenta as mesmas definições, com exceção da 5ª apresentada por 

Camargo e Bellotto. 

A primeira definição apresenta semelhanças com a da Lei nº 8.159/91, apresentando 

uma característica a mais que é a da cumulatividade, ou seja, os conjuntos documentais são 

formações progressivas, naturais e orgânicas. 

A segunda definição define arquivo como uma instituição responsável por guardar a 

documentação, o seu tratamento e, principalmente, fornecer aos interessados as informações 

contidas em seu acervo. 

A terceira definição define arquivo como um edifício onde se guarda arquivos e a 

quarta como um móvel onde se guarda documentos. 

Qualquer que seja a definição, o arquivo deve ser preservado pelos seus valores 

primário (probatório) e secundário (de informação geral), conforme explicam Rousseau e 

Couture: 

 

[...] o conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, natureza ou suporte, 

organicamente (e automaticamente) reunidas por uma pessoa física ou moral, pública 

ou privada, para as próprias necessidades da sua existência e o exercício das suas 

funções, conservadas inicialmente pelo valor primário, ou seja, administrativo, legal, 

financeiro ou probatório, conservadas depois pelo valor secundário, isto é, de 

testemunho ou, mais simplesmente, de informação geral (ROUSSEAU; COUTURE, 

1998, p. 284). 

 

Entretanto, Schellenberg (2006, p. 41) afirma que o valor do arquivo está nos seus fins 

de referência e pesquisa, merecendo, dessa forma, que sejam preservados permanentemente. 

Seja como for, os arquivos como fontes de informação e como patrimônio garantem a 

preservação da memória individual e coletiva. Isso está bem claro na Declaração Universal dos 

Arquivos que colaborou na difusão do caráter fundamental dos arquivos à opinião pública, do 
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seu livre acesso e do profissional arquivista como mediador na preservação do patrimônio 

documental. 

 

Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um patrimônio único e 

insubstituível transmitidos de uma geração a outra. Documentos de arquivo são 

gerenciados desde a criação para preservar seu valor e significado. Arquivos são 

fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e 

transparentes. Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades 

ao contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O 

livre acesso aos arquivos enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, 

promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e melhora a qualidade de vida 

(CONSELHO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS, 2010). 

 

Delmas (2010, p.21) enfatiza que os arquivos servem como provas que garantem ao 

cidadão a defesa de seus direitos. 

O arquivo como instituição garante direito de acesso e de guarda da memória aos 

cidadãos, porque, é “por excelência, um espaço que preserva direitos preconizados 

constitucionalmente, onde deve ser garantido o acesso pleno aos documentos e às informações 

do passado e do presente” (RODRIGUES, 2013, p. 65). 

De acordo com os autores citados, conclui-se que o arquivo privilegia um cidadão ou 

um coletivo com a preservação de fatos passados e presentes, que servirão para utilidade futura 

e acréscimo de conhecimento para quem busca suas informações. 

 

2.2. Informação 

 

Informação é um termo originado do latim informare, que significa ação de informar, 

e tem recebido, por parte dos estudiosos de diferentes áreas do conhecimento muitas definições. 

Segundo o Oxford English Dictionary 1 , o termo informação apresenta 3 (três) 

conceitos: conhecimento adquirido; notícia; e dados de computador em qualquer fase do 

processamento, como entrada, saída, armazenamento ou transmissão.  

Para o Multilingual Archival Terminology 2 a Informação “é um conjunto de dados 

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

significativas e indivisíveis da informação”. 

Para o Dicionário de Terminologia Arquivística (1996, p. 44) “1. Todo e qualquer 

elemento referencial contido num documento. 2. Em processamento de dados, um ou mais 

                                                      
1 Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/information. Acessado em: 05/12/2017. 
2 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3167. Acessado em 05/12/2017. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/information
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3167
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dados articulados colocados na memória do computador”. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, 

p. 44). 

Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, define informação como um 

“elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num documento” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 107). Mas nem todo documento necessariamente é arquivístico. Tanto a 

informação quanto o documento para serem considerados arquivísticos precisam ter relação 

orgânica com a sua entidade produtora, precisamente às suas atividades e funções. 

O conceito de informação na Arquivologia justamente está ligado à sua característica 

orgânica. Segundo Fonseca e Jardim: 

 

Ficam claros, desta forma, os dois níveis de informação contidos num arquivo: a 

informação contida no documento de arquivo, isoladamente, e aquela contida no 

arquivo em si, naquilo que o conjunto, em sua forma, em sua estrutura, revela sobre a 

instituição ou sobre a pessoa que o criou (FONSECA; JARDIM, 1999, p. 151). 

 

Para Smit e Barreto (2002, p. 21), a informação, que está delineada no universo do 

profissional da informação, “faz parte do cotidiano de toda a humanidade, mas se diferencia 

daquela ‘informação’ do senso comum na medida em que o mesmo foi registrado e pode ser 

socializado”. 

Desde a década de 80, segundo Calderon (2013, p. 100), a literatura da área da 

Arquivologia possui um significativo número de trabalhos que mencionam a expressão 

“informação arquivística”. 

Para Fauvel e Valentim (apud Calderon, 2013, p. 103), considera-se informação como 

arquivística “aquela gerada no âmbito interno ou externo à organização, relacionada à funções, 

atividades e tarefas organizacionais, ou seja, a informação arquivística tem peculiaridades e 

características específicas que a caracterizam claramente”. 

A partir dessa definição, conclui-se que a informação para ser arquivística precisa ter 

seu contexto ligado às atividades e às funções da entidade produtora e que possa servir como 

fonte de pesquisa futura, esclarecimento de fatos passados e para o exercício da cidadania. 

 

2.3. Documento e Documento Arquivístico 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, documento é uma 

“unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato”. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 73).  
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Bellotto, em sua definição de documento, exemplifica documentos de acordo com seu 

gênero e suporte: 

 

Documento é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o 

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

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

a fita magnética, objeto utilitário etc., enfim, tudo que seja produzido, por motivos 

funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, pela atividade 

humana. Torna-se evidente, assim, a enorme abrangência do que seja um documento. 

(BELLOTTO, 2006, p. 35).  

 

No entanto, não é o gênero ou o suporte de um documento arquivístico que determina 

seu uso e seu destino de seu armazenamento futuro e, sim, a atividade ou função que o gerou, 

passando a caracterizar o documento arquivístico, que, conforme definição de Paes, é “aquele 

que, produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou de informação”. (PAES, 1997, p. 26). 

O e-ARQ Brasil define o documento arquivístico, relacionando-o como espelho das 

relações administrativas orgânicas independente do suporte (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p. 9). 

Semelhante às duas definições anteriores, temos a do Glossário da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos, definindo documento arquivístico como um “documento produzido 

(elaborado ou recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de 

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

2014, p. 18). 

Para Duranti (1994, p. 51), é preciso levar em conta duas conjecturas básicas que 

determinam o valor de prova e de informação dos documentos arquivísticos: que os documentos 

arquivísticos comprovam ações e transações e que sua veracidade depende das circunstâncias 

de sua criação e preservação. A autora expõe ainda, que essas conjecturas estão ligadas às 

características dos documentos arquivísticos e à sua integridade. Essas características serão 

descritas a seguir. 

A primeira característica dos documentos arquivísticos é a imparcialidade, pois eles 

“fornecem provas originais porque constituem uma parte real do corpus dos fatos, do caso” 

(DURANTI, 1994, p. 51). 

A segunda característica é a autenticidade porque [os documentos arquivísticos] “são 

criados tendo-se em mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para 

futuras ações ou para informação, e são definitivamente separados para preservação, 
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tacitamente julgados dignos de serem conservados por ser criador ou legitimo sucessor como 

testemunho escrito de suas atividades no passado” (DURANTI, 1994, p. 51). 

A terceira característica, a naturalidade, “diz respeito à maneira como os documentos 

se acumulam no curso das transações de acordo com as necessidades de matéria em pauta: eles 

não são coletados artificialmente, como objetos de um museu, mas acumulados naturalmente 

nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração” (DURANTI, 1994, p. 52). 

A quarta característica é a inter-relacionamento, “devido ao fato de que os documentos 

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

necessidades. Cada documento está intimamente relacionado com outros tanto dentro quanto 

fora do grupo no qual está preservado e seu significado depende dessas relações” (DURANTI, 

1994, p. 52). 

A quinta característica é a unicidade, que “provém do fato de que cada registro 

documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no 

universo documental. Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros 

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

registros é sempre único” (DURANTI, 1994, p.52). 

Essas características são definidas para mostrar que os documentos arquivísticos são 

produzidos para servir como fonte de prova das ações e atividades que os geraram. 

 

2.4. Documento Eletrônico, Documento Digital e Documento Arquivístico Digital 

 

Na segunda metade do século XX, a tecnologia do computador trouxe muitas 

vantagens para a criação, edição e disseminação de documentos digitais e eletrônicos. Mas, em 

algumas literaturas, os termos documentos eletrônicos, documentos digitais e documentos 

arquivísticos digitais são tratados como sinônimos. 

Esta seção apresentará as definições de acordo com a literatura da Arquivologia e 

apresentará suas diferenças. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, documento 

eletrônico significa “gênero documental integrado por documentos em meio eletrônico ou 

somente acessíveis por equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e 

documentos digitais. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 75). 

Para o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, documento 

eletrônico é a “informação registrada, codificada em forma analógica ou em dígitos binários, 
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acessível e interpretável por meio de um equipamento eletrônico”. (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2014, p. 19). 

Já o significado do documento digital para o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística é “documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema 

computacional”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 75). 

Para o e-ARQ Brasil, o documento digital “é a informação registrada, codificada em 

dígitos binários e acessível por meio de sistema computacional. (ARQUIVO NACIONAL, 

2011, p. 9). 

Para o Glossário da CTDE, documento digital é a “informação registrada, codificada 

em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 19). 

O documento digital, segundo o Multilingual Archival Terminology3 é a “informação 

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

computacional”. 

Como se pode perceber, documento eletrônico é apresentado ora como gênero 

documental, ora como informação. E no caso de documento digital, ora é definido como 

informação, ora como documento. 

Para dirimir essas dúvidas, no site do CONARQ, na página de Perguntas Frequentes4, 

encontra-se a explicação das diferenças entre documento eletrônico e documento digital. 

 

Na literatura arquivística internacional, ainda é corrente o uso do termo “documento 

eletrônico” como sinônimo de “documento digital”. Entretanto, do ponto de vista 

tecnológico, existe uma diferença entre os termos “eletrônico” e “digital”. 

Um documento eletrônico é acessível e interpretável por meio de um equipamento 

eletrônico (aparelho de videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado 

e codificado em forma analógica ou em dígitos binários. Já um documento digital é 

um documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários e 

acessado por meio de sistema computacional. Assim, todo documento digital é 

eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital. 

 

Como se pode perceber, os termos documento digital e documento eletrônico na 

literatura arquivística são sinônimos. Alguns autores têm preferido usar o termo eletrônico a 

usar o digital, ao considerar as definições do CONARQ. 

Apresenta-se a seguir a definição de documento arquivístico digital com o objetivo de 

esclarecer a sua diferença com o termo documento digital, conforme suas definições anteriores. 

                                                      
3 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/2650 . Acesso em 05 dez 2017. 
4 Disponível em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/documentos-eletronicos-ctde/perguntas-mais-

frequentes.html. Acesso em 05 dez 2017. 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/2650
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/documentos-eletronicos-ctde/perguntas-mais-frequentes.html
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/documentos-eletronicos-ctde/perguntas-mais-frequentes.html
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A definição, segundo o e-ARQ Brasil, de documento arquivístico digital é “um 

documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, 

incorporado ao sistema de arquivos”. (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 9) 

Para o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, documento 

arquivístico digital é “o documento digital reconhecido e tratado como um documento 

arquivístico”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014, p. 18). 

No site da InterPARES 3 Project, na Base de Dados de Terminologia do InterPARES 

35, documento arquivístico digital é definido como um “documento digital que é tratado e 

gerenciado como um documento arquivístico”. 

Ainda a despeito do conceito de documento arquivístico digital, Rondinelli (p. 235, 

2013) apresenta o seguinte conceito: 

 

É um documento, isto é, uma unidade indivisível de informação constituída por uma 

mensagem fixada num suporte (registrada), com uma sintática estável, produzindo 

e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, 

codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema computacional, em 

suporte magnético, óptico ou outro. (RONDINELLI, 2013, p. 235). 

 

Rondinelli (2011, p. 277) afirma que para se entender o conceito de documento 

arquivístico digital é importante identificar no documento arquivísticos as seguintes 

características: forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável e ação.  

Nas Diretrizes do Produtor do Projeto InterPARES 2, encontra-se a definição para cada 

uma dessas características. 

A forma fixa é definida como a “qualidade de um documento arquivístico que assegura 

a mesma aparência ou apresentação documental cada vez que o documento é recuperado”. 

(INTERPARES 2, 2006) 

O conteúdo estável é “a característica de um documento arquivístico que torna a 

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

meio do acréscimo de atualizações ou da produção de uma nova versão (INTERPARES 2, 

2006)  

A relação orgânica é definida como: 

 

Uma característica eminentemente arquivística e que se encontra implícita no conceito 

de documento arquivístico, na medida em que, de acordo com esse conceito, os 

documentos se constituem em registros de atividades e, consequentemente, mantém 

um vínculo inextricável entre si. No caso do documento arquivístico digital, essa 

                                                      
5 Disponível em: http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=271. Acessado em 05 

dez 2017. 

http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?letter=d&term=271
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vinculação se dá entre documentos dentro e fora do sistema, isto é, nos chamados 

ambientes híbridos os quais se caracterizam por abranger documentos digitais e não 

digitais ao mesmo tempo (DURANTI; THIBODEAU, 2008 apud RONDINELLI, 

2011, p. 228) 

 

O contexto identificável é definido como “uma hierarquia de estruturas fora do 

documento arquivístico na qual se dá sua produção e gestão” (DURANTI; THIBODEAU, 2008 

apud RONDINELLI, 2011, p. 228) 

Já a ação é definida como “o fato do documento arquivístico participar ou 

simplesmente apoiar uma ação, significando que sua produção pode ser obrigatória ou 

facultativa” (DURANTI; THIBODEAU, 2008 apud RONDINELLI, 2011, p. 228). 

A partir das definições e das características de um documento arquivístico, ficam 

claras as diferenças entre Documentos Digitais e Documentos Arquivísticos Digitais. Nem todo 

documento digital é arquivístico. Para ser arquivístico, o documento digital, como qualquer 

outro documento produzido, precisa ter seu contexto ligado às atividades e funções de seu 

organismo produtor. 
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3. GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

Nesta seção serão abordados os fundamentos teóricos de gestão de documentos, onde 

e como foi desenvolvido e seus objetivos, e a aplicação do conceito gestão de documentos no 

mundo e no Brasil e o ciclo vital dos documentos. 

 

3.1. Gestão de Documentos: Fundamentos Teóricos 

 

O Multilingual Archival Terminology 6 do International Council on Archives – ICA, 

define records management (gestão de documentos) como: 

 

1. O desenho sistemático, implementação, manutenção e controle administrativo de 

um quadro para a elaboração e manutenção de documentos por um gerente de 

documentos (oficial confiável de documentos) para garantir eficiência e economia na 

sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e disposição. 2. O campo de gestão 

responsável pelo controle eficiente e sistemático da criação, recebimento, 

manutenção, uso e disposição de registros, incluindo processos para capturar e manter 

evidências e informações sobre atividades comerciais e transações sob a forma de 

registros. 3. O controle sistemático e administrativo dos registros ao longo de seu ciclo 

de vida para garantir eficiência e economia na sua criação, uso, manuseio, controle, 

manutenção e disposição. (ICA, tradução nossa). 

 

As definições acima apresentam significados convergentes.  

Já a definição de records management para a legislação americana7 é:  

 

Gestão de documentos significa atividades de planejamento, controle, direção, 

organização, treinamento, promoção e outras atividades gerenciais envolvidas em 

relação à criação de documentos, manutenção e uso de documentos e disposição de 

documentos para alcançar documentação adequada e apropriada das políticas e 

transações do Governo Federal e gestão efetiva e econômica das operações da agência. 

(44 U.S. CODE, Capítulo 29, tradução nossa). 

 

Esse conceito de Records Management foi conferido pelos arquivistas norte-

americanos e surgiu da necessidade de atender às administrações públicas, pois o volume 

documental crescia acelerada e desordenadamente. 

Historicamente, as práticas arquivísticas e organização dos documentos não é uma 

questão atual, mas antiga. Nas civilizações antigas, pode-se perceber nas leituras sobre suas 

rotinas administrativas, a presença de pessoas que eram responsáveis pelas práticas de 

                                                      
6 Disponível em: http://www.ciscra.org/mat/mat/term/297. Acessado em 05 dez 2017. 
7 Disponível em: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/2901. Acessado em 05 dez 2017. 

http://www.ciscra.org/mat/mat/term/297
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/44/2901
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preparação, tratamento, recuperação e a conservação dos documentos produzidos e que podem 

ser comparadas com as que os arquivistas procedem atualmente. 

Há aproximadamente 3.500 a.C., os mais antigos testemunhos escritos encontrados 

feitos são provenientes da região da Mesopotâmia (atual Iraque). Os sumérios, que habitavam 

a Mesopotâmia (povos que viveram antes dos assírios e babilônios na mesma região), 

desenvolveram a escrita cuneiforme8. As tábuas de argila, como documentos, eram conservadas 

dentro das próprias olarias onde eram esculpidas. 

Segundo Llansó y SanJuán (1993, p. 23, tradução nossa), “a civilização egípcia da 

época faraônica e ptolomaica adotou um novo suporte, o papiro, mas isto não significou a 

introdução de novos métodos de controle dos que se tenha evidência”.  

Segundo Rousseau e Couture, “nas civilizações antigas – nas do Egito dos faraós, entre 

outras – a tarefa de autenticar e de conservar os documentos era confiada a um funcionário 

superior do Estado ao serviço do rei, assistido por escribas que transcreviam os documentos. 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 43). 

Na Grécia, os mnémons eram escravos públicos qualificados como escribas e 

arquivistas. Aos prítanes era confiada a responsabilidade dos documentos administrativos aos 

principais magistrados da cidade (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p. 43). 

Em Roma, os questores tinham a tarefa de conservar os documentos, enquanto os 

tabularia eram os arquivistas (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p. 43). 

Em 78 a.C. foi criado o Tabularium, arquivo oficial da Roma Antiga e também um 

edifício que abrigava os escritórios de muitos oficiais do governo romano. O Tabularium 

localizado no Fórum Romano, está localizado na encosta frontal do monte Capitolino, abaixo 

do Templo de Júpiter Capitolino, a sudeste da Cidadela de Roma e da Rocha Tarpeia9. Era 

cercado por vários templos e, dependendo de cada, os suportes documentais eram diferentes: 

tábuas enceradas, papiros, placas de cobre e placas de bronze. 

Do século V ao XIV, o clero era o grande guardião e detentor dos acervos documentais. 

Esses acervos eram guardados nas igrejas e abadias, pois eram os locais que não eram invadidos 

por bárbaros. As escritas eram feitas pelos monges escribas no Scriptorium10. A documentação 

era organizada por espécie e cronologia. A igreja com o intuito de proliferar os dogmas 

                                                      
8 O termo vem de cunha, que era uma pequena ferramenta de entalhe, que gravava símbolos em plaquinhas de 

cerâmica. 
9 A Rocha Tarpeia era, na Roma Antiga, um local onde eram feitas execuções, com as vítimas sendo lançadas 

desta rocha para a morte. 
10 Era um quarto nos mosteiros medievais europeus destinado aos monges copistas que, na época medieval, 

escreviam os manuscritos e era um complemento da biblioteca. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Capitolino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_J%C3%BApiter_Capitolino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadela_de_Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha_Tarpeia
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católicos, difundiu a escrita carolíngia, mais legível, para unificar a escrita europeia. A escrita 

carolíngia se deu em homenagem a Carlos Magno, que criou a escola de escritas e letras 

chamada Aix La Chapelle, onde criou-se o curso de arquivo, com a finalidade de organizar tudo 

que era escrito. 

No século XVIII, a França torna-se o foco de ensinamentos arquivísticos com a 

literatura de Pierre Camille11 e J. G. Chevriéres. Surge nos estados germânicos o Registratur, 

um plano de classificação por assunto ainda usado hoje. Na Europa Oriental, usava-se o método 

de classificação por assunto (Registratur), e na Europa Ocidental, o método cronológico. Nessa 

época houve uma divisão de classificação documentária na Europa. 

No século XVIII, na Idade Moderna, a Revolução Francesa é considerada um marco 

na história dos arquivos. Para Favier12 e Sandri13, a revolução não beneficiou os arquivos, pois 

os revolucionários destruíram muitos documentos, mas depois perceberam o erro e 

consideraram os documentos do antigo regime parte do patrimônio cultural. Foi o Império de 

Napoleão Bonaparte que centralizou os arquivos, colocando-os a serviço dos governantes, a 

serviço do poder. Em 1790, a França passa a ter Arquivo Nacional e não mais estatais e os 

arquivos foram abertos ao público em salas de pesquisa como laboratórios de pesquisa histórica. 

Esse período da Idade Contemporânea, compreendido entre a Revolução Francesa de 

1789 e os dias atuais, é marcado por transformações profundas na organização da sociedade e 

também por conflitos de amplitude mundial. 

Na metade inicial do século XX, nos Estados Unidos, houve um grande crescimento 

no volume documental decorrente da proibição legal de destruí-los.  

 

Em virtude dessa situação, comissões foram criadas, atividades censitárias foram 

desenvolvidas e atos legislativos foram expedidos, visado autorizar a eliminação de 

documentos, estudar procedimentos de aplicação das técnicas da administração 

moderna ao governo federal, recensear o volume dos documentos acumulados nas 

agências federais, bem como autorizar a construção de um edifício para o arquivo 

nacional. (INDOLFO, 2007, p.32)  

 

                                                      
11 Pierre Camille Le Moine (1723-1800), um arquivista da Catedral de Toul e depois de Lyon, foi o autor da 

primeira monografia francesa impressa dedicada aos arquivos e à gestão e descrição arquivística, a influente 

Diplomatique Pratique (1765), que defendeu a classificação de tópicos em vez de em ordem cronológica que tinha 

sido padrão até esse momento. 
12 Jean Favier (02/04/1932-12/08/2014), nascido em Paris, era paleógrafo, arquivista e historiador medieval. Foi 

membro de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres (1985), Diretor Geral dos Arquivos da França (1990) e 

presidente da Biblioteca Nacional da França (1994-1997). 
13 Leopoldo Sandri (28/08/1907-18/11/1984) foi um arquivista italiano, nascido em Castel Vicardo. 
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A década de 40 é marcada pelo desenvolvimento do conceito Records Management na 

administração federal americana e pela criação do Arquivo Nacional dos Estados Unidos. É 

nessa década, também, que os Estados Unidos decidem entrar na Segunda Guerra Mundial, o 

que piora a situação dos arquivos, levando a criação de novas comissões e expedição de leis 

específicas, como a Federal Records Act14, que determinava que os órgãos públicos deveriam 

dispor de um Records Management Program15.  

Segundo Indolfo (2007, p. 32 apud LLANSÓ I SANJUN, 1993, p. 75), “Penn (1984) 

e Ricks (1985) afirmam que a lei forneceu os pilares da gestão de documentos nos Estados 

Unidos, a saber: 1) o conceito de ciclo de vida, 2) os programas de ação continuada, 3) o 

controle da gestão e 4) a especialização de quem a praticava”. 

Indolfo destaca que as Comissões Hoover “estabeleceram as práticas para a 

consolidação da área, no período de 1950-1960, introduzindo ações voltadas para o controle da 

produção documental, a racionalização das eliminações e a conservação econômica e 

concentrada dos documentos de guarda intermediária, bem como a difusão de manuais de 

procedimentos” (INDOLFO, 2007, p.33).  

De acordo com Rondinelli, a gestão de documentos muda a ideia de arquivo como 

somente função acessória da administração.  

 

O conceito de gestão de documentos restaura e dinamiza a concepção dos arquivos 

como instrumentos facilitadores da administração, que vigorou até o século XIX, 

quando, como já vimos, por influência de uma visão dos arquivos apenas como 

guardiões do passado eles passaram a desempenhar funções de apoio à pesquisa 

histórica. (RONDINELLI, 2005, p.41)  

 

Indolfo define a gestão de documentos com o objetivo de aperfeiçoamento e 

simplificação do ciclo vital.  

 

O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes às atividades de 

produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamentos de documentos em fase corrente 

e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, da organização, 

do controle, da coordenação, dos recursos humanos, do espaço físico e dos 

equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o ciclo documental. 

(INDOLFO, 1995, p.14).  

 

O conceito de records manager se concretizou mediante a criação de programas de 

gestão de documentos nas organizações e a criação de arquivos intermediários sob a autoridade 

                                                      
14 Criada em 5 de setembro de 1950. 
15 Programa de gestão de documentos. 
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do National Archives para inspecionar os órgãos produtores e darem suporte à gestão de 

documentos. Não obstante, a difusão e a aplicação do conceito devem-se a Ernst Posner e 

Theodore R. Schellenberg que foram essenciais para a consolidação do conceito na área 

arquivística.  

Segundo Indolfo (2007, p. 35), as diversas formas de aplicar os programas de gestão 

de documentos em diversos países, levou a UNESCO, por intermédio do RAMP (Records and 

Archives Management Program), a apresentar o conceito de gestão de documentos como 

“domínio da gestão administrativa geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das 

operações desde a criação, manutenção e utilização, até a destinação final dos documentos”.  

A partir desse programa, o trabalho James Rhoads ganha visibilidade, pois ele divide 

o records manager em três fases fundamentais: 

 

 “3.1.1 Elaboração de documentos 

A primeira fase da gestão de documentos é de particular importância, pois se for feita 

corretamente: 1) evitará a produção de documentos não essenciais, diminuindo o 

volume de documentos que posteriormente deverão ser manuseados, controlados, 

armazenados e eliminados; 2) expandir o uso e a utilidade dos documentos que são 

necessários; e 3) garantir um nível adequado de recurso à reprografia e automação, 

com os benefícios que isso pode produzir durante todo o ciclo de vida. 

(...) 

3.1.2 Utilização e conservação de documentos 

Esta segunda fase da gestão de documentos compreende a utilização, o controle e o 

armazenamento dos documentos que são necessários para realizar ou facilitar as 

funções ou atividades de uma organização. Caracteriza-se pelas medidas necessárias 

para assegurar: 1) a disponibilidade da informação e dos documentos necessários; 2) 

a utilização a baixo custo da informação e dos documentos comuns; 3) a seleção do 

material auxiliar, equipamentos e local de armazenamento de documentos apropriados 

à frequência e à natureza de sua utilização. 

(...) 

3.1.3 Eliminação de documentos 

Esta terceira fase da gestão de documentos é crítica, já que implica decidir quais 

documentos devem ser conservados como testemunho do passado de um país, quais 

devem ser destruídos e, neste segundo caso, quanto tempo eles devem ser mantidos 

por razões administrativas ou legais. É um processo no qual arquivistas e gerentes de 

arquivos devem desempenhar um papel. Cada país emprega procedimentos um tanto 

diferentes para tomar as respectivas decisões, mas qualquer procedimento efetivo para 

a exclusão de documentos abrangerá de alguma forma as seguintes atividades: 1) 

identificação e descrição dos documentos por séries ou classes; 2) classificação destas 

séries ou classes com vista à sua conservação ou eliminação; 3) determinação sobre 

quais documentos serão conservados nos arquivos; 4) eliminação periódica de 

documentos não permanentes; 5) transferência de documentos permanentes para 

arquivos nacionais!) (...)” (RHOADS, 1983, p.19, tradução nossa). 

 

Com a definição de ciclo vital de documentos e das três fases básicas, a gestão 

documental veio para contribuir com as funções arquivísticas e como uma grande aliada da 

administração. 
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3.2. A Gestão de Documentos no Brasil 

 

O conceito e a evolução da gestão de documentos no Brasil, apesar de não ter seguido 

o paradigma americano, sofreram ingerência tanto americana quanto europeia. 

Nesta seção será abordado o conceito de gestão de documentos, segundo a Lei nº 

8.159/1991 e suas implicações nas Resoluções do CONARQ. 

Resolver o acúmulo das massas documentais sempre foi um dos desafios da 

Arquivística no Brasil. Com esse intuito, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, conceitua a gestão de documentos de 

modo que sirva como referência oficial para aplicação de seus procedimentos: 

 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente (BRASIL, LEI FEDERAL nº 8159, 8 jan 1991). 

 

A terminologia da arquivologia, através do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, semelhantemente à Lei, definiu gestão de documentos como um:  

 

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

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

visando sua eliminação ou recolhimento. Também chamada de administração de 

documentos”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 100). 

 

Como se pode observar nas definições acima, a gestão de documentos se refere às fases 

corrente e intermediária dos arquivos. Isso porque na fase permanente o documento não tem 

valor administrativo, mas sim valor histórico.  

Dois conceitos associados à gestão de documentos são o Ciclo Vital dos Documentos 

e a Teoria das Três Idades. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística as definições são 

distintas, mas convergentes. Assim o Ciclo Vital é definido como “Sucessivas fases por que 

passam os documentos de um arquivo, da sua produção à guarda permanente ou eliminação”. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 47). 

E a Teoria das Três Idades é definida como “teoria segundo o qual os arquivos são 

considerados arquivos correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência 

de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 160). 
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Valette une as fases do Ciclo Vital com as da Teoria das Três Idades, convergindo as 

ideias como se pode ver a seguir: 

 

1. Arquivo de primeira idade ou corrente, constituído de documentos em curso ou 

consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas repartições que os 

receberam e os produziram ou em dependências próximas de fácil acesso. 2. Arquivo 

de segunda idade ou intermediário, constituído de documentos que deixaram de ser 

frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram 

podem ainda solicita-los, para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema 

novamente focalizado. Não há necessidade de serem conservados próximos aos 

escritórios. A permanência dos documentos nesses arquivos é transitória. Por isso, são 

também chamados de limbo ou purgatório. 

3. Arquivo de terceira idade ou permanente, constituído de documentos que perderam 

todo valor de natureza administrativa, que se conservam em razão do seu valor 

histórico ou documental e que constituem os meios de conhecer o passado e sua 

evolução. Estes são os arquivos propriamente ditos. (PAES 1997, p. 21 apud 

VALETTE, 1973) 

 

Paes destaca as três fases básicas da gestão de documentos, através da definição dada 

pela Lei Federal nº 8.159/1991, a saber: a produção, a utilização e a destinação.  

 

I. Produção de documentos: refere-se à elaboração dos documentos em decorrência 

das atividades de um órgão ou setor. Nesta fase, o arquivista deve contribuir para que 

sejam criados apenas documentos essenciais à administração da instituição e evitadas 

duplicação e emissão de vias desnecessárias; propor consolidação de atos normativos 

alterados ou atualizados com certa frequência, visando à perfeita compreensão e 

interpretação dos textos; sugerir criação ou extinção de modelos e formulários; 

apresentar estudos sobre a adequação e o melhor aproveitamento de recursos 

reprográficos e informáticos; contribuir para a difusão de normas e informações 

necessárias ao bom desempenho institucional; opinar sobre escolha de materiais e 

equipamentos; participar da seleção de recursos humanos que deverão desempenhar 

tarefas arquivísticas e afins. Em resumo, a gestão de documentos assumiu nas 

instituições papel tão relevante quanto à gestão de materiais e de recursos humanos, 

embora ainda não seja assim reconhecido. 

II. Utilização de documentos: essa fase inclui as atividades 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 acesso à documentação (empréstimo, consulta) e à 

recuperação de informações, indispensáveis ao desenvolvimento de funções 

administrativas, técnicas ou científicas das instituições. 

III. Avaliação e destinação de documentos: talvez a mais complexa das três fases da 

gestão de documentos, se desenvolver mediante a análise e avaliação dos documentos 

acumulados nos arquivos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, 

determinando quais serão objeto de arquivamento permanente e quais deverão ser 

eliminados por terem perdido seu valor de prova e de informação para a instituição. 

(PAES, 1997, p. 54). 

 

Além do conhecimento do ciclo de vida e das fases básicas da gestão de documentos, 

são elaborados dois instrumentos técnicos e essenciais para que haja um excelente resultado 

para toda a gestão: o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade. 
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O Plano de Classificação é um “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”. (Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística, 2005, p. 132). O plano deve refletir claramente o conjunto de 

atividades do produtor de arquivo e a hierarquização das classes bem realizadas para atender 

“bem às necessidades das operações correntes”. (SCHELLENBERG, 2006, p. 83). 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define a Tabela de 

Temporalidade como um “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” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 159). 

Mas a definição de Bernardes é mais abrangente e esclarecedora quanto à destinação 

final dos documentos e os tipos de prazo para guarda temporária: 

 

Instrumento aprovado por autoridade competente que regula a destinação final dos 

documentos (eliminação ou guarda permanente), define prazos para sua guarda 

temporária (vigência, prescrição, precaução), em função de seus valores 

administrativos, legais, fiscais etc. e determina prazos para sua transferência, 

recolhimento ou eliminação. (BERNARDES, 1998, p. 22). 

 

A utilização desses instrumentos possibilita o controle e a rápida recuperação de 

informações e documentos; orienta as atividades de racionalização da produção e do fluxo 

documental; orienta as atividades de avaliação e destinação dos documentos produzidos e 

recebidos, autorizando a eliminação criteriosa e segura dos documentos desprovidos de valor e 

a preservação dos documentos de guarda permanente; aumenta a eficiência e eficácia dos 

serviços arquivísticos. 

A Lei nº 8.159/1991, que definiu gestão de documentos, em seu artigo 26, cria o 

Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, que é “um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo 

Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por finalidade definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à 

proteção especial aos documentos de arquivo”. 

O CONARQ é responsável pela edição de decretos regulamentadores da Lei nº 8.159 

e de resoluções que dispõem sobre práticas que devem ser adotadas na gestão de documentos 

convencionais e digitais dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – 

SINAR, nas fases corrente e intermediária para garantir de maneira eficaz, racional e econômica 

a produção, administração manutenção e destinação de documentos nos mais variados suportes. 
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Apresenta-se a seguir algumas destas resoluções, onde se aplicam as definições e 

práticas relacionadas à gestão de documentos. 

Na Resolução nº 1, de 18 de setembro de 1995, o CONARQ considerou que a gestão 

documental é dever do poder público; que a documentação pública é um instrumento de garantia 

dos direitos do cidadão e sua organização facilita ao seu acesso e resulta em eficácia 

administrativa no gerenciamento das informações; que é importante e vantajosa a classificação 

de documentos nos arquivos correntes para a racionalização do fluxo documental, a agilidade 

e a segurança na recuperação de informações para a administração, bem como a organização 

da documentação acumulada como requisito para sua correta destinação final.  

No Artigo 1º desta Resolução encontram-se as definições de gestão de documentos, 

arquivos correntes e arquivos intermediários, conforme a seguir: 

 

§1º Considera-se gestão de documentos o planejamento e o controle das atividades 

técnicas relacionadas à produção, classificação, tramitação, uso, arquivamento, 

avaliação e seleção dos documentos de arquivo, em fase corrente e intermediária, 

visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

§2º Consideram-se arquivos correntes os conjuntos de documentos em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 

§3º Consideram-se arquivos intermediários os conjuntos de documentos que, não 

sendo de uso corrente nos órgãos produtores, aguardam sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. 

 

Na Resolução nº 2, de 18 de setembro de 1995, o CONARQ considerou a importância 

da preservação dos acervos produzidos como instrumento de prova; a necessidade de orientação 

relativa à transferência ou ao recolhimento de seus acervos, cumprida sua finalidade 

administrativa nos arquivos correntes; e a transferência e o recolhimento de acervos para 

garantir melhores condições de guarda e preservação dos documentos, bem como para torná-

los disponíveis aos usuários. 

No Artigo 1º desta Resolução, encontram-se as definições dos termos transferência e 

recolhimento: 

 

§1º Considera-se transferência a passagem de documentos de um arquivo corrente 

para o arquivo intermediário, onde aguardarão sua destinação final: eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. 

§2º Considera-se recolhimento a entrada de documentos para guarda permanente em 

instituições arquivísticas públicas. 

 

Na Resolução nº 5, de 30 de setembro de 1996, o CONARQ considerou as 

recomendações contidas na NBR 10.519, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, sobre Critérios de Avaliação de Documentos de Arquivo. 
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Por isso, em seus artigos 1º e 2º encontram-se orientações sobre a publicação dos 

Editais de Eliminação de Documentos nos Diários Oficiais, correspondentes ao seu âmbito de 

atuação e o estabelecimento de um prazo de 30 a 45 dias para possíveis manifestações ou, 

quando for o caso, possibilitar às partes interessadas requererem, a suas expensas, o 

desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processos. 

Na avaliação de documentos, a atenção ao prazo de guarda ajuda a evitar o acúmulo 

desnecessário e manter sob custódia apenas os documentos que realmente importam. 

Na Resolução nº 6, de 15 de maio de 1997, o CONARQ considerou que a gestão da 

documentação governamental cabe à Administração Pública e as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem; que 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. 

Por causa desses requisitos, as atividades de avaliação serão reservadas para execução 

direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por ser atividade essencial da gestão de 

documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação, além da guarda dos 

documentos públicos, visando garantir o acesso e a democratização da informação sem ônus 

para a administração e para o cidadão. 

Os serviços para a execução de atividades técnicas auxiliares só poderão ser 

contratados, desde que planejados, supervisionados e controlados por agentes públicos 

pertencentes aos órgãos e entidades produtores e acumuladores dos documentos. 

Na Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, o CONARQ considerou a necessidade 

de se atualizar o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 

Pública: Atividades-Meio e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública. É importante que haja uma 

atualização periódica dos instrumentos técnicos da gestão documental, para que seja mantida a 

sua aplicação de modo eficiente nos arquivos. 

Na Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004, o CONARQ considerou que: a gestão 

documental é dever do Poder Público, com a finalidade de franquear aos cidadãos as 

informações contidas na documentação governamental; o CONARQ tem por finalidade definir 

a política nacional de arquivos públicos e privados e exercer orientação normativa visando à 

gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo, independente da forma ou 

do suporte em que a informação está registrada; a organização dos arquivos e o gerenciamento 

das informações neles contidas se constituem em instrumento de eficácia administrativa; a 
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gestão arquivística de documentos, independente da forma ou do suporte adotados, tem por 

objetivo garantir a produção, a manutenção, a preservação de documentos arquivísticos 

fidedignos, autênticos e compreensíveis, e o acesso a estes; as organizações públicas e privadas 

e os cidadãos vêm cada vez mais produzindo documentos arquivísticos exclusivamente em 

formato digital e que governos, organizações e cidadãos dependem do documento digital como 

fonte de prova e informação, e garantia de direitos; os documentos digitais são suscetíveis à 

degradação física e à obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos, as quais 

podem colocar em risco o patrimônio arquivístico digital; somente com a participação ativa das 

instituições e profissionais de arquivo no processo de gestão arquivística serão assegurados a 

preservação de longo prazo de documentos em formato digital e o acesso contínuo a esses 

documentos. No artigo 1º são definidos os termos documento arquivístico, documento 

arquivístico digital e gestão arquivística de documentos: 

 

§1º Considera-se documento arquivístico como a informação registrada, independente 

da forma ou do suporte, produzida e recebida no decorrer das atividades de um órgão, 

entidade ou pessoa, dotada de organicidade e que possui elementos constitutivos 

suficientes para servir de prova dessas atividades. 

§2º Considera-se documento arquivístico digital o documento arquivístico codificado 

em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. 

São exemplos de documentos arquivísticos digitais: planilhas eletrônicas, mensagens 

de correio eletrônico, sítios na internet, bases de dados e também textos, imagens 

fixas, imagens em movimento e gravações sonoras, dentre outras possibilidades, em 

formato digital. 

§3º Considera-se gestão arquivística de documentos o conjunto de procedimentos e 

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

de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

Resolução nº 20, 2004). 

 

O artigo 2º esclarece que a gestão de documentos arquivísticos se aplica a documentos 

convencionais, digitais ou híbridos, independente da forma ou do suporte. 

O artigo 3º sugere que a gestão arquivística de documentos digitais deverá prever a 

implantação de um sistema eletrônico de gestão arquivística de documentos, que adotará 

requisitos (funcionais, não funcionais e metadados) que visam garantir a integridade e a 

acessibilidade de longo prazo dos documentos arquivísticos. Os termos requisitos funcionais, 

requisitos não funcionais e metadados são definidos a seguir: 

 

§1º Os requisitos funcionais referem-se a: registro e captura, classificação, tramitação, 

avaliação e destinação, recuperação da informação, acesso e segurança, 

armazenamento e preservação. 

§2º Os requisitos não funcionais referem-se a: utilização de padrões abertos, 

independência de fornecedor, integração com sistemas legados, conformidade com a 
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legislação e os padrões de interoperabilidade do governo, atendimento a usuários 

internos e externos, facilidade de utilização e desempenho. 

§3º Os metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem e 

permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao 

longo do tempo. Os metadados referem-se a: identificação e contexto documental 

(identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de 

classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos 

relacionados, idioma e indexação), segurança (categoria de sigilo, informações sobre 

criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais), contexto tecnológico 

(formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos 

de mídias, algoritmos de compressão) e localização física do documento 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, Resolução nº 20, 2004). 

 

O artigo 4º orienta que os profissionais de arquivo e as instituições arquivísticas devem 

participar da concepção, do projeto, da implantação e do gerenciamento dos sistemas 

eletrônicos de gestão de documentos. 

O artigo 5º sugere que a avaliação e a destinação dos documentos arquivísticos digitais 

devem obedecer aos procedimentos e critérios previstos na Lei nº 8.159/1991, e às Resoluções 

do CONARQ nº 5/1996 e nº 14/2001. 

Na Resolução nº 23, de 16 de junho de 2006, o CONARQ, para adoção do Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística, considerou que a terminologia arquivística é um 

instrumento de fundamental importância para a normalização conceitual das atividades 

inerentes ao fazer arquivístico e a importância da sua adoção para a produção e difusão de 

manuais e instrumentos de trabalho. 

Na Resolução nº 24, de 3 de agosto de 2006, o CONARQ considerou os requisitos: a 

Resolução nº 2/1995, que dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no 

recolhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas; a Resolução nº 

20/2004, que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão 

arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do SINAR; a natureza específica 

dos arquivos digitais, criados e mantidos em ambiente tecnológico de contínua alteração e 

crescente complexidade, e que não se constituem como entidades físicas convencionais; as 

instituições arquivísticas devem estabelecer política de preservação e possuir infraestrutura 

organizacional, bem como requisitos, normas e procedimentos para assegurar que os 

documentos arquivísticos digitais permaneçam sempre acessíveis, compreensíveis, autênticos 

e íntegros. 

Na Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007, três das considerações que o CONARQ 

levou em conta para adotar o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil foram que: a gestão arquivística de documentos 

tem por objetivo garantir a produção, a manutenção, a preservação de documentos arquivísticos 
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confiáveis, autênticos e compreensíveis, bem como o acesso a estes, independente de suporte 

ou forma; as organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm cada vez mais produzindo 

documentos arquivísticos exclusivamente em formato digital e que governos, organizações e 

cidadãos dependem do documento digital como fonte de prova e informação, bem como de 

garantia de direitos; o artigo 3º da Resolução do CONARQ nº 20/ 2004, prevê a implantação 

de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, com a especificação de 

requisitos e de metadados para garantir a integridade e a acessibilidade de longo prazo dos 

documentos arquivísticos. 

No artigo 1º desta resolução encontra-se a definição de gestão arquivística de 

documentos, requisitos e sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 

 

§1º Considera-se gestão arquivística de documentos o conjunto de procedimentos e 

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

de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou 

recolhimento para guarda permanente. 

§2º Consideram-se requisitos o conjunto de condições a serem cumpridas pela 

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

e pelos próprios documentos a fim de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, 

bem como seu acesso. 

§3º Considera-se sistema informatizado de gestão arquivística de documentos o 

sistema desenvolvido para produzir, receber, armazenar, dar acesso e destinar 

documentos arquivísticos em ambiente eletrônico (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, Resolução nº 25, 2007). 

 

 

Na Resolução nº 38, de 9 de julho de 2013, foram considerados os seguintes requisitos 

pelo CONARQ, para adoção das Diretrizes do Produtor - A Elaboração e a Manutenção de 

Materiais Digitais: Diretrizes Para Indivíduos e Diretrizes do Preservador - A Preservação de 

Documentos Arquivísticos digitais: Diretrizes para Organizações: os documentos arquivísticos 

digitais podem se apresentar na forma de texto, imagem fixa ou em movimento, áudio, base de 

dados, planilha e outras num repertório crescente de possibilidades; os documentos digitais são 

suscetíveis à alteração, lícita ou ilícita, à degradação física e à obsolescência tecnológica de 

hardware, software e formatos, as quais podem colocar em risco sua autenticidade; a gestão 

arquivística de documentos, independentemente da forma ou do suporte adotados, tem por 

objetivo garantir a produção, a manutenção e a preservação de documentos arquivísticos; 

propiciar a produção, o acesso e a preservação dos documentos digitais arquivísticos por meio 

de padrões técnicos e metodologia adequados. 

Na Resolução nº 39, de 29 de abril de 2014, o CONARQ considerou os seguintes 

requisitos a implementação de repositórios arquivísticos digitais confiáveis: a natureza 
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específica dos arquivos digitais, criados e mantidos em ambiente tecnológico de contínua 

alteração e crescente complexidade, e que não se constituem como entidades físicas 

convencionais; a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital do CONARQ, 

de 6 de julho de 2004, que manifesta a necessidade do estabelecimento de políticas, 

procedimentos, sistemas, normas e práticas que levem os produtores de documentos a criar e 

manter documentos arquivísticos fidedignos, autênticos, preserváveis e acessíveis; a Resolução 

nº 2/1995, que dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no recolhimento 

de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas; a Resolução nº 20/2004, que 

dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de 

documentos dos órgãos e entidades integrantes do SINAR; a Resolução nº 24/2006, que 

estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais 

para instituições arquivísticas públicas. 

Na Resolução nº 41, de 9 de dezembro de 2014, o CONARQ considerou os seguintes 

requisitos: documento audiovisual como o gênero documental integrado por documentos que 

contém imagens, com finalidade de criar a impressão de movimento, associadas ou não a 

registros sonoros; documento iconográfico como o gênero documental integrado por 

documentos constituídos de imagens fixas; documento sonoro o gênero documental integrado 

por documentos que contém registros sonoros; documento musical como o gênero documental 

integrado por documentos que se caracterizam por conter informação codificada através de 

notação musical, independentemente do processo de produção, de registro ou fixação, e de 

reprodução ou realização; a Recomendação sobre a salvaguarda e a conservação das imagens 

em movimento, consolidada na 21ª Conferência Geral da UNESCO em 1980. Com essa 

resolução, há a garantia o acesso aos documentos audiovisuais, iconográficos, sonoros e 

musicais, observando as disposições previstas na legislação vigente. 

Observando-se essas Resoluções, conclui-se que a prática da gestão documental pelo 

Poder Público garante a este eficiência administrativa e redução de custos e para quem precisa 

do seu arquivo a garantia da cidadania, do exercício dos seus direitos e preservação da memória 

individual e da sociedade. 
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4. ANÁLISE DO SISTEMA SHAREPOINT 2013 DA EMPRESA TECHNIPFMC 

 

Esta seção apresentará um breve histórico da TechnipFMC, uma breve descrição do 

acervo do seu departamento jurídico e uma análise do software Sharepoint 2013 como Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos, de acordo com o Modelo de Requisitos 

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

 

4.1. Breve Histórico da Empresa TechnipFMC 

 

A francesa Technip e a norte-americana FMC fundiram-se em 2017 seguindo a 

tendência que tem começado a ganhar força na indústria recentemente, com o avanço da crise 

gerada pela queda nos preços do barril de petróleo e a busca incessante pela redução de custos.  

A francesa Technip é líder mundial em gerenciamento de projetos, engenharia e 

construção para a indústria de óleo e gás, oferecendo soluções e tecnologias inovadoras, com o 

máximo de conteúdo local. Além disso, projeta, fabrica e instala dutos submarinos e 

equipamentos offshore 16 , constrói refinarias, plantas petroquímicas e atua também em 

segmentos não petroleiros, tais como produtos químicos, fertilizantes, cimento, mineração, 

entre outros. 

A norte-americana FMC é especializada em sistemas de produção e de processamento 

de petróleo e gás, Surface Wellhead17, Subsea, controle de fluidos, serviços de conclusão, 

sistemas de carregamento, ROV (Remoted Operated Submarine Vehicle)18 , intervenção de 

poços, sistemas de medição de alta pressão e alta temperatura. 

A nova empresa, TechnipFMC, passa a ter sua sede no Reino Unido e sua nova atuação 

está focada em cinco unidades de negócios, divididas da seguinte maneira: Surface, Subsea 

Services, Products, Subsea Projects, Onshore/Offshore. O objetivo dessa união é de 

revolucionar os padrões da indústria e, por meio de soluções inovadoras e integradas, 

simplificar sistemas e agilizar processos. 

O novo objeto social da TechnipFMC é de oferecer praticamente tudo o que for 

necessário para um projeto subsea, desde todo o planejamento, passando pelos equipamentos e 

culminando na instalação nos projetos de petróleo e gás offshore, criando uma eficiência que 

vai valer o dinheiro investido, limitando, inclusive, o número de empresas interferindo num 

                                                      
16 No mar. 
17 Cabeça de poço na superfície. 
18 Veículo submarino operado remotamente. 
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mesmo projeto. A proposta da TechnipFMC é a de oferecer projetos que custarão cerca de 30% 

a menos e, dessa forma, espera não somente morder uma bela fatia do Mercado, mas também 

tocar diversos projetos que estão bem atrasados. A Visão da TechnipFMC é de aprimorar o 

desempenho da indústria energética mundial e o seu Propósito é unir escopo, know-how19e 

determinação para melhorar a rentabilidade dos projetos de seus clientes. 

 

4.2. O Arquivo do Departamento Jurídico da TechnipFMC 

 

A TechnipFMC não possui um arquivo central, mas arquivos setoriais. No caso do 

departamento jurídico, o arquivo possui também caráter regional pois contém em seu acervo os 

documentos societários de todas as empresas do Grupo da Região América do Sul. 

O arquivo do Departamento Jurídico da TechnipFMC é organizado segundo um Plano 

de Classificação, um Quadro de Arranjo e uma Tabela de Temporalidade, elaborados, entre 

2013 e 2014, por uma comissão liderada pelo arquivista do departamento e um integrante de 

cada divisão. O acervo é divido segundo as divisões do departamento (Ethics & Compliance, 

Corporate, Insurance, Ports & Manufacturing Units, Onshore & Offshore Projects, Subsea & 

Flexibles Projects e Surface Projects). 

O acervo da divisão Ethics & Compliance é classificado como secreto, seguindo os 

Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação da Seção IV, Capítulo IV 

da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011), e só podem ser 

acessados por membros desta divisão. 

O acervo da divisão Corporate é organizado segundo um Quadro de Arranjo e abrange 

todos os documentos societários das empresas do Grupo, constituindo um arquivo permanente, 

que é um “conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do seu valor” 

(Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, p. 34). A operação de arranjo é 

refletida claramente neste acervo, obedecendo a definição de Bellotto: 

 

A operação do arranjo resume-se à ordenação dos conjuntos documentais 

remanescentes das eliminações (ditadas pelas tabelas de temporalidade e executadas 

nos arquivos correntes e intermediários), obedecendo a critérios que respeitam o 

caráter orgânico dos conjuntos, interna e externamente. Cabe lembrar que se trata de 

ordenação feita nos arquivos permanentes, quando realmente os conjuntos de 

documentos produzidos/recolhidos por unidades administrativas e/ou pessoas físicas 

passam a “conviver” uns com os outros, só então passando a ser fundos. 

(BELLOTTO, 2006, p. 136). 

 

                                                      
19 Significa “conhecimento que se tem em determinada área ou habilidade técnica para exercê-lo”. 
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O acervo da divisão Insurance é constituído basicamente por apólices de seguro e seus 

endossos e documentos relacionados a sinistros. São mantidos no arquivo até 15 (quinze) anos 

a pedido da Gerência da Divisão. 

O acervo de Ports & Manufacturing Units é constituído por documentos relativos às 

atividades dos Portos de Açu/RJ, Angra dos Reis/RJ e Vitória/ES e das fábricas da Flexibrás, 

empresa do Grupo TechnipFMC, em Açu/RJ e Vitória/ES, além de conter processos 

administrativos e judiciais das empresas do Grupo no Brasil. Os documentos relacionados aos 

Portos e às Fábricas permanecem no arquivo durante 15 (quinze) anos. Os documentos 

relacionados aos processos administrativos e judiciais permanecem no arquivo por prazo 

indeterminado e sujeito à avaliação do advogado responsável pelo processo. 

Os acervos das divisões restantes relacionadas aos projetos (Onshore & Offshore, 

Subsea & Flexibles e Surface) abrangem dossiês com todos os projetos relacionados e são 

mantidos no arquivo por 15 (quinze) anos a contar da data de assinatura do Termo de Quitação 

Total que é o documento que apresenta a quitação total referente aos serviços executados de 

um determinado projeto. Esses documentos só permanecerão mais tempo caso haja algum 

processo judicial envolvido. 

Com exceção do acervo da divisão Corporate, todos os outros são de arquivo 

intermediário, que é um “conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso 

pouco frequente, que aguarda destinação” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 32). Os que são 

destinados à transferência, são digitalizados e catalogados antes da sua ida para a Iron 

Mountain, que é uma empresa que presta serviços de custódia, armazenamento e gerenciamento 

de documentos.  

Todos os acervos, independentemente do arquivo ser intermediário ou permanente, 

têm seus documentos digitalizados e inseridos no SharePoint, e foi criada uma página restrita 

para o Departamento Jurídico, desenvolvida segundo os critérios de um Plano de Classificação 

e um Quadro de Arranjo, refletindo dessa forma a mesma organização tanto no arquivo 

convencional quanto no arquivo digital. 

 

4.3. O Sistema Informatizado SharePoint 2013 e o ARQ Brasil 

 

Nas considerações para a elaboração da Resolução do CONARQ nº 25/2007, encontra-

se a afirmativa de que “as organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm cada vez mais 

produzindo documentos arquivísticos exclusivamente em formato digital e que governos, 
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organizações e cidadãos dependem do documento digital como fonte de prova e informação, bem 

como de garantia de direitos”. 

Devido a esse crescimento, muitas empresas de tecnologia de informação oferecem 

várias soluções em softwares como sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 

Mas cabe a uma equipe composta por especialistas de diversas áreas, incluindo Arquivologia e 

Tecnologia da Informação, escolher o que melhor atende as demandas da referida instituição. 

Segundo Rondinelli (2005, p. 64), “a comunidade arquivística internacional reconhece 

o sistema de gerenciamento arquivístico de documentos como um instrumento capaz de garantir 

a criação e a manutenção de documentos eletrônicos confiáveis ou segundo a diplomática 

arquivística contemporânea preconizada por Duranti, de documentos eletrônicos arquivísticos 

fidedignos e autênticos”. 

Para uma escolha acertada de um software que atenda todas as demandas de uma gestão 

de documentos arquivísticos convencionais e digitais, é necessário que este atenda ao Modelo de 

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

que apresenta todos os requisitos arquivísticos que caracterizam um Sistema Informatizado de 

Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), que é definido pelo e-ARQ Brasil como: 

 

Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão 

arquivística de documentos, processado por computador. Pode compreender um software 

particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos 

por encomenda, ou uma combinação destes. O sucesso do SIGAD dependerá, 

fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão arquivística de 

documentos. (e-ARQ, 2011, p. 10). 
 

O artigo 3º da Resolução do CONARQ nº 25/2007 esclarece que o e-ARQ Brasil é 

aplicável aos sistemas que produzem e mantém somente documentos digitais ou para sistemas que 

compreendem documentos digitais e convencionais ao mesmo tempo. No caso de documentos 

convencionais o sistema inclui apenas o registro das referências nos metadados. E para 

documentos digitais, o sistema inclui os próprios documentos. 

O software analisado por meio de comparação com o e-ARQ Brasil é o SharePoint 

2013, que pertence à Microsoft, desenvolvido exclusivamente para ser usado na esfera 

empresarial. Esta plataforma funciona na esfera online, sendo utilizada para fazer a criação de 

portais e intranets corporativas, tendo como objetivo promover a gestão documental e de 

conteúdos que são produzidos pelas empresas. É usado na gestão eletrônica de documentos pelo 

fato de ser bastante amplo, pois pode ser configurado de acordo com as necessidades de cada 

empresa, além de ter as suas funções aliadas a outras ferramentas disponíveis na Web. O 
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SharePoint 2013 permite que a corporação crie os seus próprios métodos de classificação, 

organização e compartilhamento de documentos. Isto significa que ele não vem com os 

metadados necessários para descrição do contexto de cada documento, mas apresenta grande 

flexibilidade para a criação e a configuração deles. 

O SharePoint 2013 foi adquirido pela Technip antes da fusão com a FMC e implantado 

entre 2013 e 2014. Antes da implantação usava-se o SharePoint 2010 e os seus metadados não 

foram configurados segundo os instrumentos técnicos da gestão de documentos (Plano de 

Classificação, Tabela de Temporalidade e Quadro de Arranjo). Isso gerou uma desorganização 

no controle dos documentos digitais e convencionais, gerando ineficácia na sua utilização e, por 

consequência, a preferência pelo armazenamento dos documentos digitais no Windows 

Explorer20. Como toda a equipe tem acesso às pastas do Departamento Jurídico via rede e não 

havia padrão para o salvamento dos documentos, estes eram salvos de maneiras diferentes e, por 

conseguinte, não havia a recuperação dos mesmos porque quem salvou não lembraria mais tarde 

dos termos que ele atribuiu ao documento. 

Antes da implementação da nova versão 2013, foram tomadas as seguintes medidas: 

formação de uma equipe multidisciplinar, liderada pelo arquivista, para elaboração do Plano de 

Classificação, da Tabela de Temporalidade e do Quadro de Arranjo; treinamentos sobre 

Arquivologia, Gestão de Documentos e o uso do SharePoint 2013; padronização das 

nomenclaturas dos arquivos digitais armazenados no Windows Explorer antes da sua inserção 

no Sharepoint 2013; desenvolvimento de páginas e aplicativos no SharePoint 2013 e 

configuração de metadados e workflows de acordo com os instrumentos técnicos da gestão de 

documentos elaborados pela equipe multidisciplinar do Departamento Jurídico. 

Baseando-se no e-ARQ Brasil, será analisado o SharePoint 2013, para conferir sua 

aderência aos seus requisitos. Como são muitos, serão tratados apenas os requisitos obrigatórios 

das seguintes seções do e-ARQ Brasil: 1. Organização dos documentos arquivísticos: plano de 

classificação e manutenção dos documentos (1.1 Configuração e administração do plano de 

classificação no SIGAD; 1.2 Classificação e metadados das unidades de arquivamento; 1.3 

Gerenciamento dos dossiês e processos); 3. Captura (3.1 Procedimentos gerais); 4. Avaliação e 

destinação (4.1 Configuração da tabela de temporalidade e destinação dos documentos; 4.2 

Aplicação da tabela de temporalidade e destinação dos documentos). 

Segue então o Quadro de Análise. 

 

                                                      
20 Literalmente "Explorador do Windows", é um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows, ou seja, é 

utilizado para a cópia, exclusão, organização, movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciador_de_arquivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pasta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows


40 
 

Quadro de análise de requisitos do e-ARQ Brasil atendidos pelo sistema informatizado 

de gestão arquivística de documentos da empresa TechnipFMC  

 

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

documentos 

1.1. Configuração e administração do plano de classificação no SIGAD 

 

Requisito SharePoint 2013 

1.1.1. Um SIGAD tem que incluir e ser 

compatível com o plano de classificação do 

órgão ou entidade. 

Todas as páginas criadas e aplicativos 

adicionados foram construídos e elaborados 

de acordo com o Plano de Classificação e 

com o Quadro de Arranjo do Departamento 

Jurídico da TechnipFMC. 

1.1.2. Um SIGAD tem que garantir a criação de 

classes, subclasses, grupos e subgrupos nos 

níveis do plano de classificação de acordo com 

o método de codificação adotado. 

Os usuários com os níveis de permissão 

“Controle Total”, “Editar” e “Design” 

podem criar ou alterar qualquer classe, 

subclasse, grupo e subgrupo sempre que 

necessário. 

Neste caso, somente o arquivista e técnicos 

de arquivo têm esta permissão. 

1.1.3. Um SIGAD tem que permitir a usuários 

autorizados acrescentar novas classes sempre 

que necessário. 

O usuário com os níveis de permissão 

“Controle Total” e “Editar” pode adicionar 

ou alterar qualquer classe sempre que 

necessário. 

Neste caso, somente o arquivista e os 

técnicos de arquivo têm esta permissão. 

1.1.4. Um SIGAD tem que registrar a data de 

abertura de uma nova classe no respectivo 

metadado. 

Toda e qualquer atividade realizada no 

SharePoint é registrada.  

1.1.5. Um SIGAD tem que registrar a mudança 

de nome de uma classe já existente no respectivo 

metadado. 

Toda e qualquer atividade realizada no 

SharePoint 2013 é registrada.  

1.1.10. Um SIGAD tem que permitir a 

associação de metadados às classes, conforme 

estabelecido no padrão de metadados, e deve 

restringir a inclusão e alteração desses mesmos 

metadados somente a usuários autorizados. 

O SharePoint 2013 atende totalmente a este 

requisito. 

Somente o arquivista, a diretora e a 

secretária do departamento têm esta 

autorização.  

1.1.17. Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios de 

apoio à gestão do plano de classificação, 

incluindo a capacidade de: 

• gerar relatório completo do plano de 

classificação; 

O SharePoint 2013 atende totalmente a este 

requisito. 
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• gerar relatório parcial do plano de 

classificação a partir de um ponto 

determinado na hierarquia; 

• gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos classificados em uma ou 

mais classes do plano de classificação; 

• gerar relatório de documentos classificados 

por unidade administrativa. 

1.2. Classificação e metadados das unidades de arquivamento 

 

Requisito SharePoint 2013 

1.2.4. Um SIGAD tem que permitir a associação 

de metadados às unidades de arquivamento e 

deve restringir a inclusão e alteração desses 

metadados a usuários autorizados. 

Somente os usuários com níveis de 

permissão “Controle Total” e “Editar” 

podem proceder qualquer tipo de alteração 

ou inclusão no SharePoint. 

Neste caso, somente o arquivista e o técnico 

têm essa permissão. 

1.3. Gerenciamento dos dossiês/processos 

Requisito SharePoint 2013 

1.3.1. Um SIGAD tem que registrar nos 

metadados as datas de abertura e de 

encerramento do dossiê/processo. 

Essa data pode servir de parâmetro para 

aplicação dos prazos de guarda e destinação do 

dossiê/processo. 

Pode-se usar o tipo de coluna “Calculado” e 

atribuir fórmulas para aplicação dos prazos 

de guarda e destinação do dossiê/processo. 

Quando chegar a data do encerramento, o 

Sharepoint automaticamente emite uma 

notificação por e-mail que poderá ser 

programada para o dia exato ou dias antes 

da referida data. 

1.3.2. Um SIGAD tem que permitir que um 

dossiê/processo seja encerrado por meio de 

procedimentos regulamentares e somente por 

usuários autorizados. 

O usuário com o nível de permissão 

“Controle Total” pode encerrar um 

dossiê/processo. 

Neste caso, somente o arquivista tem esta 

permissão. 

1.3.3. Um SIGAD tem que permitir a consulta 

aos dossiês/processos já encerrados por usuários 

autorizados. 

 

Os usuários com os níveis de permissão 

“Controle Total”, “Design”, “Editar” e 

“Leitura” podem consultar essas bases de 

dados. 

Neste caso, o campo “Status” evidencia que 

o referido dossiê/processo está encerrado. 

1.3.4. Um SIGAD tem que impedir o acréscimo 

de novos documentos a dossiês/processos já 

encerrados. 

Dossiês/processos encerrados devem ser 

reabertos para receber novos documentos. 

Neste caso, o acesso a estes documentos 

fica “Somente Leitura”, impedindo que haja 

qualquer alteração no dossiê/processo 

encerrado. 

Somente o arquivista tem autorização de 

manipular dossiês/processos encerrados. 
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3.1. Procedimentos gerais 

 

Requisito SharePoint 2013 

3.1.1. A captura tem que garantir a execução das 

seguintes funções: 

• registrar e gerenciar todos os documentos 

convencionais; 

• registrar e gerenciar todos os documentos 

digitais, independentemente do contexto 

tecnológico; 

• classificar todos os documentos de acordo 

com o plano ou código de classificação; 

• controlar e validar a introdução de 

metadados. 

A captura de documentos é feita fora do 

SharePoint, em formato PDF, inserida por 

usuário autorizado e registrado 

imediatamente. O Sharepoint registra e 

gerencia todos os documentos 

convencionais e digitais da TechnipFMC. 

Todos são classificados de acordo com o 

Plano de Classificação. A introdução de 

metadados é feita de forma controlada para 

que haja validação do sistema. 

3.1.2. Um SIGAD tem que ser capaz de capturar 

documentos digitais das formas a seguir: 

• captura de documentos produzidos dentro do 

SIGAD; 

• captura de documento individual produzido 

em arquivo digital fora do SIGAD; 

• captura de documento individual produzido 

em workflow ou em outros sistemas 

integrados ao SIGAD; 

• captura de documentos em lote. 

O SharePoint permite as três formas de 

captura de documentos. 

3.1.4. Um SIGAD tem que aceitar o conteúdo do 

documento, bem como as informações que 

definem sua aparência, mantendo as associações 

entre os vários objetos digitais que compõem o 

documento, isto é, anexos e links de hipertexto. 

O SharePoint aceita os formatos dos 

aplicativos do Pacote Office (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e 

Access), de imagens (JPG, PNG, TIFF, 

BMP e GIF) e o PDF (Portable Document 

Format). 

3.1.5. Um SIGAD tem que permitir a inserção 

de todos os metadados obrigatórios e opcionais 

definidos na sua configuração e garantir que se 

mantenham associados ao documento. 

Os metadados obrigatórios são: 

• nome do arquivo digital; 

• número identificador atribuído pelo sistema; 

• data de produção; 

• data e hora de transmissão e recebimento; 

• data e hora da captura; 

• título ou descrição abreviada; 

• classificação de acordo com o plano ou 

código de classificação; 

• prazos de guarda; 

• autor (pessoa física ou jurídica); 

• redator (se diferente do autor); 

• originador; 

Todos os metadados obrigatórios e 

opcionais podem ser inseridos nas 

configurações. 

Um novo metadado pode ser configurado 

como obrigatório ou não. 

O único metadado que já vem definido 

como obrigatório é o de Título. Mas o 

sistema apresenta flexibilidade para 

inclusão e configuração de novos 

metadados. 
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• destinatário (e respectivo cargo); 

• nome do setor responsável pela execução da 

ação contida no documento; 

• indicação de anotação; 

• indicação de anexos; 

• indicação de versão; 

• restrição de acesso; 

• registro das migrações e data em que 

ocorreram. 

Os metadados opcionais se referem a 

informações mais detalhadas sobre o 

documento, tais como: 

• espécie/tipo/gênero documental; 

• associações a documentos diferentes que 

podem estar relacionados pelo fato de 

registrarem a mesma atividade ou se 

referirem à mesma pessoa ou situação; 

• formato e software (nome e versão) em que o 

documento foi produzido ou capturado; 

• máscaras de formatação (templates) 

necessárias para interpretar a estrutura do 

documento; 

• assunto/descritor (diferentes do já 

estabelecido no código de classificação); 

• localização física; e 

• outros que se julgarem necessários. 

3.1.6. Um SIGAD tem que prever a inserção dos 

metadados obrigatórios, previstos em legislação 

específica na devida esfera e âmbito de 

competência, no momento da captura de 

processos. 

Um metadado pode ser incluído a qualquer 

momento em um aplicativo, mesmo que 

este já tenha sido configurado de acordo 

com um planejamento prévio, podendo-se 

disponibilizá-lo na ordem que o 

administrador considerar adequado. 

3.1.7. Um SIGAD tem que ser capaz de atribuir 

um número identificador a cada dossiê/processo 

e documento capturado, que serve para 

identificá-lo desde o momento da captura até sua 

destinação final no SIGAD. 

É atribuído uma ID alfanumérica para cada 

dossiê, projeto ou documentos capturado. 

3.1.8. O formato do número identificador 

atribuído pelo sistema deve ser definido no 

momento da configuração do SIGAD. 

O SharePoint 2013 permite a definição do 

formato do número identificador no 

momento da sua configuração. 

3.1.9. Num SIGAD, o número identificador 

atribuído pelo sistema tem que: 

• ser gerado automaticamente, sendo vedada 

sua introdução manual e alteração posterior; 

ou 

• ser atribuído pelo usuário e validado pelo 

sistema antes de ser aceito. 

O SharePoint 2013 permite as duas formas 

de atribuição do número identificador. 
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3.1.10. Um SIGAD tem que prever a adoção da 

numeração única de processos e/ou documentos 

oficiais de acordo com a legislação específica a 

fim de garantir a integridade do número 

atribuído ao processo e/ou documento na 

unidade protocolizadora de origem. 

Os metadados referentes a numeração única 

de processos pode ser configurado como 

“Não permitir valores duplicados”. 

3.1.12. Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam 

inseridos somente por usuários autorizados. 

Os metadados são inseridos apenas pelo 

arquivista. 

3.1.13. Um SIGAD tem que garantir que os 

metadados associados a um documento sejam 

alterados somente por administradores e 

usuários autorizados e devidamente registrados 

em trilhas de auditoria. 

Somente o arquivista ou auxiliar pode 

alterar os metadados. Todas as alterações 

são registradas. 

3.1.16. Um SIGAD tem que garantir a 

visualização do registro de entrada do 

documento no sistema com todos os metadados 

inseridos automaticamente e os demais a serem 

atribuídos pelo usuário. 

Todos os registros de entrada são 

visualizados por todos os usuários. 

3.1.17. Um SIGAD tem que garantir a inserção 

de outros metadados após a captura. 

Por exemplo, data e hora de alteração e 

mudança de suporte. 

A inserção de novos metadados pode ser 

feita mesmo após a captura do documento. 

3.1.18. Sempre que um documento tiver mais de 

uma versão, o SIGAD tem que permitir que os 

usuários selecionem pelo menos uma das 

seguintes ações: 

• registrar todas as versões do documento 

como um só documento arquivístico; 

• registrar uma única versão do documento 

como um documento arquivístico; 

• registrar cada uma das versões do 

documento, separadamente, como um 

documento arquivístico. 

O SharePoint 2013 permite as três ações de 

registro. A opção mais utilizada é o de 

registrar uma única versão do documento. 

3.1.21. No caso de documentos ou 

dossiês/processos constituídos por mais de um 

objeto digital, o SIGAD tem que: 

• tratar o documento como uma unidade 

indivisível, assegurando a relação entre os 

objetos digitais; 

• preservar a integridade do documento, 

mantendo a relação entre os objetos digitais; 

• garantir a integridade do documento quando 

de sua recuperação, visualização e gestão 

posteriores; 

Cada documento é tratado indivisivelmente, 

mas não deixando de ter seu relacionamento 

com outros objetos. 
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• gerenciar a destinação de todos os objetos 

digitais que compõem o documento como 

uma unidade indivisível. 

3.1.22. Um SIGAD tem que emitir um aviso 

caso o usuário tente registrar um documento que 

já tenha sido registrado no mesmo 

dossiê/processo. 

 

O SharePoint pode ser configurado para 

impedir valores duplicados. 

4. Avaliação e destinação 

4.1. Configuração da tabela de temporalidade e destinação dos documentos 

 

Requisito SharePoint 2013 

4.1.1. Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para definição e manutenção de 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, associada ao plano de classificação 

do órgão ou entidade. 

Pode-se atribuir um fluxo de trabalho para 

contagem de um prazo a partir da data de 

assinatura de um documento inicial ou final 

de um dossiê/processo. 

4.1.2. Um SIGAD tem que associar, 

automaticamente, ao dossiê/processo o prazo e a 

destinação previstos na classe em que o 

documento foi inserido. 

Pode-se atribuir um fluxo de trabalho para 

contagem de um prazo a partir a partir de 

fórmulas específicas relacionando-as a cada 

classe de documento. 

4.1.3. Um SIGAD tem que manter tabela de 

temporalidade e destinação de documentos com 

as seguintes informações: 

• identificador do órgão ou entidade; 

• identificador da classe; 

• prazo de guarda na fase corrente; 

• prazo de guarda na fase intermediária; 

• destinação final; 

• observações; 

• evento que determina o início da contagem 

do prazo de retenção na fase corrente e na 

fase intermediária. 

Todas as informações referentes à Tabela de 

Temporalidade e à destinação dos 

documentos estão especificamente 

separadas nas suas respectivas colunas: 

“Empresa do Grupo TechnipFMC”, 

Subdivisão do Departamento Jurídico”, 

“Prazo de Guarda”, “Destinação”, 

“Observações” e “Instrução para Contagem 

do Prazo”. 

4.1.4. Um SIGAD tem que prever, pelo menos, 

as seguintes situações para destinação: 

• apresentação dos documentos para 

reavaliação em data futura; 

• eliminação; 

• exportação para transferência; 

• exportação para recolhimento (guarda 

permanente). 

A coluna “Destinação Final” descreve toda 

a destinação dos documentos, seja 

eliminação, transferência ou guarda 

permanente. Os prazos de guarda de 

documentos relacionados a projetos são 

reavaliados, caso durante o percurso dos 

mesmos, surja algum processo judicial ou 

administrativo. Caso haja, as informações 

do processo são descritas no campo 

“Observação”. 

4.1.5. Um SIGAD tem que prever a iniciação 

automática da contagem dos prazos de guarda 

referenciados na tabela de temporalidade e 

Pode-se atribuir um fluxo de trabalho para 

contagem de um prazo a partir da data de 
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destinação de documentos, pelo menos, a partir 

dos seguintes eventos: 

• abertura de dossiê; 

• arquivamento de dossiê/processo; 

• desarquivamento de dossiê/processo; 

• inclusão de documento em um 

dossiê/processo. 

assinatura de um documento inicial ou final 

de um dossiê/processo. 

4.1.7. Um SIGAD tem que limitar a definição e 

a manutenção (alteração, inclusão e exclusão) da 

tabela de temporalidade e destinação de 

documentos a usuários autorizados. 

As permissões são concedidas atribuindo-se 

níveis de permissão específicos para 

pessoas ou grupos. 

4.1.11. Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para elaboração de relatórios 

que apoiem a gestão da tabela de temporalidade 

e destinação, incluindo a capacidade de: 

• gerar relatório completo da tabela de 

temporalidade e destinação de documentos; 

• gerar relatório parcial da tabela de 

temporalidade e destinação de documentos a 

partir de um ponto determinado na hierarquia 

do plano de classificação; 

• gerar relatório dos documentos ou 

dossiês/processos aos quais foi atribuído um 

determinado prazo de guarda; 

• identificar as inconsistências existentes entre 

a tabela de temporalidade e destinação de 

documentos e o plano de classificação. 

Por padrão, os relatórios são gerados 

através do Excel ou do Visio, mantendo a 

integridade dos dados e respeitando linhas e 

colunas. 

4.2 Aplicação da tabela de temporalidade e destinação dos documentos 

 

Requisito SharePoint 2013 

4.2.1. Um SIGAD tem que fornecer recursos 

integrados à tabela de temporalidade e 

destinação de documentos para implementar as 

ações de destinação. 

O SharePoint permite o uso de workflows 

para calcular datas e avisar ao usuário sobre 

os prazos de vigência, precaução e 

prescrição dos documentos. 

4.2.3. Um SIGAD tem que prover 

funcionalidades para informar ao usuário 

autorizado sobre os documentos ou 

dossiês/processos que já cumpriram ou estão 

para cumprir o prazo de guarda previsto. 

O SharePoint permite a inserção de 

workflows com fórmulas para contagem das 

datas e emitir um aviso aos usuários 

autorizados sobre a vigência final de cada 

documento ou dossiê/processo ou quando 

este estiver faltando pouco tempo para 

cumprimento do prazo de guarda previsto. 

 

4.2.4. Um SIGAD tem de prover 

funcionalidades para gerenciar o processo de 

destinação, que tem de ser iniciado por usuário 

autorizado e cumprir os seguintes passos: 

O SharePoint permite a inserção de 

workflows com fórmulas para contagem 

das datas e emitir um aviso aos usuários 
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• identificar automaticamente os documentos 

ou dossiês/processos que atingiram os prazos 

de guarda previstos; 

• informar o usuário autorizado sobre todos os 

documentos ou dossiês/processos que foram 

identificados no passo anterior; 

• possibilitar a alteração do prazo ou 

destinação previstos para aqueles 

documentos ou dossiês/processos, caso 

necessário; 

• proceder à ação de destinação quando 

confirmada pelo usuário autorizado. 

 

autorizados sobre a vigência final de cada 

documento ou dossiê/processo. 

Os workflows podem ser editados de acordo 

com as necessidades dos usuários ou 

equipe. 

 

Sobre o sistema informatizado SharePoint 2013, conclui-se que ele corresponde aos 

requisitos obrigatórios apresentados acima, para ser considerado um sistema informatizado de 

gestão arquivística de documentos, estabelecidos no e-ARQ Brasil. 

Todo o layout do sistema está desenhado de acordo com o Plano de Classificação e a 

Tabela de Temporalidade. 

A TechnipFMC possui um sistema de armazenamento que possibilita um papel 

funcional nas atividades administrativas preconizando o espaço físico, eficiência na 

recuperação e nas atividades desenvolvida na empresa. O sistema realiza todas as funções da 

gestão de documentos.  

Para um SIGAD, ele gerencia, simultaneamente, os documentos digitais e os 

convencionais a fim de que o arquivo possa controlar o ciclo de vida de todos os documentos 

da instituição, de forma a garantir a manutenção da autenticidade, da preservação e do acesso. 

As equipes do Departamento Jurídico, incluindo seu arquivista, e do Departamento de 

Tecnologia da Informação, estão trabalhando para aperfeiçoamentos no sistema SharePoint 

2013, para que este seja ainda mais completo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar a importância da gestão arquivística de 

documento, bem como a análise do sistema SharePoint 2013 de acordo com os requisitos propostos 

pelo e-ARQ Brasil. Assim, inicialmente foram enfatizados alguns conceitos fundamentais da 

Arquivologia para que ao longo da pesquisa, fossem compreendidos os temas abordados.  

No decorrer da pesquisa, pode-se observar que, para o gerenciamento arquivístico 

tanto de documentos digitais como convencionais, requer um cuidadoso planejamento na 

implementação de um sistema informatizado numa instituição, seja pública ou privada, de 

modo que este permita a atribuição de todas as etapas referentes a uma gestão de documentos. 

O e-ARQ deve ser levado em consideração como um importante instrumento de 

auxílio para a escolha de um software para ser implementado como um sistema informatizado 

de gestão arquivística de documentos, pois ele apresenta todos os modelos de requisitos 

arquivísticos necessários para a gestão de documentos convencionais e digitais. 

 A gestão arquivística de documentos tem que garantir a produção, a manutenção, a 

preservação de documentos arquivísticos confiáveis, autênticos e compreensíveis, bem como o 

acesso a estes, independentemente de formas ou suporte. 

Para a implementação correta do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos é recomendável analisar se os procedimentos de classificação e avaliação de 

documentos foram procedidos de maneira correta e se os seus instrumentos técnicos (Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade) foram elaborados de maneira que reflitam a 

organicidade do arquivo, pois estes instrumentos implicam na escolha ou no desenvolvimento 

do software que deverá atender a demanda documental de cada instituição ou de seus setores. 

Conclui-se, através do resultado da análise comparativa do sistema SharePoint 2013, 

adotado pela empresa TechnipFMC, com o e-ARQ Brasil que ele apresenta todos os requisitos 

arquivísticos que caracterizam um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 

Documentos, pois permite: a captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os 

tipos de documentos arquivísticos e de todos os sus componentes digitais; a gestão dos 

documentos a partir dos seus instrumentos técnicos que são o plano de classificação e a Tabela 

de Temporalidade; a implementação de metadados associados aos documentos para descreve-

los em seus contextos; a integração entre documentos digitais e convencionais; a avaliação e 

seleção dos documentos para recolhimento e preservação dos que possuem valor permanente; 

a aplicação da tabela de temporalidade e destinação dos documentos; gestão de preservação de 

documentos, além do sistema contemplar ainda todos os ciclos vitais dos documentos. 
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