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RESUMO 
 
 

ANÁLISE DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL (AFD)  
SOB A PERSPECTIVA ARQUIVÍSTICA E  

SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO DAS IFES 
 

AUTOR: Sandra Messa da Silva 
ORIENTADOR: Daniel Flores 

 
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a análise do Assentamento Funcional Digital (AFD) sob a perspectiva 
arquivística e sua implantação no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O objetivo desta 
pesquisa é investigar a implantação do AFD, a partir da análise da Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de 
março de 2016, emanada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), que efetivou a 
instituição do AFD no âmbito dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 
Federal (SIPEC). A justificativa para essa investigação está relacionada ao resultado da pesquisa realizada, em 
2017, pelo Observatório de Documentos Digitais quanto à gestão e preservação dos documentos arquivísticos 
digitais das IFES do país. Tal estudo apontou que as instituições não consideram como prioridade investir na 
produção, manutenção e acesso aos documentos arquivísticos digitais, constatando-se, portanto, um cenário, 
ainda, incipiente para atendimento desta normativa. Para isso, foi levantado um referencial teórico para 
fundamentar os objetivos da pesquisa, acerca do Patrimônio Cultural, Patrimônio Documental, Documento 
Arquivístico e Documento Arquivístico Digital, Diplomática, Preservação Digital Sistêmica e Cadeia de 
Custódia Arquivística. A contextualização do estudo envolve a política nacional de arquivos, as IFES, o Projeto 
AFD que faz parte do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE) e as respectivas normativas. Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa de natureza aplicada, quali/quantitativa, exploratória. A coleta de dados foi efetuada por meio 
de questionamentos dirigidos às IFES, ao Arquivo Nacional e MP, via Sistema Eletrônico do Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC). Nesse estudo foi constatado que a Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de 
março de 2016, apresentava lacunas e inconsistências, tais como, não informar quais as responsabilidades do MP 
acerca da gestão, preservação e custódia física dos documentos do AFD, bem como, as responsabilidades dos 
órgãos produtores - as IFES -, pela custódia legal dos documentos arquivísticos fonte de prova. A referida 
normativa foi revogada pela Portaria Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, da Secretaria de Gestão de 
Pessoas do MP, a qual, também, estabelece observância às orientações emanadas pelo Arquivo Nacional. Apesar 
disso, o MP não confirmou e não apresentou documentação que comprove a utilização de Sistema Informatizado 
de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) para 
gestão e preservação dos documentos do AFD e afirma que o novo sistema SIGEPE-AFD implementado, trata-
se de um banco de dados online. A partir da análise e discussão dos dados levantados, foi possível elaborar 
recomendações direcionadas às IFES, apresentando alternativas voltadas à produção, preservação e acesso aos 
documentos arquivísticos funcionais fonte de prova e fonte geradora do Assentamento Funcional Digital. Entre 
as recomendações apresentadas, está a transformação de Sistemas de Negócio utilizados pelas IFES em SIGAD 
de Negócio, de acordo com um dos Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com o SIGAD, apresentados pela 
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE), por meio da Orientação Técnica nº 3, de novembro de 
2015. A gestão de documentos é dever do Poder Público e para isso, as normas, as recomendações e as 
orientações emanadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e pelo Arquivo Nacional (AN) devem 
ser respeitadas, assim como, a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 e demais normativas a ela vinculadas. 
 
 
Palavras-chave: Assentamento Funcional Digital. Instituições Federais de Ensino Superior. Patrimônio 
Documental. 
  



	

	

 
  



	

	

ABSTRACT 
 
 

ANALYSIS OF THE DIGITAL PERSONNEL FILES FROM THE ARCHIVAL 
PERSPECTIVE AND THE IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF THE IFES 

 
AUTHOR: Sandra Messa da Silva 

ADVISOR: Daniel Flores 
 
 

This research presents a study about the analysis of the Digital Personnel Files (AFD) from the archival 
perspective and its implementation in the context of the Federal Institutions of Higher Education – IFES. The 
objective of this research is to investigate the implementation of AFD, starting from the analysis of the norms 
determined by the Portaria Normativa / SEGRT number 4 (a normative instruction), published in March 10, 
2016, emanated from the Ministry of Planning, which instituted AFD whithin the scope of the organs and entities 
of the Federal Public Administration's Civilian Staff System (SIPEC). The justification for this investigation is 
related to the result of the survey conducted in 2017, by the Observatory of Digital Documents, about the 
management and preservation of the digital archival documents of the IFES, that pointed the institutions don't 
consider as a priority the investment in the production, maintenance and access to the digital archival documents. 
An incipient scenery for the compliance of the normative instruction could thus be seen. For this study, a 
theoretical frame of reference has been incorporated to substantiate the objectives of the research, regarding the 
Cultural Patrimony, Documental Patrimony, Records and Digital Document, Diplomatic, Systemic Digital 
Preservation and Chain Custody. The contextualization of the study involves the files national policies, the IFES, 
the AFD project which is part of the Federal Government Personnel Management System (SIGEPE) and 
respective legislation. Therefore this research is an applied, quali-quantitative and exploratory one. The data 
collection was made through questionnaires addressed to the IFES, National Archives and MP, through the 
Electronic System of the Service of Information to the Citizen (e-SIC). In this study, it was found that the 
normative instruction /SEGRT/MP number 4, from the 10th of March, 2016, presents gaps and some 
inconsistencies, such as not informing which are the responsibilities of MP concerning the management, 
preservation and physical custody of the AFD documents, as well as the responsibilities of the IFES as 
producers, for the legal chain custody of those source of evidence documents. The referred normative instruction 
has been repealed by Regulatory Ordinance number 9, from the 1st of August, 2018 by the Personnel 
Management Department of MP, which also sets out the guidelines of the National Archive. Besides that, MP 
didn't submit documentation to prove the utilization of the Archival Document Management Digital System 
(SIGAD), nor the use of the Reliable Digital Archival Repository (RDC-Arq) for the management and 
preservation of the documents belonging to AFD. MP stated that the new SIGEPE-AFD implemented is an 
online database. Starting from the analysis and discussion of surveyed data it was possible to elaborate the 
guidelines to IFES, presenting alternatives for the production, preservation and access to archival documents 
which are source of evidence and generating sources of Digital Personnel Files. The transformation of the 
Business Systems used by IFES into Business SIGAD is among the recommendations presented, according to 
one of the scenarios of RDC-Arq used together with SIGAD, presented by the Electronic Documents Technical 
Chamber (CTDE), through the guideline number 3, published in November of 2015. The management of 
documents is an obligation of the Public Power and thus, the norms, recommendatios and guidelines issued by 
the National Council on Archives (CONARQ) and by the National Archive (AN) should be followed, as well as 
the Law number 8.159, published on January 8, 1991 and all the norms related to it.  
 
 
Keywords: Digital Personnel Files. Federal Institutions of Higher Education. Documental Patrimony. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os assentamentos funcionais são dossiês constituídos de documentos arquivísticos 

relativos à trajetória funcional dos servidores dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC), produzidos, gerenciados e mantidos 

sob responsabilidade das respectivas unidades de gestão de pessoas. 

Com o objetivo de atender aos direitos dos servidores, a tabela de temporalidade e 

destinação de documentos de arquivo relativa às atividades-meio da administração pública 

estabelece que os dossiês funcionais, classificados sob o código 020.5, devem ser conservados 

no arquivo intermediário dos órgãos produtores pelo prazo de 100 (cem) anos, antes de serem 

submetidos aos processos de eliminação - a destinação final desses documentos. 

Para agilizar o acesso à informação e a subsidiar a tomada de decisão, o antigo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão criou o Assentamento Funcional Digital 

(AFD), a partir da digitalização dos documentos analógicos acumulados nas pastas funcionais, 

com o propósito de servir como meio de consulta ao histórico funcional dos servidores dos 

órgãos e entidades do SIPEC.  

Os documentos digitais, por sua especificidade e complexidade necessitam requerem 

ambientes autênticos de gestão e preservação a longo prazo, tais como, Sistema Informatizado 

de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) e Repositórios Arquivísticos Digitais 

Confiáveis (RDC-Arq) associado à Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso. 

A interoperabilidade entre esses sistemas, realizada de forma automatizada, impede 

intervenções não autorizadas, construindo uma linha ininterrupta da cadeia de custódia digital, 

que garante a manutenção da autenticidade dos documentos digitais em todo o ciclo de vida. 

A Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, da Secretaria de Gestão 

de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público (SEGRT) do MP, foi o ato 

administrativo que impulsionou de forma efetiva a instituição do AFD nos órgãos e entidades 

do SIPEC, com o estabelecimento dos procedimentos para a inclusão de novos documentos 

funcionais produzidos após a data de lançamento oficial do Sistema Eletrônico de Informação 

do Assentamento Funcional Digital (SEI-AFD), assim como, a digitalização e inclusão do 

legado composto por documentos analógicos acumulados nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). 
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Essa normativa delegava às unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades, a 

responsabilidade pela execução ou contratação do serviço de digitalização do legado, como 

também, fixava a data de início e o prazo para conclusão dos trabalhos. Além disso, 

informava que os procedimentos estabelecidos levavam em consideração as orientações 

emanadas pelo Arquivo Nacional (AN) e a legislação relacionada à gestão de documentos 

públicos. 

No entanto, em 03 de agosto de 2018, a referida normativa foi revogada pela Portaria 

Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP), estabelecendo novos procedimentos operacionais, com 

vistas a atender às orientações e às resoluções emanadas pelo CONARQ. 

Esta pesquisa, portanto, tem como escopo analisar, sob o olhar arquivístico, o 

Assentamento Funcional Digital e a sua implantação no âmbito das IFES, com vistas a 

elaborar orientações e procedimentos que garantam a autenticidade, a preservação e o acesso 

aos documentos arquivísticos dos assentamentos funcionais analógicos geradores do AFD. 

Neste capítulo, Introdução, são apresentados os objetivos, a justificativa e a estrutura 

de capítulos que compõem o tema desta pesquisa. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O contexto de aplicação desse estudo está voltado às universidades federais e institutos 

federais (IFES) da Região Sul do Brasil, não levando em consideração as demais instituições 

das esferas estadual e municipal, bem como, as Instituições de Ensino Superior (IES), de 

iniciativa privada, em virtude de sua complexidade.  

Como forma de delimitar o universo da pesquisa sobre o Assentamento Funcional, foi 

demarcado o dia 12 de dezembro de 2018, como corte temporal para essa pesquisa, em razão 

da realização do Workshop Assentamento Funcional Digital, ocorrido nessa data, em 

Brasília/DF, cuja finalidade foi apresentar a plataforma SIGEPE-AFD, a nova Portaria 

Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, sobre a implantação do AFD e o Processo 

Licitatório em curso para a contratação da empresa que prestará serviços de digitalização do 

legado das pastas funcionais aos órgãos e entidades do SIPEC.  
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Cabe ressaltar que esta pesquisa não aborda os procedimentos operacionais para 

inserção de documentos funcionais no sistema AFD, visto que, esse tema não faz parte do 

escopo deste estudo.  

Nesse cenário, o problema relacionado ao tema da pesquisa se constitui em: as 

unidades de recursos humanos das universidades e institutos federais da Região Sul do Brasil 

estão implantando o AFD, de acordo com as normativas, recomendações e orientações 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), acerca da produção, gestão, 

preservação e o acesso aos documentos arquivísticos a longo prazo? 

Para melhor compreensão do problema, outros aspectos têm de ser investigados, tais 

como: as instituições em estudo possuem Setor de Arquivo instituído e conta com 

profissionais qualificados para produzir e gerenciar os documentos arquivísticos analógicos e 

digitais relativos aos assentamentos funcionais pelo tempo estabelecido pela Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo? As IFES implementaram Sistema 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), Repositório Arquivístico 

Digital Confiável (RDC-Arq) e Plataforma Arquivística de Descrição, Difusão e Acesso, de 

modo a garantir a gestão, a preservação e o acesso a longo prazo dos documentos 

arquivísticos, segundo às diretrizes emanadas pelo CONARQ? Como o MP, elaborou o 

Projeto AFD e quais as orientações repassadas pelo Arquivo Nacional para a concepção desse 

projeto? 

As respostas a essas questões norteiam o desenvolvimento desta pesquisa, cujos 

resultados a serem alcançados poderão sinalizar às instituições envolvidas, sobre a 

importância da implantação de políticas/programas de gestão com a adoção de sistemas, com 

o propósito de produzir e preservar documentos arquivísticos autênticos, de modo a torná-los 

acessíveis pelo tempo necessário. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Análise dos requisitos e procedimentos estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão para a implantação do Assentamento Funcional Digital no âmbito 
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das IFES, sob a ótica arquivística, de modo a elaborar orientações que garantam a 

autenticidade, a preservação e o acesso a longo prazo dos documentos arquivísticos 

produzidos, segundo às normativas, recomendações e orientações do Conselho Nacional de 

Arquivos e do Arquivo Nacional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar as normativas relativas à implantação do Assentamento Funcional Digital 

emanadas pelo MP, a partir de 10 de março de 2016; 

- Investigar a implantação do AFD no âmbito das IFES;  

- Analisar como é promovida a Preservação Digital Sistêmica e mantida a Cadeia de 

Custódia Arquivística no Assentamento Funcional, dos documentos analógicos, dos 

representantes digitais e dos nato digitais; 

- Elaborar orientações voltadas à produção, preservação e acesso aos documentos 

arquivísticos para geração do Assentamento Funcional Digital nas IFES. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O Poder Público tem o dever de gerir e dar proteção especial aos documentos de 

arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 

e como elemento de prova e informação (Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 – Lei dos 

Arquivos).  

Essa normativa foi fortalecida com a publicação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso à informação produzida 

pelos órgãos e entidades do poder público, visto que, para dar atendimento ao cidadão em 

tempo hábil, a gestão de documentos apoiada pela adoção de sistemas informatizados de 

gestão arquivística de documentos (SIGAD), repositórios arquivísticos digitais confiáveis 

(RDC-Arq) e plataformas arquivísticas de descrição, difusão e acesso, se tornou 

imprescindível. 
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A opção pelas Instituições Federais de Ensino Superior da Região Sul do Brasil 

(IFES), como amostra desta pesquisa, está relacionada à região onde a pesquisadora atua 

como arquivista no Instituto Federal de Santa Catarina, desde o ano de 2013. 

A escolha desse tema partiu do resultado da pesquisa realizada, em 2017, pelo 

Observatório de Documentos Digitais, equipe de monitoramento constituído pelo 

desdobramento do Grupo de Pesquisa UFF Ged/A – Documentos Digitais: Gestão, 

Preservação, Acesso e Transparência Ativa.  

É por meio da pesquisa realizada junto às instituições, que o Observatório desenvolve 

ações voltadas ao monitoramento dos aspectos tecnológicos, estruturais, organizacionais e 

culturais relativos à produção, manutenção, preservação e acesso de documentos arquivísticos 

digitais autênticos. Os resultados da pesquisa são divulgados no próprio sítio da Internet, 

como também, no website do CONARQ, de modo a dar transparência às ações empreendidas. 

O estudo desenvolvido pela equipe apontou que 89% das IFES do país não consideram 

como prioridade o planejamento de investimentos na produção, manutenção e acesso aos 

documentos arquivísticos digitais. Nesse enfoque, constatou-se um cenário, ainda, incipiente 

para atendimento da Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, relativa à 

implantação do AFD. 

Assim sendo, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de propor orientações e 

procedimentos para produzir, preservar e acessar os documentos arquivísticos que geram o 

AFD, visando a apoiar e padronizar as atividades desempenhadas pelas unidades de recursos 

humanos das IFES. 

 

1.4 ESTRUTURA DE CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO  

 

Esta pesquisa está estruturada em capítulos, sendo que, no primeiro, Introdução, é 

abordado o tema, a delimitação do tema, o problema, os objetivos e a justificativa da pesquisa. 

No segundo capítulo, Revisão de Literatura, é apresentada a temática pesquisada, 

tratando assuntos relativos ao Patrimônio Cultural, Patrimônio Documental, Documento 

Arquivístico e Documento Arquivístico Digital, Diplomática, Preservação Digital Sistêmica e 

a Cadeia de Custódia Arquivística. 



	

	

34 

No terceiro capítulo, Contextualização do Estudo, versa sobre o ambiente de 

desenvolvimento da pesquisa, apresentando as Instituições Federais de Ensino Superior, que 

produzem os documentos arquivísticos funcionais que geram os assentamentos funcionais 

digitais, a política de arquivos no âmbito dessas instituições, o Assentamento Funcional 

Digital que faz parte do Sistema de Gestão de Pessoas e as normativas relativas à implantação 

do AFD. 

No quarto capítulo, Metodologia, apresenta os procedimentos metodológicos que 

nortearam a pesquisa, abordando a sua classificação, etapas de aplicação, instrumentos de 

coleta de dados, planificação dos dados, regras de validação e elaboração do relatório e do 

produto desta pesquisa. 

No quinto capítulo é apresentada a Análise e Discussão dos Resultados, que demonstra 

os dados levantados e os resultados alcançados por meio dos instrumentos de pesquisa. 

No sexto capítulo, Conclusão, apresenta uma reflexão sobre os resultados obtidos na 

pesquisa, evidenciando que os objetivos específicos propostos foram atingidos. 

Como elementos finais, apresentam-se as referências bibliográficas consultadas para a 

elaboração desse estudo; além dos elementos pós-textuais disponibilizados nos Apêndices, 

entre eles: o modelo de fichamento das citações, os questionamentos e os respectivos 

formulários de respostas sobre o AFD, endereçados às Instituições Federais de Ensino 

Superior da Região Sul do Brasil, ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

e ao Arquivo Nacional, os resumos das portarias normativas publicadas e, por fim, as 

Recomendações para a Produção, Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos para a 

geração do Assentamento Funcional Digital nas Instituições Federais de Ensino Superior. 

Ainda como elemento pós-textual, está o Anexo “Relatórios do Cadastro e-mec contendo os 

quantitativos de Instituições Federais de Ensino Superior da Região Sul do Brasil”. 

Neste capítulo foi apresentado a estrutura desse trabalho. Na sequência, o capítulo, 

Revisão de Literatura, que aborda assuntos relativos à temática de discussão.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo é apresentado a revisão de literatura, dividida em subcapítulos, que 

tratam dos conceitos relativos a Patrimônio Cultural, Patrimônio Documental, Documento 

Arquivístico e Documento Arquivístico Digital, Diplomática, Preservação Digital Sistêmica e 

Cadeia de Custódia Arquivística, visando a dar o suporte necessário à consecução dos 

objetivos propostos pela pesquisa.  

 

2.1 PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Segundo Meira (2008, p. 19) a palavra patrimônio vem do latim, “Em sua raiz latina, 

patrimonium está relacionado a paterno e a pátria”. Para Funari e Pelegrini (2006, p. 11) “o 

patrimônio era um valor aristocrático e privado, referente à transmissão de bens no seio da 

elite patriarcal romana”. 

O patrimônio, a temporalidade e territorialidade são conceitos relacionados, uma vez 

que, a cada tempo e a cada lugar, a sociedade e o Estado definem o que se tornará patrimônio 

ou o que irá se perder no caminho (MEIRA, 2004 apud MEIRA, 2008, p. 18).  

As definições acerca de patrimônio nacional ganharam força a partir da Revolução 

Francesa, com o intuito de proteger os bens do clero e da nobreza, sendo que, com o passar do 

tempo os bens e obras passaram a ser classificados em patrimônio material e patrimônio 

imaterial (SUPERTI, 2013, p. 19). 

A criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

(UNESCO), em 1940, trouxe o conceito antropológico de cultura e, na ótica de Abreu (2009, 

p. 19 apud SUPERTI, 2013, p. 20), 

 

A definição de patrimônio cultural inclui hábitos, costumes, tradições, crenças e toda 
a contribuição material e imaterial de uma sociedade. O conceito antropológico de 
cultura delimitava que não apenas a história deveria ser preservada, mas as 
realizações humanas em suas mais diversas expressões.  

 

No Brasil a preocupação com a salvaguarda dos vestígios do passado e da proteção 

dos monumentos de valor histórico ganhou espaço na política institucional a partir de 1920. A 
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institucionalização das políticas de preservação patrimonial teve como marco inicial a 

fundação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em 1937 

(SCHIAVON; SANTOS, 2013, p. 40). 

Em setembro de 1937, um dos intelectuais modernistas que integrava o SPHAN, 

Mário de Andrade, chegou a apoiar uma campanha contra o vandalismo e o extermínio do 

patrimônio cultural promovido pelo jornalista Paulo Duarte. 

Assim, em 30 de novembro daquele ano, o Decreto-Lei nº 25, foi promulgado, 

dispondo sobre a organização da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional que se 

constituía no conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação fosse 

de interesse público, quer por sua vinculação a gastos memoráveis da história do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.  

A Declaração do México (1985), elaborada pelo Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS) afirma que, 

 

Todas as culturas fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A identidade 
cultural de um povo se renova e enriquece em contato com as tradições e valores dos 
demais. A cultura é um diálogo, intercâmbio de ideias e experiências, apreciação de 
outros valores e tradições; no isolamento, esgota-se e morre (IPHAN, 1985, p. 2). 

 

A preocupação com o patrimônio cultural se tornou mais evidente com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, cujo art. 215 determina que o Estado deve garantir a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e que apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

O art. 216 da Carta Magna, também, dispõe do que se trata o patrimônio cultural 

brasileiro de natureza material, imaterial portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

Segundo Chagas e Nascimento Júnior (2009, p. 29), entende-se por bem cultural, 

 

todos os testemunhos do homem e seu meio apreciado em si mesmo, sem 
estabelecer limitações derivadas de sua propriedade, uso, antiguidade ou valor 
econômico. Os bens culturais podem ser divididos em três grandes categorias: 
Bens naturais – rios, cachoeiras, matas, florestas, grutas, climas, etc. (patrimônio 
natural); 
Bens materiais – sítios e achados arqueológicos (patrimônio arqueológico); 
formações rurais e urbanas (patrimônio urbanístico); agenciamentos paisagísticos 
(patrimônio paisagístico); bens móveis, como objetos de arte, objetos utilitários, 
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documentos arquivísticos e iconográficos; bens imóveis, como edificações rurais e 
urbanas (patrimônio artístico e arquitetônico); 
Bens imateriais – tradições e técnicas “do fazer” e “do saber fazer” humanos, como 
polir, esculpir, construir, cozinhar, tecer, pintar, etc. (patrimônio intelectual); as 
expressões do sentimento individual ou coletivo, como as manifestações folclóricas 
e religiosas, a música, a literatura, a dança, o teatro, etc. (patrimônio emocional). 

 

O patrimônio não existe fora do campo das representações, há uma atribuição de 

significados e de valores que mudam com o tempo, com a sociedade. Dessa forma, preserva-

se porque o patrimônio cultural é portador de referências para a sociedade (MEIRA, 2008, p. 

21). A autora demonstra que o sentido da preservação não está relacionado à materialidade, 

mas à sua representação. 

 

2.2 PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

O patrimônio é uma construção social coletiva, pertence a todos e todos os cidadãos 

devem ter o direito e o dever de preservá-lo, como possibilidade de resgate de sua identidade 

social e individual (GARBINATTO, 2000 apud BELLOTTO, 2014, p. 308). 

Alberch et al (2001 p. 13), considera os arquivos como agentes dinamizadores da 

cultura, 

 

El objetivo de organizar y conservar adequadamente los archivos adquiere toda su 
dimensión ciudadana si assumimos que estos centros colaboran muy directamente 
en la asunción, entre otros, de los valores de patrimonio público, memoria identidad 
y conocimiento, los cuales, y no por casualidad, se asocian normalmente a las 
finalidades irrenunciables del moderno concepto de cultura. 

 

O “existir” dos arquivos ligados à cidadania foi o móvel do marco principal da história 

dos arquivos – a Revolução Francesa – por representar a abertura dos arquivos às camadas 

populares. A sociedade ao aproximar-se dos arquivos, foi ao encontro dos registros de seus 

direitos e deveres. A rede das relações entre Estado e o cidadão encontra, nos arquivos, o seu 

habitat, sejam essas relações de ordem administrativa, jurídica, política, social ou econômica 

(BELLOTTO, 2017, p. 311). 

Para De Las Peñas (1981, p.184) o conceito de arquivo estava sofrendo 

transformações e, naquela época (1981), já era considerado como bem cultural,  
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El concepto de Archivo ha sufrido una transformación, hoy no se habla de Archivos 
y documentos aislados sino de “Patrimonio Documental” que sería un bien cultural 
que se tendría que poner al servicio de los ciudanos, tanto para su formación como 
para su goce estético e intelectual. 

 

Conservar os arquivos é um ato indispensável, uma vez que são o produto necessário 

para o funcionamento de toda a sociedade. Quanto mais uma sociedade se desenvolve, mais 

numerosas são as atividades humanas, além de diversificadas e interdependentes. Quanto mais 

documentos são usados para que os homens registrem seus atos, mais eles produzem e 

conservam arquivos (DELMAS, 2010, p. 19).  

O art. 23, Inciso III, da Constituição Federal de 1988, estabelece que o patrimônio 

documental deve ser protegido, determinando competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios: “[...] proteger os documentos, as obras e outros bens de 

valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos”. 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 (Lei dos Arquivos), em seu artigo 1º dispõe 

que “É dever do poder público a gestão documental e de proteção especial a documentos de 

arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 

e como elementos de prova e informação”.  

Essa normativa ganhou força com a promulgação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), que dispõe o direito constitucional de acesso 

dos cidadãos às informações públicas, suscitando uma preocupação com relação à gestão de 

documentos nas instituições. 

Para Bernardes (2015, p. 168) “as dificuldades em localizar documentos ou em 

recuperar informações [...], especialmente nos prazos legais estabelecidos pela LAI, é 

consequência natural e previsível de serviços de protocolo e arquivo deficientes, bem como da 

inexistência ou fragilidade de arquivos públicos”. 

Segundo essa autora, a gestão documental incide diretamente sobre o processo de 

construção do patrimônio documental, pois determina a preservação e autoriza a eliminação 

de documentos. É durante o processo de avaliação que são definidos os critérios norteadores 

da constituição dos acervos permanentes (BERNARDES, 2015, p. 166). 
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A Lei dos Arquivos, por meio do art. 25, estabelece, também, punição a quem possa 

causar danos ao patrimônio documental: “Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir 

documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social”. 

 

2.3 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

O glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2016, p. 20), do Conselho 

Nacional de Arquivos (CTDE/CONARQ) define documento arquivístico como “documento 

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

resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. 

A autora Rosely Curi Rondinelli em sua obra intitulada “O Documento Arquivístico 

ante a Realidade Digital: uma revisão conceitual necessária”, publicada em 2013, fez uma 

análise sobre as definições de “documento arquivístico” e “documento de arquivo” 

encontradas em obras publicadas nos mais diversos países. 

Rondinelli (2013, p. 144), então, faz as seguintes considerações a respeito dos dois 

termos,  

 

O uso do termo “documento de arquivo” é comum no cenário arquivístico dos países 
de língua latina, entre os quais o Brasil. Já o termo documento arquivístico (archival 
document ou record) é próprio dos países de língua inglesa. [...] Ocorre, porém, que, 
no nosso entendimento, o adjetivo “arquivístico” identifica mais adequadamente a 
entidade em questão, à medida que lhe atribui uma qualidade: a entidade 
arquivística. [...] porque é produzida ou recebida no decorrer das atividades de uma 
pessoa física ou jurídica. Já o termo “documento de arquivo” possui uma conotação 
de lugar: o documento está no arquivo. [...] No nosso entendimento, ambos estão 
corretos; apenas consideramos o segundo mais preciso na identificação do objeto da 
arquivologia.  

 

Rondinelli (2013, p. 226), também, destaca algumas características específicas dos 

documentos arquivísticos, como a naturalidade, a imparcialidade, a organicidade, a unicidade 

e a autenticidade, 

 

Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das atividades de 
uma pessoa física ou jurídica, como decorrência normal do ato de se registrarem 
essas atividades. Desse registro espontâneo resulta uma promessa de imparcialidade 
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dos documentos, bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo se traduz na relação 
orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato de o conjunto 
documental daí resultante ser dotado de organicidade. Como se trata de documentar 
atividades, cada documento é único no seu conjunto, pois ali desempenha função 
específica. Finalmente, a submissão desses documentos a procedimentos 
arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação garante a autenticidade.  

 

Os documentos arquivísticos registram e apoiam as atividades de uma instituição e 

servem, também, de evidência dessas atividades. Para creditar-lhes valor probatório é 

necessário assegurar suas qualidades, particularmente, a relação orgânica e a autenticidade 

(ROCHA, 2015, p. 188).  

Bellotto (2004, p. 120), igualmente, destaca a importância dos valores primário e 

secundário dos documentos arquivísticos: 

 

[...] o valor primário como “o estabelecido em função do interesse que o documento 
possa ter para a entidade que o produziu e/ou acumulou”; e o valor secundário como 
“o estabelecido em função do grau de interesse que venha a ser pela pesquisa 
histórica”. Para averiguar o valor primário é preciso verificar se o documento é 
necessário para o cumprimento das atribuições e para o desempenho das funções da 
entidade produtora/acumuladora. Essa necessidade pode manifestar-se pelos valores 
administrativo, jurídico e fiscal. 

 

Romero (1994, p. 108 apud RODRIGUEZ BRAVO, 2002, p. 145) explica os valores 

administrativo, contábil, fiscal, legal e histórico-cultural do documento arquivístico: 

 

El documento de archivo nació como una herramienta de la administración que 
valía para mantener informada la continuidad de gestión o “continuidad 
administrativa”, a pesar del cambio natural de sucesivos gestores (valor 
administrativo); para servir de recaudo a la justificación de unas cuentas y un 
presupuesto financiero (valor contable); para mostrar cómo se obtiene, cómo se 
asigna, cómo se gasta y cómo se justifican los tributos públicos (valor fiscal); para 
tener referencias sobre personas, lugares y assuntos en un caso necessario (valor 
informativo); para salvaguardar derechos y obligaciones de patrimonios, derechos 
y rentas (valor jurídico); para cumplir las exigencias de una ley (valor legal), y 
para reconstruir y revisar el passado (valor histórico-cultural). 

 

Desde meados dos anos de 1970, a informática não cessou de fazer progressos e 

estabeleceu-se em todas as atividades humanas, tornando-se comum, deixando o simples 

tratamento de dados para dominar, também, a criação de documentos (DELMAS, 2015, p. 43-

44).  
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Nos anos de 1990, década em que surgiram as redes de comunicação entre 

computadores pelo avanço das telecomunicações e a interconexão das máquinas por meio da 

Internet (DELMAS, 2015, p. 44), foi o período em que Luciana Duranti iniciou o Projeto 

InterPares.  

Na ótica de Rondinelli (2013, p. 233), este projeto resultou numa literatura de grande 

consistência epistemológica, 

 

O projeto InterPares tem por objetivo desenvolver o conhecimento essencial para a 
preservação permanente de documentos arquivísticos autênticos produzidos e/ou 
mantidos em meio digital. Iniciado em 1999, já concluiu duas fases: o InterPares 1, 
desenvolvido entre 1999 e 2001, e o InterPares 2, que se estendeu de 2002 a 2007. 
A terceira etapa, InterPares 3, foi iniciada em 2007 e concluída em 2012. 
O projeto foi precedido por outro intitulado A Proteção da Integridade de 
Documentos Arquivísticos Eletrônicos, desenvolvido entre os anos de 1994 e 1997, 
o qual, por sua vez, teve sua origem nos estudos e artigos de Duranti [...]. Os dois 
projetos, elaborados com base na associação dos fundamentos da arquivologia com 
os da diplomática, resultaram numa literatura de grande consistência epistemológica 
[...].  

 

O glossário desenvolvido pela CTDE/CONARQ (2016, p. 21), conceitua documento 

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

arquivístico”. 

Rondinelli (2013, p. 235) esclarece que, do ponto de vista da diplomática, o 

documento digital tem como características: “forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, 

contexto identificável, ação e o envolvimento de cinco pessoas, autor, redator, destinatário, 

originador e produtor”, conforme segue: 

- O documento arquivístico deve ter fixidez que é a qualidade que lhe assegura forma 

fixa e conteúdo estável. A forma fixa significa que o documento deve manter a mesma 

apresentação de quando foi salvo pela primeira vez, enquanto que o conteúdo estável se refere 

ao documento que permanece completo e inalterado.  

- A relação orgânica é o vínculo arquivístico que se dá entre os documentos nos 

chamados ambientes híbridos, ou seja, abrange tanto os documentos digitais quanto os não 

digitais; 

- O conteúdo identificável se refere à hierarquia de estruturas no qual se dá a produção 

e gestão: o produtor, o autor, o destinatário, a data; 
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 - A ação refere-se ao fato do documento arquivístico participar de uma ação ou apoiá-

la; 

- Para o processo de criação dos documentos, 5 (cinco) pessoas estão envolvidas: o 

autor, o redator, o destinatário, o originador e o produtor. 

A autora explica que as características aqui apresentadas se aplicam aos documentos 

arquivísticos digitais e analógicos, segundo pressupostos da diplomática e da arquivologia. 

Sendo que, com base exclusivamente na diplomática, entende-se que esses documentos são 

constituídos de determinadas partes: forma documental, anotações, contexto, suporte, 

atributos e componentes, sendo que esses últimos se relacionam, apenas, aos documentos 

digitais (RONDINELLI, 2013, p. 237). 

Assim, as partes constituintes do documento arquivístico, segundo a diplomática são: 

forma documental, anotações, contexto, suporte, atributos e componentes digitais. 

Na visão de Duranti e Preston (2008 p. 811 apud RONDINELLI, 2013, p. 237), a 

forma documental, composta por elementos intrínsecos e extrínsecos, são “regras de 

representação de acordo com as quais o conteúdo de um documento arquivístico, seu contexto 

administrativo e documental, e sua autoridade são comunicados”.  

Os elementos intrínsecos estão relacionados à ação do qual o documento arquivístico 

participa, contexto que o cerca, as 5 (cinco) pessoas envolvidas, ou ao menos 3 (três) delas, 

descrição da ação, assunto, atestação do documento, data cronológica e data tópica 

(MACNEIL, 2000; DURANTI e THIBODEAU apud RONDINELLI, 2013, p. 237).  

Os elementos extrínsecos estão relacionados à aparência do documento arquivístico: 

características de apresentação geral (texto, imagem, som, gráfico); características de 

apresentação específica (layout, hiperlink, cor, resolução de arquivo de imagem, escala de 

mapa, sinal de indicação de anexo); assinatura eletrônica (a assinatura digital); sinais especiais 

(marca d´água, logomarca) (DURANTI e THIBODEAU, 2008; DURANTI, 2005 apud 

RONDINELLI, 2013, p. 238). 

As anotações são “acréscimos feitos ao documento arquivístico após sua produção” 

(DURANTI e THIBODEAU, 2008, p. 409 apud RONDINELLI, 2013, p. 238). 

O contexto é caracterizado como o “ambiente em que ocorre a ação registrada no 

documento” (CTDE, 2010 apud RONDINELLI, 2013, p. 238). Os contextos podem ser: 

jurídico-administrativo (relacionado à legislação interna e externa que controlam a condução 
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das atividades da instituição produtora); de proveniência (que se referem aos organogramas, 

regimentos e regulamentos da instituição produtora); de procedimentos (que se referem às 

normas internas que regulam a criação, tramitação, uso e arquivamento dos documentos da 

instituição); contexto documental (refere-se ao código de classificação, guias, índices e outros 

instrumentos que situam o documento dentro do conjunto a que pertence – o fundo); 

tecnológico (que se refere ao ambiente tecnológico que envolve o documento) (CTDE, 2010 

apud RONDINELLI, 2013, p. 239). 

O suporte, segundo a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2010 apud 

RONDINELLI, 2013, p. 239), “é a base física sobre a qual a informação está registrada”. 

O atributo do documento arquivístico digital trata-se de uma “característica definidora 

do documento arquivístico ou de seu elemento (DURANTI e PRESTON, 2008, p. 832, 

RONDINELLI, 2013, p. 240). Então, são considerados atributos: nome do autor, do 

destinatário, formato, direitos autorais etc. Os atributos podem estar expressos em metadados 

(RONDINELLI, 2013, p. 243). 

 Os componentes digitais são os dados de forma (aparência do documento), de 

conteúdo (teor do documento) e de composição (DURANTI e THIBODEAU, 2008; 

DURANTI, 2009b, 2010 apud RONDINELLI, 2013, p. 242).  

A variabilidade limitada é entendida como uma variação da forma e do conteúdo do 

documento que não compromete o seu caráter arquivístico à medida que sejam 

implementadas regras fixas. Isso significa que essa variação é intencionada pelo autor do 

documento (RONDINELLI, 2013, p. 249-250). 

Rondinelli (2013, p. 266) faz alguns esclarecimentos sobre o conceito de variabilidade 

limitada, 

 

o conceito de variabilidade limitada, no qual se insere a questão da forma fixa e do 
conteúdo estável, é eminentemente arquivístico, tendo sido formulado a partir das 
pesquisas do Projeto InterPares, no âmbito dos estudos sobre documentos 
arquivísticos digitais. Nesse conceito faz-se a diferenciação entre documento e 
informação, entre documento arquivístico digital e informação digital. 
Resumindo: um objeto digital dotado de características diplomáticas de forma fixa e 
conteúdo estável constitui documento, e não dado ou informação; um documento 
digital produzido no decorrer de atividades desempenhadas por pessoas físicas ou 
jurídicas, e cuja análise diplomática demonstra que, além das características de 
forma fixa e conteúdo estável, as demais – relação orgânica, contexto identificável, 
ação, e cinco pessoas (autor, redator, destinatário, originador e produtor), ou ao 
menos as três primeiras – também se fazem presentes, é documento arquivístico, e 
como tal, deverá ser submetido aos procedimentos de gestão e preservação 
preconizados pela arquivologia.  
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No entendimento de Rondinelli (2013, p. 248), a classificação dos documentos digitais 

demonstra que, “a questão da forma fixa e do conteúdo estável assume certo ‘dinamismo’ 

bastante coerente com o ambiente digital”, de acordo com o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação dos Documentos Digitais 

 

 
1. DOCUMENTO DIGITAL ESTÁTICO 
Não permite alteração na forma e no conteúdo além das determinadas pela tecnologia como abrir, 
fechar, diminuir, aumentar, etc. Exemplo: documentos com equivalentes em papel: carta em Word; 
recibo de compra on-line. 
 
2. DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO 
Permite alteração de forma e/ou conteúdo por meio de regras fixas ou variáveis. 
 
2.1 DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO NÃO DINÂMICO 
As regras que gerenciam forma e conteúdo são fixas, e o conteúdo é selecionado a partir de dados 
armazenados no sistema. Exemplo: catálogo de vendas on-line. 
 
2.2 DOCUMENTO DIGITAL INTERATIVO DINÂMICO 
As regras que gerenciam formar e conteúdo podem variar. 
Exemplo: serviços de previsão do tempo e de cotação de moedas cujos conteúdos estão sempre 
mudando (sistemas de informação, e não documentos propriamente). 
 

 
Fonte: (RONDINELLI, 2013, p. 248) 

 

2.4 DIPLOMÁTICA 

 

Segundo Bellotto (2017, p. 350) “A diplomática é o ramo das ciências documentárias 

que se ocupa de atos escritos públicos, estudando-lhes as formas que lhes conferem validade 

legal, excluindo assim as fontes narrativas”. Para essa autora, o documento diplomático deve 

ser redigido com a observância de uma formalidade de discurso que lhe dê força probatória, 

no qual dados fixos ocorrerão em todos os documentos que utilizam a mesma espécie 

documental (BELLOTTO, 2008, p. 5-6). 

Assim, a Diplomática é entendida como a crítica dos documentos medievais e 

modernos que busca, por meio da análise e identificação de elementos formais envolvidos na 
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criação dos documentos para a verificação de sua autenticidade (TOGNOLI e GUIMARÃES, 

2013, p. 34). 

 

2.4.1 A Diplomática e sua Gênese 

 

O surgimento da diplomática está relacionado às questões de falsificação e 

autenticidade dos documentos medievais, no âmbito das chamadas “guerras diplomáticas”, no 

final do século XVII. 

Em 1681, o monge beneditino Jean Mabillon lançou a obra intitulada De Re 

Diplomatica Libri VI, que apresentou um método de análise comparativa por meio de regras 

para verificar a autenticidade dos diplomas medievais. 

Essa obra oficializou o nascimento da diplomática, se estruturando como disciplina 

autônoma até tornar-se ciência no século XX, ampliando seu objeto de estudo, os documentos 

medievais de caráter jurídico (diplomática clássica), para os modernos e contemporâneos dos 

mais variados tipos (diplomática moderna). 

Delmas (2015, p. 33) define a Diplomática como “a ciência que estuda os documentos 

de arquivo propriamente ditos, em sua condição de documentos a partir de sua elaboração, sua 

forma e sua transmissão, para julgar sua autenticidade e considerar seu valor de testemunho e 

de informação”. 

A palavra diplomática advém do grego diploo verbo que significa “eu dobro”, o qual 

dá origem à palavra diploma, que significa dobrado, uma vez que na Antiguidade clássica, a 

palavra se referia a documentos escritos em duas tábuas unidas por uma dobradiça, chamada 

dípticos. No Império Romano a palavra diploma significava documento emitido pela 

autoridade soberana e de forma solene. (RONDINELLI, 2002, p. 42).  

A Igreja Católica, em 1643, ao preferir dedicar-se a uma teologia mais positivista do 

que especulativa, publicou, com a iniciativa dos jesuítas bollandistas da Antuérpia liderados 

por Jean Bolland, o primeiro tomo do Acta Santorum, com o objetivo de separar os fatos reais 

e as lendas da vida dos santos (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2009, p. 26). 

O segundo tomo do Acta Santorum, lançado em 1675, apresentou uma introdução 

elaborada pelo jesuíta Daniel Van Papenbroeck, questionando a autenticidade de um diploma 
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emitido pelo rei Dagoberto I, mantido sob guarda da abadia de Saint-Denis, em Paris 

(DURANTI, 1998, 2009a apud RONDINELLI, 2013, p. 106). 

O monge beneditino Jean Mabillon, em resposta à polêmica de Papenbroeck, lançou, 

em 1681, a obra De Re Diplomática Libri VI criando, dessa forma, a teoria chamada 

Diplomática Geral, com vistas a verificar se um documento de caráter jurídico poderia ser 

considerado falso ou autêntico.  

A obra de Mabillon consistia em um tratado dividido em seis partes, apresentando o 

diploma medieval como objeto de estudo, a verificação de autenticidade como objetivo e a 

análise comparativa como metodologia (DURANTI, 2009a apud RONDINELLI, 2013, p. 

107). 

Duranti (1998 apud RONDINELLI 2013, p. 107) ressalta “que o trabalho de Mabillon 

marcou também o nascimento da paleografia, uma vez que a obra apresentava um estudo 

sistemático das escritas antigas”. 

No século XVIII, o método de Jean Mabillon foi aplicado por René Tassin e Charles 

Toustan aos atos oficiais e a todos os documentos das instituições da Idade Média (DELMAS, 

2015, p. 34). Dessa forma, puderam demonstrar que a diplomática poderia ser aplicada não 

somente aos documentos de caráter jurídico, mas também, aos administrativos. 

Segundo Duranti (2009a apud RONDINELLI, 2013, p. 108), Mabillon criou a 

diplomática geral que se refere à teoria, enquanto Tassin e Toustan deram origem à 

diplomática especial que está relacionada à aplicação dessa teoria, 

 

A diplomática geral é um corpo de conceitos. A aplicação desses conceitos a 
infinitos casos individuais constitui a função da crítica diplomática, isto é, a 
(diplomática especial). A teoria (diplomática geral) e a crítica (diplomática especial) 
influenciam uma à outra. A última analisa situações específicas, usa a primeira; a 
primeira guia e controla e é nutrida pela última. 

 

No século XVIII, a introdução da diplomática nas faculdades de direito contribuiu 

para o estabelecimento de uma relação entre os conceitos jurídicos e a criação dos 

documentos, enquanto que sua introdução nas faculdades de história, no século XIX, 

valorizou as questões relativas à preservação e ao uso dos documentos (DURANTI, 1996a 

apud RONDINELLI, 2013, p. 123). 
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Em 1770 surgiu o primeiro curso de arquivologia na Universidade de Bolonha, mas 

foram a École de Chartres (1841), em Paris, e o Institut für Osterreichsgeschichte, em Viena, 

que ofereceram as melhores contribuições com os estudos de Tessier, Bautier e Ficker e 

Sickel, respectivamente (TOGNOLI e GUIMARÃES, 2009, p. 27). 

A Revolução Francesa teve influência no processo de estruturação da arquivologia 

como área do conhecimento (DURANTI, 1996a apud RONDINELLI, 2013, p. 124). O 

período que antecedeu a Revolução Francesa (Antigo Regime), marcado por lutas e guerras 

entre ordens eclesiásticas e reinos, que buscavam, por meio de diplomas, comprovar 

propriedades de terras e posses para obter maior influência e poder (TOGNOLI e 

GUIMARÃES, 2013, p. 25). 

A diplomática, no final do século XIX, por ingerência da filologia clássica e da 

historiografia positivista, se firmou como disciplina autônoma, visto que, quando se tornou 

ciência auxiliar da história, refinou seus métodos de análise documental (RONDINELLI, 

2013, p. 110). Ainda, nesse período, a diplomática passou a constar no conteúdo programático 

das escolas de arquivologia da Europa (DURANTI, 1998, p. 29 apud RONDINELLI, 2013, p. 

110).  

Na passagem do século XIX ao século XX, a diplomática foi tratada apenas como 

“auxiliar da história”, exceto quando no âmbito da arquivística foi utilizada como método 

para estabelecer a proveniência e a compreensão da natureza dos documentos para servir 

como fonte histórica (RODRIGUES, 2008, p. 132).  

Na ótica de Delmas (2015, p. 34), em meados do século XX, com a explosão 

documental a produção diversificada de máquinas para produção de documentos causou 

preocupação, principalmente, com relação à questão da prova legal, 

 

No decorrer dos anos 1960, os países mais desenvolvidos foram confrontados com o 
fenômeno da explosão documental, consequência do novo ímpeto da sociedade 
industrial, após a Segunda Guerra Mundial. Vimos a proliferação de novos 
documentos e de cópias produzidos desde o século XIX, por máquinas cada vez 
mais diversificadas, notadamente informáticas; de documentos redundantes e 
documentos intermediários, de uso efêmero, produzidos por meio de procedimentos 
administrativos cada vez mais longos. O principal problema resultante dessa 
evolução surgiu de maneira diferente na América do Norte e na Europa. Na América 
do Norte anglófona, regida pela Common Law e mais avançada no uso da 
informática, a questão crucial era a da prova legal (forensic). 
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2.4.2 A Diplomática na Contemporaneidade 

 

No final dos anos de 1980, a professora italiana Luciana Duranti retomou o trabalho 

iniciado por Paola Carucci na obra Il documento contemporaneo (1987), relativo à junção dos 

princípios e conceitos da diplomática aos da arquivologia (RONDINELLI, 2013, p. 114). 

No entanto, o século XX foi o momento em que a diplomática se associou à 

arquivologia (ambas têm o mesmo objeto de estudo: o documento arquivístico), se adequando 

ao mundo atual, denominada Diplomática Moderna. 

Na visão de Duranti (2009a apud RONDINELLI 2013, p. 114), 

 

A diplomática clássica usa os conceitos e métodos desenvolvidos por diplomacistas 
que vieram entre os séculos XVII e XVIII, e estuda alvarás, instrumentos e 
escrituras medievais; a diplomática moderna adaptou, elaborou e desenvolveu o 
corpo de conceitos e a metodologia da diplomática clássica com o objetivo de 
estudar documentos modernos e contemporâneos de todos os tipos. 

 

Na concepção de Tognoli e Guimarães (2009, p. 28), a arquivística encontra na 

diplomática um ponto em comum: o documento de arquivo, que acabaria por trazer a solução 

para alguns problemas enfrentados pelos arquivistas do século XXI: o estudo da tipologia 

documental. 

Carucci (1987 apud BELLOTTO, 2008, p. 5) explica o objeto da diplomática como 

“unidade arquivística elementar, analisada enquanto espécie documental, servindo-se dos seus 

aspectos formais para definir a natureza jurídica dos atos nela implicados, tanto relativamente 

à sua produção como a seus efeitos”. 

No ponto de vista de Duranti e MacNeil (1996 apud RONDINELLI, 2013, p. 140), “a 

diplomática vê os documentos arquivísticos como entidades individuais, enquanto a 

arquivologia os vê como agregações”. 

Para Rondinelli (2013, p. 140), “a diplomática cuida da gênese, dos elementos de 

forma e do status de transmissão (minuta, original e cópia) do documento; e a arquivologia 

trata de contextualizá-lo, classificá-lo, temporalizá-lo, descrevê-lo e preservá-lo”.  

Bellotto (2011) em seu curso sobre diplomática ministrado pela Associação de 

Arquivistas de São Paulo (ARQ-SP), na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2011, 

em São Paulo/SP, apresentou uma nova definição para espécie e tipo documental,  
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Espécie documental é a configuração que assume a redação/teor do documento de 
acordo com a natureza e a finalidade dos dados nele contidos. Tipo documental é a 
configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que gerou 
o documento nela registrado. 

 

Para essa autora a tipologia é uma metodologia que aborda a lógica dos conjuntos 

documentais. A diplomática estuda o documento isolado. A espécie é o objeto da diplomática 

e o tipo é o objeto da tipologia. A espécie é como se fosse um pré-tipo, e o tipo é coletivo. 

O vínculo entre o documento e a entidade produtora traz a definição de tipologia 

documental como “ampliação da diplomática em direção da gênese documental, perseguindo 

a contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade 

geradora/acumuladora (BELLOTTO, 2008, p. 7). 

Segundo Bellotto (2004, p. 57) a elaboração dos documentos cumpre as seguintes 

etapas:  

 

1. Identificação jurídica-administrativa do ato; 
2. Seleção da espécie documental; 
3.    Fórmula diplomática, fórmula sistematizada ou fórmula usual, preenchida com 
um conteúdo tópico e circunstancial, que resulta na redação final; 
4. Divulgação junto aos públicos a atingir e/ou tramitação de rotina; 
5. Guarda ou destinação fixada por sistemáticas de temporalidade. 

 

Quanto à aplicação da identificação diplomática e identificação tipológica, Bellotto 

(2008, p. 15) esclarece que, 

 

O campo de aplicação da diplomática gira em torno do verídico quanto à estrutura e 
à finalidade do ato jurídico. Já o da tipologia gira em torno da relação dos 
documentos com as atividades institucionais/pessoais. Na identificação diplomática 
do documento deve-se estabelecer ou reconhecer, sequencialmente: 
1)  sua autenticidade relativamente à espécie, ao conteúdo e à finalidade; 
2)  datação (data tópica e cronológica); 
3)  sua origem/proveniência; 
4)  transmissão/tradição documental; 
5)  fixação do texto; 
Na identificação tipológica do documento, a sequência é distinta e nela deve-se 
reconhecer e/ou estabelecer: 
1)  sua origem/proveniência; 
2)  sua vinculação à competência e funções da entidade acumuladora; 
3)  associação entre espécie em causa e o tipo documental; 
4)  conteúdo; 
5)  datação.  

 



	

	

50 

A análise tipológica pode ser feita a partir de dois pontos: da diplomática, partindo da 

espécie documental, onde a análise independe das características de conjunto; ou partindo da 

arquivística, que leva em conta o princípio da proveniência.  

Bellotto (2008, p. 75), então, explica que, 

 

Se a partir da diplomática, o elemento inicial é a decodificação do próprio 
documento e suas etapas serão: a anatomia do texto ao discurso; do discurso à 
espécie; da espécie ao tipo; do tipo à atividade; da atividade ao produtor. 
Se partir da arquivística, o elemento inicial tem de ser necessariamente a entidade 
produtora e o percurso será: da sua competência à estrutura; da estrutura ao 
funcionamento; do funcionamento à atividade refletida no documento; da atividade 
ao tipo; do tipo à espécie; da espécie ao documento. 

 

Para o Grupo de Trabalho de Arquivistas Municipais de Madrid os tipos documentais 

são resultantes das funções exercidas pelos órgãos das instituições e, que cada função poderia 

gerar outros tipos documentais. Nesse contexto, foi construído um modelo de análise 

tipológica direcionado aos arquivos correntes, partindo da arquivística, lançando-o por meio 

do Manual de Tipología Documental de los Municipios (1988). 

Bellotto (2008, p. 79, grifo do autor) analisou o modelo elaborado pelo GT, fez alguns 

acréscimos e o apresentou em sua obra intitulada “Diplomática Tipologia Documental em 

Arquivos”, do seguinte modo: 

 

1 Tipo: [Espécie + atividade concernente]  
1.1 Denominação a ser buscada na legislação, em tratados de direito administrativo, 
manuais de rotinas burocráticas, glossários, dicionários terminológicos ou a partir do 
próprio documento.  
1.2 Caracteres externos: gênero, suporte, formato, forma.  
2  Código da série que corresponde ao tipo no plano de classificação. Posição da 
série dentro do fundo ou do conjunto maior.  
3 Entidade Produtora/Acumuladora [atribuições]. Suas subdivisões 
correspondem, em geral, às funções, se for o caso.  
4 [Atividade/s que gera/m o tipo documental em foco].  
5 Destinatário, se for o caso.  
6 Legislação que cria a entidade e a função/atividade que originará a série.  
7 Tramitação. Sequência de diligências e ações (trâmites) prescritas para o 
andamento de documentos de natureza administrativa até seu julgamento ou 
solução. É o procedimento que gera e em que atua a tipologia.  
8 Documentos básicos que compõem o processo, se for o caso.  
9 Ordenação. Posição dos documentos dentro da série.  
10 Conteúdo. Dados repetitivos na tipologia analisada.  
11Vigência. “Qualidade que apresenta um documento enquanto permanecem 
efetivos e válidos os encargos disposições nele contidos”. [Tempo de arquivamento 
no arquivo setorial].  



	

	

51 

12 [Prazos]. [Tempo de permanência no arquivo setorial] Eliminação [ou se está 
destinado à preservação em arquivo permanente]. A fixação dos prazos não cabe 
quando se analisam documentos de guarda permanente. 

 

Na concepção dessa autora, o modelo apresentado serve de base para a elaboração de 

um terceiro, com a finalidade de suprir necessidades no desenvolvimento das funções 

arquivísticas.  

A criação de novos modelos pode contribuir para identificar e dar nome aos 

documentos, utilizando-se do vocabulário controlado que, segundo Smit e Kobashi (2003, p. 

15) produz “confiança no sistema de organização e busca de informações arquivísticas”. 

É uma técnica que visa à construção de glossários de documentos da atividade-fim, 

sobretudo para arquivos privados, proporcionando a descrição unitária de documentos, em 

conformidade com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). 

Na visão de Camargo e Goulart (2007, p. 65) “dar nome aos documentos, 

identificando-os a partir da espécie ou do tipo, constitui uma das operações mais importantes 

da arquivística”.  

Para essas autoras, a elaboração de um glossário é essencial para corrigir equívocos e 

promover o uso de termos mais adequados, no entanto, o uso da palavra documento no lugar 

de tipos documentais ou espécie seria mais pertinente, uma vez que a universalidade da 

palavra atenderia aos casos em que os documentos são mais conhecidos pelo seu formato, tais 

como: cartão-ponto, livro-caixa, etc. (CAMARGO e GOULART, 2007, p. 65). 

Quanto ao termo “diplomática arquivística contemporânea” que tem sido adotado por 

vários autores, Rondinelli (2013, p. 140-141) apresenta a explicação de Duranti, 

 

Esse movimento interdisciplinar ganhou força no Canadá inglês, onde [...] a 
professora Duranti publicou uma série de artigos sobre o tema. A esses artigos 
sucederam-se projetos de pesquisa coordenados por ela, nos quais princípios e 
métodos das duas áreas do conhecimento são aplicados aos documentos digitais. A 
iniciativa deu origem à denominação “diplomática arquivística contemporânea”, que 
tem sido adotada por vários autores. Porém, a própria mentora desses estudos e 
projetos não aprova a denominação. [...]. Pela explicação de Duranti, entende-se seu 
cuidado em esclarecer que a recente reassociação da diplomática com a arquivologia 
não significa o estabelecimento de uma relação transdisciplinar, pela qual duas áreas 
se associam e geram uma terceira. Ao contrário, resulta no fortalecimento dos laços 
interdisciplinares dessas duas áreas do conhecimento.  
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Delmas (2015, p. 46) faz suas considerações acerca da Diplomática Contemporânea, 

tendo em vista o uso da digitalização sistemática de documentos administrativos analógicos 

em digital e vice-versa, 

 

É preciso considerar o desenvolvimento de duas Diplomáticas contemporâneas: a 
Diplomática analógica do papel e dos documentos tradicionais e a Diplomática 
digital dos dados. Não há ruptura entre esses dois mundos, pois muitos documentos 
administrativos em papel vão sendo substituídos por documentos digitais que 
conservam o mesmo nome, a forma e o uso.  

 

2.5 A PRESERVAÇÃO DIGITAL SISTÊMICA E A CADEIA DE CUSTÓDIA 

ARQUIVÍSTICA 

 

A produção e o registro de informações em documentos digitais aumentaram 

consideravelmente, apresentando novos desafios para diversas áreas do conhecimento com 

relação ao tratamento desses documentos (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 118). 

De acordo com Thomaz e Soares (2004, p. 3), “manter a acessibilidade dos meios 

digitais é muito mais complexo, quando comparado aos meios não digitais, como o papel”. 

Delmas (2015, p. 49) faz suas ponderações a respeito da vulnerabilidade do 

documento digital e a fragilidade e a complexidade do sistema e de sua eficácia, 

 

A primeira observação que acompanha a passagem para o digital é a extraordinária 
vulnerabilidade do documento digital na sua duração. Independente de qualquer 
suporte fixo, sua base é um conjunto complexo que engloba um meio de 
armazenamento, um dispositivo para a leitura desse meio, um computador, um 
sistema operacional e um ou mais programas. Essa simples enumeração, que poderia 
ser bem maior, mostra a complexidade e a fragilidade do sistema e de sua eficácia. A 
perenidade do sistema depende, como em uma cadeia, da fraqueza ou obsolescência 
do elo mais frágil. Cada um dos elementos do dispositivo de leitura deve ser 
substituído regularmente. Alguns elementos não têm incidência sobre a 
representação dos dados, outros sim. É a fragilidade do sistema. A máquina e tudo o 
que a acompanha envelhecem mais rapidamente do que os suportes tradicionais.  

 

Para Flores (2016, p. 5 apud FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 118), o 

documento arquivístico digital possui dois princípios universais: a complexidade e a 

especificidade, 
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 A complexidade dos documentos arquivísticos digitais ocorre desde “o seu sistema 
de gestão, o SIGAD, que trata da captura, armazenamento, indexação e recuperação 
de todos os componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade 
complexa, até os sistemas de preservação e acesso”, sendo ainda ressaltado que “um 
documento arquivístico digital pode ser constituído por vários componentes digitais, 
como por exemplo, um relatório acompanhado de planilhas, fotografias, ou plantas, 
armazenados em diversos arquivos digitais. Além disso, há de se considerar a 
relação orgânica dos documentos arquivísticos”. No tocante à especificidade, o 
documento digital apresenta características que podem comprometer sua 
autenticidade, uma vez que é suscetível à degradação física dos seus suportes, à 
obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos, e a intervenção não 
autorizadas, que podem ocasionar adulteração e destruição. 

 

 De acordo com esses autores, o documento arquivístico digital, considerado como uma 

unidade complexa, necessita ser mantido em ambientes autênticos de gestão e preservação a 

longo prazo, tais como, o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos 

(SIGAD) e Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq) associado à Plataforma 

de Descrição, Difusão e Acesso, de modo a manter-se íntegro, autêntico e confiável.  

 

2.5.1 O SIGAD 

 

 O SIGAD é um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle 

do ciclo de vida dos documentos desde a sua produção até sua destinação final; capaz de 

manter a relação orgânica para garantir autenticidade, confiabilidade e acesso; aplicável a 

sistemas híbridos e abrange todos os tipos de documentos digitais arquivísticos (CONARQ, 

2011, p. 11). 

 O SIGAD possui requisitos arquivísticos, tais como: captura, armazenamento, 

indexação e recuperação de todos os tipos de documentos arquivísticos e de seus componentes 

digitais; gestão de documentos a partir do plano de classificação para manutenção da relação 

orgânica entre os documentos; implementação de metadados associados aos documentos para 

descrição dos contextos jurídico-administrativo, de proveniência, de procedimentos, 

documental e tecnológico; integração entre documentos digitais e analógicos; foco na 

manutenção da autenticidade; avaliação e seleção de documentos para recolhimento e 

preservação; aplicação de tabela de temporalidade e destinação, além da gestão de 

preservação dos documentos (CONARQ, 2011, p. 11). 

 Um SIGAD é um sistema, cuja concepção se dá a partir do estabelecimento de uma 

política arquivística no órgão ou entidade e seu sucesso dependerá, fundamentalmente, da 
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implementação de um programa de gestão arquivística de documentos (CONARQ, 2011, p. 

10-11). 

 O e-Arq Brasil é uma especificação de requisitos mínimos para a construir soluções 

SIGAD, a fim de garantir confiabilidade, autenticidade e acessibilidade aos documentos 

arquivísticos, independentemente, da plataforma tecnológica em que for desenvolvido 

(CONARQ, 2011, p. 9).  

 O Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-Arq Brasil, Parte I, relativa à gestão arquivística de documentos, foi adotado 

pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), por meio da Resolução 

CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007, e a Parte II, relativa a inserção de metadados, por 

meio da Resolução CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010. 

 O Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos gerencia os 

documentos nas fases corrente e intermediária, a fim de garantir o controle do ciclo de vida, a 

autenticidade, a relação orgânica e o cumprimento da destinação final. Para os documentos de 

guarda permanente, ocorre uma alteração na cadeia de custódia, quando a responsabilidade 

dos documentos passa do produtor para a instância de guarda (CONARQ, 2014, p. 4). Embora 

ocorra a alteração, a cadeia não é rompida, em virtude da interoperabilidade entre o SIGAD e 

o Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq), para onde os documentos 

arquivísticos são recolhidos. 

A Orientação Técnica nº 1, de abril de 2011, elaborada pela CTDE/CONARQ, 

apresenta as orientações técnicas para os órgãos e entidades que têm interesse em contratar 

solução de SIGAD, que compreende a aquisição de licenças de uso ou desenvolvimento, e 

serviços correlatos, tais como: personalização, implantação, integração e treinamento. Deve 

ser levado em consideração, também, a Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, de 11 de 

setembro de 2014 (atualizada pela IN SLTI/MP nº 2, de 02 de janeiro de 2015), que dispõe 

sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) 

do Poder Executivo Federal.  

 



	

	

55 

2.5.2 O RDC-Arq e o Modelo OAIS 

 

Os documentos digitais na fase permanente necessitam de um sistema informatizado 

que apoie o tratamento técnico de arranjo, descrição e acesso, de modo a assegurar a 

manutenção da autenticidade e da relação orgânica. Para isso, os arquivos devem dispor de 

repositórios arquivísticos digitais confiáveis, os RDC-Arq, para armazenamento, gestão, 

preservação e acesso aos documentos arquivísticos digitais a longo prazo (CONARQ, 2014, 

p. 4). 

O e-ARQ Brasil deve ser observado para a implementação do RDC-Arq, tendo em 

vista que a integração do repositório ao SIGAD é fundamental para o sucesso das iniciativas 

de gestão (CONARQ, 2014, p. 24). 

O recolhimento dos documentos deve ser feito por meio de uma custódia confiável, 

que disponha de mecanismos que garantam a autenticidade (integridade + identidade) na 

transferência de documentos do SIGAD para o repositório. A interoperabilidade entre SIGAD 

e RDC-Arq é feita de forma automatizada, livre de intervenções não autorizadas, cujo 

empacotamento esteja de acordo com os padrões da área e da adoção de metadados 

(FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 122). 

O conceito de repositório confiável surgiu em um documento base preparado por um 

grupo de trabalho liderado pelo Research Library Group (RLG) e o Online Computer Library 

Center (OCLC), sob o título de Trusted Digital Repositories: Atributes and Responsabilities 

(Repositórios digitais confiáveis: atributos e responsabilidades), o qual propunha as bases 

conceituais para os repositórios, estabelecimento de atributos e responsabilidades. 

Assim, de acordo com o RGL/OCLC (2002 apud ROCHA, 2015, p. 184), um 

repositório confiável deve cumprir com os seguintes atributos:  

 

cumprimento ao modelo de referência OAIS; responsabilidade administrativa; 
viabilidade organizacional; suporte financeiro; adequação tecnológica; sistema de 
segurança; procedimentos transparentes para prestação de contas do próprio 
repositório. 

 

O modelo OAIS, apresentado na Figura 1, foi desenvolvido sob a coordenação do 

Comitê Consultivo para Sistemas de Dados Espaciais (CCSDS) da National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), com a colaboração da comunidade científica internacional. A 
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primeira versão foi publicada em 1999, outra em 2002 e, em 2003, transformou-se na norma 

ISO 14721:2003 (ROCHA, 2015, p. 184). 

 

Figura 1 – Modelo OAIS 

 

 
 
Fonte: (CCSDS, 2002) 

 

No modelo OAIS há três agentes: o produtor (producer), o administrador 

(management) e o consumidor (consumer). O primeiro realiza a submissão de um pacote de 

informação, o qual contém documentos e informações de descrição relacionada (SIP), que é 

enviado para a entidade de ingestão ou submissão (ingest). Após aceitar o pacote (SIP) na 

etapa da ingestão, bem como inserir a informação de descrição (descriptive info), o (SIP) 

transforma-se em um pacote de informação para armazenamento (AIP), e aqui temos o pacote 

de armazenamento dos documentos de guarda permanente (FLORES; ROCCO; SANTOS, 

2016, p. 123).  

Em seguida, o pacote AIP tem seus metadados extraídos e armazenados na entidade 

gestão de metadados (data management). Assim, os objetos digitais presentes no pacote AIP 

são armazenados na entidade repositório de arquivos (archival storage), para que as 

estratégias de preservação digital definidas na entidade do plano de preservação (preservation 

planning) sejam implementadas (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 123). 

Ao armazenar o AIP nas entidades de gestão de metadados e repositório de arquivos, é 

possível gerar o pacote de disseminação (DIP), o qual possui características voltadas ao 

acesso e não se concentra nas atividades de preservação como o SIP e o AIP. O DIP trabalha 
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com formatos “mais leves”, voltados ao acesso, inclusive os metadados nele presentes, se 

diferem dos constantes no AIP. Os formatos são definidos na entidade plano de preservação e, 

portanto, os melhores formatos deverão ser identificados para facilitar o acesso aos usuários 

da informação (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 124). 

Os documentos digitais são disponibilizados na entidade de acesso (acess), sendo que 

os consumidores podem realizar suas consultas (queries) que retornam resultados imediatos 

(queries responses). Há a possibilidade de fazer solicitações (orders) que são enviadas para 

análise do administrador (administrator), para que, posteriormente, o acesso seja liberado ou 

informado o motivo da negação, em caso negativo (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 

124).  

O repositório arquivístico digital confiável deve apoiar a organização hierárquica dos 

documentos digitais a partir de um plano de classificação de documentos, nas fases corrente e 

intermediária ou da estrutura do arranjo dos fundos na fase permanente. Assim, a gestão de 

documentos e a implementação de metadados no repositório devem estar em conformidade 

com as práticas e as normas de arquivo, em particular, a de gestão documental e de descrição 

multinível de documentos General International Standard Archival Description (ISAD-G) e a 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE) (ROCHA, 2015, p. 189). 

Para testar a confiabilidade de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, o RLG 

associado ao National Archives and Records Administration (NARA), publicaram, em 2007, 

o documento Trustworthy Repository Audit & Certification: Criteria and Checklist, o TRAC, 

apresentando uma lista de critérios e um checklist para a certificação de repositórios digitais 

confiáveis. Esse documento serviu de base para a elaboração da norma ISO 16363:2012, que 

define os critérios que esses repositórios devem atender (ROCHA, 2015, p. 185). 

De acordo com Lampert (2016, p. 147), o Archivematica “é um software open source 

que fornece um sistema de preservação digital para processamento e armazenamento de 

objetos digitais a longo prazo, fundamentado em estratégias de preservação e baseado no 

modelo OAIS”.  

Segundo Flores (2015, s/p), o Archivematica é baseado em padrões e é compatível 

com centenas de formatos, 

 

usa um padrão de design de micro-serviços para fornecer um conjunto integrado de 
ferramentas de software que permite ao usuário processar objetos digitais, de ingerir 
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para o acesso em conformidade com o modelo funcional ISO-OAIS. O Usuário 
monitora e controla os micro-serviços através de um painel baseado na web. 
O Archivematica usa Mets, Premis (eventos, agentes, direitos e restrições), Dublin 
Core, da Biblioteca do Congresso especificação Bagtl e outros padrões e práticas 
para fornecer pacotes de arquivamento confiáveis, autênticos e interoperáveis (AIP) 
para armazenamento, em prática, o seu repositório preferido. 
No Registro da Política de Formatos (FPR), o Archivematica implementa suas 
políticas de formato padrão com base em uma análise das características 
significativas de formatos de arquivo. [...]. O FPR é integrado com o PRONOM. 

 

2.5.3 Cenários de uso de RDC-Arq em conjunto com o SIGAD  

 

A Orientação Técnica n.º 3, de novembro de 2015, elaborada pela CTDE/CONARQ, 

apresenta cenários que representam algumas possibilidades de implantação de um RDC-Arq 

integrado ao SIGAD, tomando como base as Resoluções nºs. 25/2007, 32/2010 e 39/2014, do 

CONARQ.  

De acordo com esse documento, a implementação dos cenários depende da 

implantação das políticas arquivísticas, das especificidades de armazenamento de documentos 

correntes, intermediários ou permanentes e da infraestrutura dos órgãos ou entidades.  

O uso do RDC-Arq em interação com o SIGAD pode ocorrer nas 3 (três) idades dos 

documentos e de maneiras distintas. A figura 2, refere-se ao Cenário de uso no ciclo vital 

completo, isto é, engloba todo o ciclo de vida do documento, com o uso de um RDC-Arq para 

as idades corrente e intermediária, e outro para a idade permanente. 

 

Figura 2 – Cenário de uso no ciclo vital completo 
 

 
 
Fonte: (CTDE/CONARQ, 2015) 
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O Cenário 1 apresenta um SIGAD que pode gerenciar documentos digitais nas idades 

corrente e intermediária, armazenando determinados documentos em sistemas de storage e 

encaminhando outros documentos para um RDC-Arq, de acordo com a política arquivística 

adotada, conforme demonstra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Cenário 1: uso simultâneo de armazenamento em sistema de storage e no RDC-
Arq  

 

 
 
Fonte: (CTDE/CONARQ, 2015) 

 

O Cenário 2 apresenta um sistema informatizado de processos de negócios, no 

ambiente do produtor, interoperando com um SIGAD, e este com um RDC-Arq e/ou um 

sistema de storage, conforme demonstra a Figura 4. 
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Figura 4 – Cenário 2: Sistema de Negócio, SIGAD e RDC-Arq 

 

 

 
Fonte: (CTDE/CONARQ, 2015) 

 

O Cenário 3 apresenta um sistema informatizado de processos de negócio no ambiente 

do produtor que incorpora as funcionalidades de um SIGAD e interopera com um RDC-Arq 

e/ou um sistema de storage. 

 

Figura 5 – Cenário 3: Sistema de negócio com requisitos do SIGAD, interopera com RDC-
Arq 

 

 

 
Fonte: (CTDE/CONARQ, 2015) 
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Em síntese, os cenários apresentam a posição do SIGAD de formas distintas. No 

Cenário 1, o SIGAD apresenta-se funcionando isoladamente; no Cenário 2, o SIGAD 

interopera com o sistema de Negócio por meio de pacotes OAIS SIP, ou de outra forma, 

desde que a cadeia de custódia e preservação seja mantida e, o Cenário 3, quando o Sistema 

de Negócio e o SIGAD estão fundidos, ou seja, as funcionalidades do SIGAD estão inseridas 

no Sistema de Negócio, transformando-o em um SIGAD de Negócio (FLORES, 2017, s/p). 

 

2.5.4 A Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso 

 

 O RDC-Arq, por garantir autenticidade, não permite o acesso direto em seu ambiente 

porque, segundo Flores, Rocco e Santos (2016, p. 126), trata-se de uma “zona militarizada”, 

onde o acesso é feito por meio do ambiente de administração OAIS. 

 Nesse sentido, os membros externos só poderão ter acesso aos documentos por meio 

de uma plataforma de acesso, condição que reforça a segurança desse ambiente de 

preservação (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 126). 

 Entre as plataformas de acesso está o ICA-AtoM (AtoM), que significa International 

Council on Archives – Acess to Memory , um software livre concebido em conformidade com 

as normas do ICA, tais como, a General International Standard Archival Description (ISAD); 

International Standard Archival Authority Record (Corporate bodies, Persons, Families) 

(ISAAR [CPF]); International Standard For Describing Institutions with Archival Holdings 

(ISDIAH); International Standard For Describing Functions (ISDF). 

Entre suas características, as que mais se destacam são: o apoio a outras normas 

relacionadas, incluindo EAD, EAC, MODS, Dublin Core, para aplicação em ambiente web; 

interfaces multilíngues; possibilidade de ser utilizado como Catálogo multi-institucional e 

possuir interfaces com repositórios digitais. A conta do usuário do Ica-AtoM se divide em 5 

(cinco) categorias, sendo que cada uma possui permissão diferenciada: o administrador, o 

pesquisador, o colaborador, o editor e o tradutor (PAVEZI, 2013, p. 7; 9; 16-17). 

Vale lembrar que, a interconexão entre o RDC-Arq, no caso, o Archivematica e o Ica-

AtoM, permite a continuidade dos serviços, nos casos de invasão da plataforma de acesso, 

com a repopulação de documentos e informações pelo RDC-Arq. 
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2.5.5 Cadeias de Preservação e de Custódia de Documentos Arquivísticos 

 

De acordo com Flores (2018a, s/p), a cadeia de custódia é um conceito explorado por 

Sir Hilary Jenkinson, em 1922, que trata da custódia do documento arquivístico, 

 

el concepto jurídico de su custodia, de cuidar, de proteger el documento. Concepto 
que va desde la producción de los documentos por el productor hasta llegar al 
preservador. Cabe mencionar que em 1922, estamos hablando de documentos 
analógicos, de documentos em soporte papel y que ya había uma preocupación de 
ruptura de su Cadena de Custodia, lo que afectaría la garantia de autenticidad de 
estos documentos. Entonces Jenkinson decía que era una línea ininterrompida y que 
no podría ser rota. [...] no podría ser sacado de su organicidad y Cadena de 
Custodia llevado a outro espacio que no fuera el suyo próprio, y no a um museo o 
centro de documentación que iria a romper com la Cadena de Custodia y su fuente 
de prueba. Así, hablamos de dos entornos, productor/gestor e preservador. 

 

 A Figura 6 apresenta a cadeia de custódia dos documentos arquivísticos em suporte 

tradicional fundamentada na Teoria das Três Idades, segundo a abordagem de Jenkinson. 

 

Figura 6 – Cadeia de Custódia dos Documentos Arquivísticos Tradicionais  

 

 
 
Fonte: (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 120) 
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Esses documentos de guarda permanente após a finalização das fases corrente e 

intermediária precisam ser exportados para um ambiente confiável. A cadeia de custódia pode 

ser mantida sem rupturas, pois os documentos de guarda permanente são transferidos para 

outro custodiador, que terá a responsabilidade legal de preservar os documentos (FLORES; 

ROCCO; SANTOS, 2016, p. 120). 

A abordagem da cadeia ininterrupta de custódia aplicada ao ambiente convencional, 

parece se confundir com a cadeia de custódia de preservação quando aplicada ao meio digital. 

Isso se justifica, pois, a preservação é realizada ao se trabalhar com ferramentas de tecnologia 

da informação, no entanto, a preservação está contida dentro da cadeia de custódia 

ininterrupta digital. Assim, o próprio sistema participa desta cadeia, visto que o documento 

digital produzido em um SIGAD ou SIGAD de negócio deve ser entregue ao preservador, 

tornando-se o novo custodiador, dispondo de ferramentas de preservação: o RDC-Arq, 

encarregado de fazer as alterações necessárias para efetuar a preservação e garantir o acesso 

pelo tempo necessário (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 127).  

A Figura 7 apresenta a cadeia de custódia dos documentos digitais, demonstrando as 

relações entre SIGAD em conformidade com o e-Arq Brasil e o RDC-Arq, segundo o modelo 

OAIS. 

 

Figura 7– Cadeia de Custódia dos Documentos Arquivísticos Digitais  

 

 
 
Fonte: (FLORES; ROCCO; SANTOS, 2016, p. 120) 



	

	

64 

A Cadeia de Custódia, portanto, é o documento ou trilha que demonstra a sucessão de 

entidades coletivas ou pessoas que tiveram posse, custódia e controle sobre os documentos 

(INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES - MULTILINGUAL ARCHIVAL 

TERMINOLOGY).  

E a Cadeia de Preservação representa as atividades de gestão e preservação de 

documentos digitais (complexos e específicos), de modo a assegurar a sua autenticidade ao 

longo do tempo. 

Para Duranti (2005, p. 16-17 apud SILVA, 2016, p. 253), 

 

a cadeia de preservação dos documentos eletrônicos deve começar desde o momento 
da produção, e são necessários controles sobre os documentos para que possam se 
manter preserváveis, incluindo os procedimentos de avaliação, pois esta deve ser 
atividade sistemática a ser feita pelo produtor, e não deve ser adiada até o momento 
em que os documentos serão transferidos para a instituição arquivística. 

 

Cabe ao produtor e ao preservador cumprirem suas responsabilidades mantendo, 

estabelecendo e garantindo que a cadeia de preservação não seja rompida, nem durante a sua 

custódia, nem quando da transferência de documentos para o arquivo permanente. 

O Arquivo Nacional e a Câmara dos Deputados traduziram as publicações “Diretrizes 

do Produtor” e “Diretrizes do Preservador” elaboradas pelo InterPARES 2 Project, sob a 

coordenação da Dra. Luciana Duranti, Diretora do Projeto, para uso das organizações.  

De acordo com esse documento, as diretrizes enfocam o elo de preservação da cadeia 

de preservação e estão organizadas de acordo com a sequência de atividades apresentadas no 

modelo da Cadeia de Preservação do InterPARES, que apresenta os passos sequenciais para a 

produção, manutenção e preservação de documentos autênticos (InterPARES, 2010). 

Na visão de Silva (2016, p. 267), 

 

No mundo contemporâneo, a preservação e o acesso se entrecruzam com várias 
questões, como a revolução tecnológica, a ampliação das reivindicações 
democráticas por transparência do Estado e, portanto, uma maior exigência de 
acesso e uso dos documentos. A produção massiva de documentos digitais e sua 
preservação, intrinsicamente vinculada à manutenção da acessibilidade dos objetos 
digitais, mudaram a maneira de conceber a preservação, que precisa garantir a 
capacidade de interpretar e compreender tais documentos no presente e no futuro. 
Em outras palavras, a preservação não se distingue do acesso, pois preservar é 
garantir que o documento possa ser compreendido. Além disso, como a preservação 
digital depende dos procedimentos feitos no momento de produção e manutenção 
dos documentos arquivísticos, essa situação possibilita que se retorne a ligação com 
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as unidades produtoras, rompida quando os arquivos se tornaram históricos, isto é, 
voltados basicamente para  passado e pensando no seu uso futuro. 

 

Nesse sentido, as instituições precisam empreender estratégias de preservação digital 

focadas em uma abordagem sistêmica, orientadas por normas, modelos, padrões, requisitos 

metodologia e o apoio de profissionais qualificados para o cumprimento das atividades 

arquivísticas, de modo a produzir, preservar e acessar documentos autênticos, confiáveis e 

compreensíveis, em uma cadeia de custódia ininterrupta (Flores, 2018c). Tais estratégias 

precisam estar inseridas na política de preservação das instituições, delineada em programas e 

planos para o alcance de objetivos e metas. 

A figura 8 apresenta a Cadeia de Custódia Ininterrupta por meio da interoperabilidade 

entre ambientes de gestão, preservação e acesso (SIGAD, RDC-Arq e Plataforma de Acesso, 

respectivamente). 

 

Figura 8 – Ambientes de Gestão, Preservação e Acesso 

 

 

 
Fonte: (Flores, D. 2015 - Grupo CNPq UFSM GED/A) 

 

Neste capítulo foi apresentado a Revisão de Literatura relacionada à temática da 

pesquisa. Na sequência, o capítulo, Contextualização de Estudo, que versa sobre a política de 
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arquivos, as IFES, o Projeto AFD que integra o SIGEPE e as normativas de criação e 

implantação do AFD nos órgãos e entidades do SIPEC.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DE ESTUDO 

 

Este capítulo aborda o contexto de estudo, o qual envolve a política nacional de 

arquivos, instituída pela Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991,  regulamentada pelo Decreto 

nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, as Instituições Federais de Ensino Superior produtoras dos 

documentos arquivísticos funcionais geradores dos Assentamentos Funcionais Digitais, o 

Projeto Assentamento Funcional Digital que faz parte do Sistema de Gestão de Pessoas e a 

legislação relativa à implantação do AFD.  

 

3.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ARQUIVOS 

 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, por meio do art. 26, criou o Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional (AN), 

para atuar como órgão central de um Sistema de Arquivos (SINAR) e definir a política 

nacional de arquivos. 

A palavra política, na administração das organizações tem diversos significados 

similares: diretrizes, intenção, conjunto de princípios de conduta e, frequentemente, é usada 

no plural, como na expressão políticas de negócios ou políticas públicas (MAXIMIANO; 

NOHARA, 2017, p. 189). 

Para Cochran (2009 apud MAXIMIANO e NOHARA, 2017, p. 189),  

 

política pública é um curso intencional de ação, adotado por uma instituição ou 
agente do governo, para resolver um assunto de interesse público. Esse curso de 
ação deve estar expresso em leis, documentos públicos, regulamentos oficiais ou 
padrões de comportamento amplamente aceitos e publicamente visíveis. A política 
pública tem raízes na lei e na autoridade e coerção associadas à lei. 

 

De acordo com Indolfo (2013, p. 143), “a conquista do marco legal na área dos 

arquivos só foi obtida com a promulgação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, [...] que 

ficou conhecida como a Lei dos Arquivos”. 

Bernardes e Delatorre (2008, p. 8) fazem suas considerações a respeito da Lei dos 

Arquivos, 
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Na Administração Pública, atualmente, graças à constituição Federal de 1988, os 
arquivos estão associados à conquista de direitos civis e ao exercício pleno da 
cidadania. No capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição 
Federal assegurou a todos o direito ao acesso à informação e o direito de receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo (art. 
5º, inciso XIV, XXIX) resgatando assim a vocação inicial dos arquivos, de 
coadjuvante das ações de governo, uma vez que é responsável pela formulação de 
política pública de gestão de documentos, nos termos da Lei federal n. 8.159/91, que 
regulamentou o artigo 216 da Constituição Federal. 

 

Na ótica de Santos (2015, p. 52), além do suporte administrativo e técnico dado ao 

CONARQ pelo Arquivo Nacional, 

 

Essa instituição, criada em 1838, além de ser o destino final dos acervos 
arquivísticos das instituições públicas federais do poder executivo, é responsável 
pela aprovação das propostas de plano de classificação e tabelas de temporalidade 
das atividades finalísticas dessas mesmas instituições. A Arquivística nacional deve 
a essa instituição a tradução e divulgação de obras essenciais da literatura 
arquivística, dentre elas o “manual holandês”. 

 

O Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, que regulamentou a Lei dos Arquivos, 

estabeleceu no art. 18 as competências dos integrantes do SINAR e a constituição de 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD) nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF). 

Indolfo (2013, 182), esclarece o papel da CPAD, 

 

O papel e atuação das Comissões são fundamentais para o processo de análise, 
avaliação e seleção de documentação produzida e acumulada, tendo em vista a sua 
responsabilidade pela identificação dos documentos para guarda permanente assim 
como para a eliminação daqueles destituídos de valor. 

 

Entre os integrantes do SINAR estão os arquivos da administração pública do Brasil 

em todas as esferas, além das organizações privadas que firmem acordo ou ajuste com o órgão 

central. 

Para coordenar e promover as atividades de gestão de documentos da APF de forma 

sistêmica foi instituído o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), por meio do 

Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003. 
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Integram o SIGA: como órgão central, o Arquivo Nacional; como órgãos setoriais, as 

unidades responsáveis pela coordenação das atividades de gestão de documentos de arquivo 

nos Ministérios e órgãos equivalentes; e, como órgãos seccionais, as unidades vinculadas aos 

Ministérios e órgãos equivalentes. 

O art. 8º do referido decreto determina a constituição, nos Ministérios e nos órgãos 

equivalentes, de Subcomissões de Coordenação do SIGA para reunir representantes dos 

órgãos seccionais de seu âmbito de atuação, com o intuito de identificar e harmonizar as 

proposições a serem apresentadas à Comissão de Coordenação do SIGA (BRASIL, 2003). 

Considerando esses dispositivos legais, as IFES como integrantes do SINAR e do 

SIGA, devem cumprir com as determinações advindas dos órgãos centrais. 

 

3.2 AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES) 

 

De acordo com o art. 2º da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, são consideradas 

Instituições Federais de Ensino, os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da 

Educação (MEC) que tenham por atividade-fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispõe no art. 16, que o Sistema Federal de Ensino compreende as 

instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e 

mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação.  

O art. 44 da referida lei, dispõe que a educação superior abrange os seguintes cursos e 

programas: cursos sequenciais por campo do saber, de diferentes níveis de abrangência, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, 

desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; cursos de graduação, abertos a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados 

em processo seletivo; cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

cursos de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino. 
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O art. 45 aponta que a educação superior é ministrada em instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. 

O art. 52 determina que as universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano, que as caracterizam por: produção intelectual institucionalizada 

mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 

científico e cultural, quanto regional e nacional; um terço do corpo docente, pelo menos, com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; um terço do corpo docente em regime de 

tempo integral.  

Quanto aos Instituto Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, esses foram criados 

com a instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com a 

promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  

O art. 1º desta Lei, dispõe que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação é constituída pelas seguintes instituições: 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Institutos Federais); Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Centros Federais de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) e de Minas Gerais (CEFET-MG); Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais; e Colégio Pedro II. 

O art. 2º desta normativa, dispõe que os Institutos Federais são instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnologia nas diferentes modalidades de ensino, com base 

na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, 

nos termos desta Lei. O parágrafo 1º, desse artigo, estabelece que para efeito da incidência das 

disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 

educação superior, os Institutos Federais são equiparados às Universidades Federais. 

O art. 7º determina que, são objetivos dos Institutos Federais: ministrar educação 

profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; ministrar 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 

aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de 

escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; realizar pesquisas aplicadas, 

estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus 
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benefícios à comunidade; desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e 

os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; estimular e apoiar processos educativos que levem 

à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento 

socioeconômico local e regional; e ministrar em nível de educação superior. 

Entre os cursos de educação superior ministrados pelos Institutos Federais estão: 

cursos superiores de tecnologia; cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica; cursos de bacharelado e engenharia; cursos de pós-graduação lato 

sensu de aperfeiçoamento e especialização; e cursos de pós-graduação stricto sensu de 

mestrado e doutorado. 

O Portal e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior, trata-se de uma base 

de dados oficial de informações relativas às Instituições de Educação Superior - IES e cursos 

de graduação do Sistema Federal de Ensino.  

O Portal informa que, de acordo com a organização acadêmica, as instituições de 

ensino superior se dividem em universidades, centros universitários ou faculdades. Com 

relação à categoria administrativa, as instituições podem ser classificadas em públicas 

(vinculadas às três esferas do governo) ou privadas. 

Em conformidade com o Portal do e-MEC1 há no país um total de 62 (sessenta e duas) 

Universidades Federais, 38 (trinta e oito) Institutos Federais e 02 (dois) CEFET. 

Com relação à Região Sul do Brasil, o Portal informa que há um total de 11 (onze) 

Universidades credenciadas, conforme segue: 

- No Estado do Rio Grande do Sul: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

instituída em 1960; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), fundada em 1934 

e federalizada em 1950; Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), criada em 1969; 

Universidade Federal de Rio Grande (FURG), instituída em 1969; Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), fundada em 2008 e a Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), criada em 2008; 

																																																													
1 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
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- No Estado do Paraná: Universidade Federal do Paraná (UFPR), instituída em 1912; 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), fundada em 2005; Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), criada em 2010;  

- No Estado de Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

fundada em 1960 e Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), instituída em 2009. 

Os Institutos Federais criados em 2008, tratam-se, em sua maioria, de instituições 

fundadas como Escola de Aprendizes Artífices, com a promulgação do Decreto n° 7.566, de 

23 de setembro de 1909, que no decorrer do tempo sofreram alterações de denominação. 

Consta no Portal e-MEC, que a Região Sul do Brasil conta com 6 (seis) instituições, a saber: 

- No Estado do Rio Grande do Sul: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS); Instituto Federal Sul Riograndense (IFSul) e 

Instituto Federal Farroupilha (IFFAR); 

- No Estado do Paraná: Instituto Federal do Paraná (IFPR); 

- No Estado de Santa Catarina: Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e Instituto 

Federal Catarinense (IFC). 

 

3.3 O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (SIGEPE) 

 

O sistema SIGEPE é uma ferramenta utilizada pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MP) para atender às atividades de recursos humanos do Poder 

Executivo do Governo Federal. 

A Secretaria de Recursos Humanos desse ministério (MP/SRH), no ano de 2011, como 

órgão normatizador e supervisor do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 

Federal (SIPEC), foi responsável pela implantação da Política de Gestão de Pessoas, com 

vistas à melhoria de processos internos e a aplicação da legislação vigente (MP, 2011, p. 12-

13). 

A Política de Gestão de Pessoas, pautada no princípio da democratização das relações 

de trabalho, tinha como uma das prioridades a valorização dos servidores, o fortalecimento 

das carreiras do Poder Executivo Federal e a modernização dos sistemas e processos de 

trabalho, objetivando melhoria na qualidade dos serviços e resgatando a confiança da 

sociedade no serviço público (MP, 2011, p. 10). 
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De acordo com os Relatórios de Gestão da SRH/MP, referentes ao exercício de 2010 e 

2011, a Secretaria de Recursos Humanos (SRH), desenvolveu uma série de ações, entre elas, a 

ação 10M8 - Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas, integrante 

do Programa 1054 relacionado à Gestão de Recursos Humanos e Democratização das 

Relações de Trabalho no Setor Público, de modo a desenvolver competências de servidores 

públicos para aumentar a capacidade do governo na gestão de políticas públicas. 

Para a realização de suas ações, a SRH contava com as parcerias das Escolas de 

Governo, como a ENAP e a ESAF e, ainda, a Universidade de Brasília (Unb) para a 

realização de cursos, eventos e videoconferências. Até o final da década de 1980, os órgãos da 

Administração Pública Federal (APF) utilizavam sistemas informatizados de recursos 

humanos. Na década seguinte, o governo federal analisou seus gastos com pessoal e 

estabeleceu regras para gestão de recursos humanos (MP, 2011, p. 12).  

Assim, dotaram o SIPEC, criado em 1970, ao Sistema Integrado de Administração de 

Recursos Humanos (SIAPE), instituído pelo Decreto nº 99.328, em 19 de junho de 1990, 

tornando-se a ferramenta do governo federal para pagamento dos servidores públicos federais 

(MP, 2011, p. 12). 

A intenção, na época, era transformar o SIAPE em instrumento estratégico de gestão 

de pessoas com a implantação de outras funcionalidades para dinamizar o seu mais importante 

instrumental, que era o cadastro de pessoal. 

O Relatório de Gestão SRH/MP de 2011, apontou que o SIAPE executava, naquele 

ano, a folha de pagamento mensal dos servidores da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, como também de algumas empresas públicas, policiais militares dos 

extintos territórios e das polícias do governo do Distrito Federal, representando um total de 

1.300.000 (hum milhão e trezentos mil servidores) ao mês, relativo a 12.000 (doze mil) 

Unidades Pagadoras (UPAG) (MP, 2011, p. 12). 

O fato é que, com o passar do tempo, o SIAPE passou a demonstrar suas carências 

relacionadas às funcionalidades, aos recursos tecnológicos empregados, além da 

obsolescência da arquitetura e rigidez na adaptação do sistema diante das constantes 

mudanças de processos de trabalho. 

Nesse contexto, foi colocado em prática, já, em 2010, vários projetos, entre eles, o 

Projeto de Gestão de Processos em Recursos Humanos que contemplou as atividades de 
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diagnóstico, análise, mediante a identificação de pontos críticos, com monitoramento 

sistemático dos resultados.  

Para a execução desse Projeto foi firmado o Contrato Administrativo nº 02/2010 entre 

o MP e o Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG), que por 17 (dezessete meses) 

auxiliou o SRH no mapeamento, reprojeto, acompanhamento da implantação dos principais 

processos e na capacitação dos técnicos da Secretaria. 

Os resultados obtidos com o projeto agregaram valor às especificações e 

desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas na Administração Pública Federal, que 

viria a substituir o SIAPE. 

O Projeto de implantação do SIGEPE tinha como objetivo utilizar um instrumento 

gerencial que permitiria auxiliar os gestores a serem parceiros estratégicos para a melhoria da 

gestão pública, por meio da modernização, aperfeiçoamento e racionalização dos processos 

em gestão de pessoas.  

Entre os benefícios estavam: o cadastro único; acesso com o uso do Registro de 

Identidade Civil (RIC) e certificação digital; qualidade; confiabilidade; segurança; 

integridade; acessibilidade, parametrização; auditoria sistêmica; integração de sistemas; 

flexibilidade; disponibilidade e usabilidade (MP, 2010, p. 32). 

Para isso, foi instituído um comitê estratégico pela Portaria MP nº 344, de 16 de 

outubro de 2009, além de consulta pública no portal do governo eletrônico para definir o novo 

sistema, resultando na adoção como estratégia de contratação, a Subdivisão em Módulos do 

SIGEPE.gov – Sistema de Gestão de Pessoas: AFD – Assentamento Funcional Digital; CLT - 

Módulo que contempla os empregados públicos regidos pela CLT e outros regimes; RJU – 

Módulo que contempla os servidores ativos e Módulo de Aposentados e Pensionistas (MP, 

2010, p. 32). 

A implementação do SIGEPE.gov iniciou com o mapeamento de processos, atividades 

e requisitos do sistema, obtida por meio dos resultados do Acordo de Cooperação firmado 

com a CDT/Unb – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de 

Brasília, com o objetivo de realizar o planejamento e as especificações do sistema que 

resultou em 11 (onze) macroprocessos (MP, 2011, p. 21). 

A fase seguinte consistia na contratação da Empresa Pública para o desenvolvimento 

do SIGEPE.gov para o desenvolvimento de funcionalidades relacionadas a Cadastro, Folha de 

Pagamento e demais funções de Gestão de Pessoas (MP, 2011, p. 21). 
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A fase de preparação seria iniciada em paralelo aos dois procedimentos anteriores, 

relacionados à contratação da Empresa Pública em conclusão, que consiste no Saneamento e 

Unificação da Base de Dados, visando à melhoria da Qualidade dos Dados no SIAPE em 

direção ao SIGEPE.gov, desenvolvimento do Portal SIGEPE.gov, o desenvolvimento do 

Barramento SOA, além da preparação para a hospedagem do Sistema de Gestão de Serviços 

(SGS). A fase de implementação ou ativação seria feito em etapas, todas com o apoio técnico 

da CDT/UnB (MP, 2011, p. 21). 

Em 13 de setembro de 2012, foi firmado o Contrato Administrativo nº 45/2012 – 

Processo nº 05100.007647/2012-08, entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

como contratante e o Consórcio SERPRO/DATAPREV, como contratada, com o objetivo de 

prestar serviços especializados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o 

desenvolvimento de software, o treinamento aos usuários e a consultoria técnica para a 

implantação do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE.gov) para atender às unidades centrais 

e descentralizadas aos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da União (SIPEC), 

assim como o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (SIORG), 

sendo o MP por meio da Secretaria de Gestão Pública, o Órgão Central desses sistemas, em 

conformidade com as especificações constantes nos anexos do referido contrato: Anexo I - 

Projeto Básico, Anexo II – Acordo de Níveis de Serviços e Anexo III – Proposta Comercial.  

O portal SIGEPE foi, então, colocado no ar no início do ano de 2014, com as 

funcionalidades do SIAPE e alguns módulos com novas atividades. O projeto SIGEPE, 

portanto, foi estruturado em módulos, de forma a proporcionar entregas até sua conclusão, 

prevista para o ano de 2021 (MP, 2015, p. 26). 

 

3.4 O ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL (AFD) 

 

O Assentamento Funcional Digital (AFD), trata-se de um módulo integrante do 

SIGEPE que se refere à informatização dos Assentamentos Funcionais, os quais são mantidos 

sob guarda e responsabilidade das unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades do 

SIPEC. 

Segundo o Relatório de Gestão MP/SRH relativo ao exercício de 2011, o AFD refere-

se à criação de dossiê em mídia digital a ser tratado como fonte primária de informação de 
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dados cadastrais do servidor público civil federal, de modo a substituir a tradicional pasta 

funcional ou assentamento funcional (MP, 2011, p. 22). 

O referido relatório informa que o AFD se constituía em um banco de dados e imagens 

das pastas funcionais analógicas com indexadores para localização dos documentos por 

sistema online. Tal sistema permitiria a redução substancial do volume de documentos 

armazenados e tramitados.  

A Audiência Pública realizada pelo MP/SRH, em 16 de dezembro de 2010, registrada 

em ata sob nº 01/2010, de 17 de janeiro de 2011, teve como objetivo o aperfeiçoamento dos 

termos de referência do processo de licitação, em duas fases, para a Contratação de 

Prestadores de Serviço para a formação do AFD. 

Em 07 de janeiro de 2011, por meio da Portaria SRH nº 59, foi designado o Grupo de 

Trabalho de Normatização do Assentamento Funcional Digital (GT-NAFD), composto por 

integrantes da Secretaria de Recursos Humanos (SRH), da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 

Administração (SPOA), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e do 

Arquivo Nacional (AN), com vistas a propor orientação aos órgãos e entidades integrantes do 

SIPEC quanto à organização, armazenamento e digitalização de documentos que 

constituiriam o Assentamento Funcional (GT-NAFD, 2011, p. 1-2).  

Esse trabalho resultou na elaboração do Relatório Final, no mês de maio de 2011, com 

anexação da minuta da portaria de normatização e fiscalização do AFD e as Tabelas de 

Documentos Funcionais AFD-RJU, AFD-CLT, AFD-CTU, AFD-Residentes, AFD-Sem 

Vínculo e AFD-Estagiários. 

No Relatório de Gestão MP/SRH do exercício de 2011, foi relatado que, por meio de 

Acordo de Cooperação com o CDT/UnB, foi desenvolvido o SGS para operacionalizar o 

AFD. Esse sistema permitiria registrar e controlar as atividades do Assentamento Funcional 

Digital nas diversas etapas e os documentos produzidos seriam armazenados em repositórios, 

implicando na eliminação de geração de certificados, atestados e declarações em suporte de 

papel.  

Para o MP, o Laboratório AFD foi importante, uma vez que permitiu a realização de 

testes no SGS, bem como a validação das etapas planejadas, possibilitando a elaboração final 

das especificações para a contratação de empresa especializada para a execução da fase Piloto 

AFD (MP, 2011, p. 22)  
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Essa fase consistia nas atividades de Higienização, Recuperação, Organização, 

Classificação, Digitalização, Registro e Integração de Metadados de documentos constituintes 

das pastas funcionais, assim como, a transferência de tecnologia. Seriam adicionados os 

serviços de assinatura digital dos documentos com o uso de certificação do ICP-Brasil, 

envolvendo as atividades exclusivas das UPAG. Entre as unidades que participaram dessa 

fase estavam o próprio MP, a Fundação Universidade de Brasília (Hospital e Universidade), 

Departamento de Polícia Federal; ANEEL, CGU, IBAMA, ANAC, Embrapa (MP, 2011, p. 

22).  

O trabalho foi dividido em duas etapas sendo que a primeira, denominada Fase Piloto, 

atenderia aproximadamente 53.000 (cinquenta e três mil) pastas funcionais. Posteriormente, a 

Fase Global do AFD, seria realizada nas demais UPAG, após avaliação e coleta dos 

resultados atingidos da primeira fase. Essa avaliação visava a alcançar pontos fortes e fracos 

para permitir a evolução do sistema SGS (MP, 2011, p. 30). 

No ano de 2013 foi concluído o processo de contratação da empresa para a execução 

da fase piloto do AFD. Apesar dos problemas encontrados durante a execução dos contratos 

administrativos nºs. 10 e 11/2013, foram digitalizadas 8.000 (oito mil) pastas (MP, 2013, p. 

30). 

Segundo o Relatório de Gestão SEGEP relativo ao ano de 2013, foram alcançados, 

ainda, os seguintes resultados: a elaboração da Portaria de Normatização do AFD; da Portaria 

de Fiscalização do AFD; o Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Serviços e a 

implantação da Base de Dados Inicial do Sistema AFD (MP, 2013, p. 30). 
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo versa sobre às classificações da pesquisa, aos procedimentos 

metodológicos, as etapas da pesquisa, a coleta de dados, a tabulação, assim como, a análise e 

discussão de resultados a respeito da implantação do AFD nas IFES. 

Na ótica de Silva e Menezes (2005, p. 19) “pesquisa significa, de forma simples, 

procurar respostas para indagações propostas”. E para isso, é preciso utilizar métodos 

científicos (MARCONI e LAKATOS, 2012, p. 43). De acordo com essas autoras, a pesquisa 

implica em levantar dados de diversas fontes por meio de métodos ou técnicas. 

Analisando a presente pesquisa sob o ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma 

pesquisa aplicada, por gerar conhecimento para aplicação prática para a solução de problemas 

específicos (SILVA e MENEZES, 2005, p. 20), caracterizada nas recomendações para 

produção, preservação e acesso aos documentos arquivísticos das IFES para a geração do 

AFD. 

Com relação ao ponto de vista da forma de abordagem do problema, a pesquisa pode 

ser considerada quantitativa por requerer o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA e 

MENEZES, 2005, p. 20), para quantificar os resultados como forma de alcançar os objetivos 

propostos. Por outro lado, a pesquisa, também, se caracteriza como qualitativa, uma vez que 

os dados foram tratados de forma descritiva (SILVA, 2005, p. 20). 

Quanto ao ponto de vista de seus objetivos, pode ser considerada uma pesquisa 

exploratória por envolver levantamento bibliográfico, como também, descritiva pelo uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários, de observação individual (GIL, 

1991 apud SILVA e MENEZES, 2005, p. 21).  

Os dados coletados por meio de questionário de perguntas abertas dirigidos às IFES, 

ao Arquivo Nacional e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, via 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), foram registrados em 

planilhas elaboradas por tema para facilitar a tabulação de dados.  

Sob ponto de vista dos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

elaborada a partir de material publicado por meio de livros, artigos e material disponibilizado 

na Internet (SILVA e MENEZES, 2005, p. 21), bem como, de uma pesquisa documental 
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sobre documentos considerados de “segunda mão”, que de alguma forma já foram analisados 

(GIL, 2002, p. 46), como os Relatórios de Gestão produzidos pelo MP. 

Para a elaboração da revisão de literatura foi levantado o referencial teórico a partir da 

literatura arquivística publicada em livros, artigos, normas técnicas, dissertações e teses 

acerca do tema, além de publicações resultantes de eventos, com o intuito de atingir os 

objetivos propostos. A técnica de fichamento de citações é necessária para a seleção dos 

textos necessários para a composição do tópico de revisão de literatura (Apêndice A). 

O cenário inicial da pesquisa teve registro no mês de abril de 2018, com o 

cadastramento de pedidos de informações, via e-SIC, com relação à implantação do AFD 

solicitados ao AN, ao MP e às 17 (dezessete) IFES levantadas (FURG, IFFAR, IFC, IFPR, 

IFRS, IFSC, IFSUL, UFCSPA, UFFS, UFPEL, UFPR, UFRGS, UFSC, UFSM, UNILA, 

UNIPAMPA, UTFPR), a partir de consulta ao Cadastro de Instituições e Cursos de Educação 

Superior, no Portal e-MEC, que gerou as páginas do relatório de consulta e-MEC (Anexo A).  

Ao AN (Apêndice B), foi enviado pedido de informação relacionado à sua 

participação e contribuição no Projeto AFD coordenado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, na elaboração de documentos normatizadores publicados e na 

análise das soluções desenvolvidas pelo MP para a gestão de documentos e repositório de 

armazenamento de documentos dos assentamentos funcionais digitais (Apêndice B). 

Ao MP (Apêndices C, D e E), os pedidos de informações estão relacionados às 

normativas de implantação do Assentamento Funcional Digital; ao Projeto AFD à luz das 

orientações normativas do CONARQ e, ainda, sobre a contribuição do AN no projeto e na 

produção das normativas publicadas acerca do Assentamento Funcional Digital. 

Os pedidos de informações encaminhados às IFES (Apêndices F e G) dizem respeito à 

estruturação dos arquivos da instituição e a implantação do AFD, sob a égide das normas e 

recomendações aprovadas pelo CONARQ.  

Para o controle de respostas dos pedidos de informação via e-SIC, nos prazos de 

atendimento estabelecidos pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI), o uso de 

planilhas se fez necessário para o controle dos dados coletados, para facilitar a tabulação e a 

construção de tabelas, gráficos e quadros, com a utilização do software Microsoft Office Excel 

(Apêndices H, I, J, K, L, M) , para repassar ao capítulo de Análise e Discussões dos 

Resultados, de modo a demonstrar o atendimento aos objetivos específicos. 



	

	

81 

Em agosto de 2018, para a etapa de qualificação da dissertação, foi desenvolvido o 

primeiro objetivo específico relacionado à análise sob a perspectiva arquivística das portarias 

normativas de implantação do AFD, publicadas a partir do ano de 2016. 

Com a revogação da Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, pela 

Portaria Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e a implementação da nova 

plataforma, SIGEPE-AFD, em novembro foi enviado um novo pedido de informações ao 

Ministério, via e-SIC, perguntando se o novo sistema atendia aos requisitos obrigatórios para 

gestão arquivística de documentos, de acordo com o e-Arq Brasil.  

Para finalizar a atualização das informações coletadas, a pesquisadora, ainda, assistiu 

ao vídeo disponível no Youtube, pela Internet, o Workshop Assentamento Funcional Digital2, 

ocorrido em Brasília/DF (por intermédio do DESIS/MP), acerca da apresentação do novo 

SIGEPE-AFD, da nova normativa e o Processo Licitatório em curso para a contratação da 

empresa que prestará serviços de digitalização do legado aos órgãos e entidades do SIPEC.  

Para análise das portarias normativas do AFD publicadas, foi elaborado um resumo de 

cada uma delas (Apêndice N). 

Nesse período foram desenvolvidos os demais objetivos específicos e a elaboração do 

produto resultante da pesquisa do mestrado profissional (Apêndice O), a partir do estudo 

realizado. 

Nesse capítulo foram abordados os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. A seguir, é apresentado o capítulo relativo à Análise e Discussão de Resultados, que 

relata os resultados alcançados com o atendimento do primeiro objetivo específico. 

 

  

																																																													
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ilyZZ1ShP9Y&t=1531s 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está relacionado ao atendimento dos objetivos específicos da pesquisa, 

ou seja, a Análise das Portarias Normativas do AFD emanadas pelo MP, a Preservação Digital 

Sistêmica e a Manutenção da Cadeia de Custódia Arquivística no AFD, a Implantação do 

AFD nas IFES e as Recomendações para a Produção, Preservação e Acesso aos Documentos 

Arquivísticos para a Geração do Assentamento Funcional Digital nas Instituições Federais de 

Ensino Superior. 

 

5.1 ANÁLISE DAS NORMATIVAS DO AFD EMANADAS PELO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

 

Este subcapítulo está relacionado ao atendimento do primeiro objetivo específico da 

pesquisa para composição da dissertação, ou seja, a análise das portarias normativas relativas 

à criação do Assentamento Funcional Digital sob a perspectiva arquivística. 

Inicialmente, foi realizada a análise da Portaria Normativa SEGRT nº 4, de 10 de 

março de 2016, que, efetivamente, deu o start na implantação do AFD, no entanto, a mesma 

foi revogada pela Portaria Normativa SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018. Dessa forma, a 

normativa em vigência, também foi analisada com o propósito de atualizar dados. 

Os assentamentos funcionais são identificados como dossiês compostos por 

documentos relativos à trajetória funcional dos servidores dos órgãos e entidades do SIPEC, 

produzidos e mantidos sob guarda e responsabilidade das respectivas unidades de gestão de 

pessoas. 

De acordo com o instrumento de gestão de documentos “Classificação, Temporalidade 

e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-meio da Administração 

Pública (CCD)”, aprovados pela Resolução CONARQ nº 14, de 24 de outubro de 2001,  

foi atribuído a esses dossiês o código numérico relativo ao subgrupo “020.5 - Assentamentos 

Individuais. Cadastro”, subordinado (hierarquicamente) à subclasse “020 – Pessoal”, que por 

sua vez está subordinada à classe “000 – Administração Geral”. 
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Segundo esse instrumento, integram o subgrupo 020.5, genericamente, os documentos 

referentes à vida funcional do servidor, os registros e/ou anotações a ele referidos, que devem 

ser mantidos no arquivo corrente enquanto os servidores permanecerem no órgão. 

Após esse período, os assentamentos têm que ser conservados no arquivo 

intermediário pelo prazo de 100 (cem) anos para, posteriormente, serem submetidos aos 

processos de eliminação - a destinação final -, em cumprimento ao estabelecido na Tabela de 

Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das atividades-meio da 

Administração Pública (TTD) (CONARQ, 2001, p. 2; 55) e aos procedimentos para 

eliminação de documentos, em conformidade com a Resolução CONARQ nº 40, de 09 de 

dezembro de 2014. 

Integram, ainda, o dossiê funcional, outros documentos arquivísticos, tais como, as 

cópias de atos específicos e individuais de servidores dentro do código 023.1 (Movimentação 

de Pessoal) e aqueles referentes à acumulação lícita de cargos, empregos e funções públicas 

agrupados no código 025.11 (Processos Disciplinares). Nesse quadro, como esses documentos 

estão relacionados diretamente ao servidor, passam a assumir o código 020.5 e, 

consequentemente, a mesma temporalidade do assentamento funcional.  

Com o objetivo de atender aos direitos de pensionistas e prováveis descendentes, foi 

definido, ainda, o prazo de guarda de 100 (cem anos) e mesma destinação final dos 

assentamentos funcionais os documentos relativos à aposentadoria (026.13) e às pensões 

(alimentícia: 024.144 e vitalícia: 026.132) (CONARQ, 2001, p. 48). 

A informatização do Assentamento Funcional deu origem ao AFD, para fins de acesso 

à informação, subsidiar a tomada de decisão, comprovar direitos e deveres dos órgãos, 

entidades e de seus agentes (BRASIL, 2016). 

O Grupo de Trabalho de Normatização do Assentamento Funcional Digital (GT-

NAFD), nomeado pela Portaria SRH nº 59, de 07 de janeiro de 2011, publicada pelo MP, 

contou com 2 (dois) representantes do Arquivo Nacional, com o objetivo de propor 

orientações aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF) quanto à 

organização, armazenamento e digitalização de documentos que constituiriam o 

Assentamento Funcional Digital. A conclusão do trabalho resultaria na apresentação de 

relatório e proposta do primeiro instrumento normatizador. 

O AN, ao responder o pedido de informação formulado pela pesquisadora no ano de 

2018, via e-S ic, quanto a sua participação no Projeto AFD, essa informou que o 
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Assentamento Funcional Digital foi uma iniciativa do MP e que a participação do AN no 

projeto AFD foi, apenas, para dar atendimento ao disposto na Portaria SRH nº 59/2011. 

Para a composição do AFD, foi elaborada a Tabela de Documentos Funcionais pelo 

GT-NAFD, com base no código de classificação vigente. Assim, foram definidos os 

documentos que seriam contemplados no sistema, os quais atenderiam aos distintos regimes 

jurídicos de trabalho.  

Os documentos do AFD (020.5) foram distribuídos dentro de 6 (seis) funções, de 

acordo com as especificidades dos órgãos, apontando a situação dos documentos 

(obrigatórios, condicionais ou específicos), conforme segue: 

• Função 1 – Provisão da Força de Trabalho 

• Função 2 – Gestão do Desenvolvimento de Pessoas 

• Função 3 – Compensações 

• Função 4 – Gestão de Desempenho 

• Função 5 – Evolução Funcional 

• Função 6 – Seguridade Social 

 

5.1.1 Análise da Portaria Normativa SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016 

 

Essa normativa do Assentamento Funcional Digital, distintamente das anteriores, 

apresentou lacunas e inconsistências que estão descritas nesta seção, entre elas a 

disponibilização de informações de relevância sobre o AFD, diretamente, no Portal do 

Servidor do Governo Federal, sem publicizá-las por meio de atos administrativos.  

Embora o art. 2º da normativa tenha delegado competência ao Departamento de 

Gestão dos Sistemas de Pessoal (DGSIS) em expedir os “atos disciplinares” relativos aos 

tipos e formatos de documentos, bem como, dos procedimentos técnicos e operacionais para a 

execução do processo de digitalização dos assentamentos funcionais, o referido órgão não 

cumpriu com o estabelecido nesse artigo. 

Para exemplificar, a Tabela de Documentos elaborada pelo GT-NAFD, foi publicada 

somente como anexo da primeira normativa publicada em 2011, a qual foi revogada. Porém, a 

Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016 apresentou sua Tabela de 

Documentos, no sítio da Internet, ou seja, no Portal do Servidor do Governo Federal, sem a 
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publicação do respectivo ato administrativo. Dessa forma, observa-se, que a tabela fica 

suscetível a alterações sem documentar esses fatos. 

 É importante enfatizar que, os portais e websites não podem ser tratados como 

repositórios arquivísticos digitais confiáveis (RDC-Arq), pois esta não é a sua função. O 

RDC-Arq, diferentemente, de outros repositórios digitais, “é aquele capaz de manter 

autênticos os objetos de informação digital, de preservá-los e de dar acesso a eles pelo tempo 

necessário (RLG/OCLC, 2002 apud ROCHA, 2015). Assim, esse é o ambiente específico 

para a guarda de documentos arquivísticos digitais. 

 Ademais, os portais e websites, por se encontrarem hospedados em ambiente inseguro 

como a Internet, estão sujeitos a invasões e perdas de informações, podendo gerar danos 

irreparáveis. 

Para ilustrar esse quadro, a pesquisadora buscou os termos de referência relativos às 

fases 1 e 2, as normativas e demais dados sobre o AFD no Portal do Servidor do Governo 

Federal, seguindo as informações registradas na Ata da Audiência Pública nº 01/2010 da 

SRH, do MP, mas tais documentos não foram encontrados.  

Em vista disso, foi enviado pedido de informações ao Ministério, via e-SIC, 

solicitando a cópia dessas páginas para consulta. O MP sua vez, respondeu: “foram realizadas 

pesquisas para resgate das cópias das páginas requeridas, mas não as localizamos”.  

De acordo com o art. 1º, §2º da Resolução CONARQ nº 20, de 16 de julho de 2004, o 

website é identificado como documento arquivístico digital e, portanto, deve ser tratado e 

preservado como documento arquivístico por seus órgãos produtores,  

 

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. 

 

Santos (2005, p. 161-162) faz suas considerações sobre a responsabilidade da 

manutenção dos sítios web pelas instituições, enfatizando que esses documentos digitais são 

de guarda permanente, sua destinação final,  
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Os sítios web são publicações digitais da instituição ao qual se refere, ou grandes 
portais temáticos centralizadores de tipos de serviços de várias instituições ou 
governos. Via de regra, a preservação desses documentos digitais deve ficar a cargo 
da instituição responsável por sua manutenção. A gestão arquivística centraliza-se, 
em relação ao valor primário da informação, nos aspectos relativos a disponibilidade 
on-line de serviços institucionais, bem como de demandas legais sobre a 
responsabilidade da instituição sobre as informações difundidas via Internet. Isso 
resulta na necessidade de preservar todas as versões do sítio e suas atualizações em 
atenção aos prazos legais civis e penais de atendimento aos direitos dos cidadãos. 
[...] os sítios web têm relação com as atividades da instituição, sendo, portanto, 
necessária a sua gestão e, dadas suas funcionalidades, podem ser avaliados como de 
guarda permanente.  

 

Por outro lado, o website que não é tratado como documento arquivístico digital, 

revela que o mesmo, também, não está contemplado no programa de gestão arquivística de 

documentos do seu órgão produtor.  

Com relação à expedição e publicização de atos administrativos, é relevante observar 

o princípio da legalidade expresso no art. 37 da Carta Magna, “a administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”, bem como, no art. 5º, ao dispor que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Na visão de Meirelles (2009, p. 89 apud Ximenes, 2012, s/p),  

 

A legalidade, como princípio da administração, significa que o administrador 
público está, em toda a sua atividade funcional, sujeitos aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil, criminal, 
conforme o caso. 

 

Medauar (2016, p. 150; 169), apresenta suas reflexões sobre o princípio da legalidade 

e a produção de atos administrativos, 

 

O princípio da legalidade traduz-se, de modo simples, na seguinte fórmula: ‘a 
Administração deve sujeitar-se às normas legais’. [...] O ato administrativo 
constitui, assim, um dos modos de expressão das decisões tomadas por órgãos e 
autoridades da Administração Pública, que produz efeitos jurídicos, em especial no 
sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições e obrigações, 
com a observância da legalidade. 
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Segundo essa autora, os atos podem ser discricionários e vinculados, onde o primeiro é 

resultante de alguma escolha efetuada pela autoridade administrativa, mas a margem de 

escolha não significa ter liberdade absoluta. O segundo, são aqueles onde não há margem de 

escolha, pois a legislação predetermina o seu teor (MEDAUAR, 2016, p. 183). Para a autora a 

autoridade administrativa deve, simplesmente, cumprir o que determina a lei. 

Segundo Brych (2007, s/p.), um dos elementos que compõe o ato administrativo é a 

forma, “a maneira pela qual o ato se apresenta, revela sua existência. [...] Na Administração 

Pública, há exigência de procedimentos especiais prescritos em lei, sendo então a forma legal 

para a expressão válida dos atos”. 

Para Silva (2006, s/p) “verifica-se que a publicação dos atos administrativos está 

intimamente ligada à forma do mesmo, englobando a ideia de exteriorização dos atos 

materialmente, com a finalidade única de proteger os interesses públicos”. 

Considerando o princípio da legalidade, a expedição de atos administrativos são, 

portanto, imprescindíveis para dar validade às ações dos órgãos e entidades, servir de respaldo 

às atividades desempenhadas pelos servidores e proteger os interesses da sociedade.  

O AFD, portanto, é composto por representantes digitais oriundos dos assentamentos 

analógicos e/ou documentos nato digitais convertidos no formato Portable Document Format 

– PDF/A, pesquisável, de documentos avulsos, de documentos finalísticos dos processos, bem 

como, de processos, na íntegra, entre eles, admissão, aposentadoria e pensão, por conta do 

trabalho de fiscalização exercido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 

O art. 8º, §2º da normativa dispõe que as especificações dos tipos e formatos de 

documentos de atendimento obrigatório para a formação do AFD devem obedecer às 

Recomendações para a Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes, aprovadas 

pela Resolução CONARQ nº 31, de 28 de abril de 2010. 

De acordo com essas Recomendações, a digitalização é entendida como um processo 

de conversão dos documentos arquivísticos em formato digital, sendo que o produto dessa 

conversão, não será igual ao original e nem substitui o original que deve ser preservado 

(CONARQ, 2010, p. 5-6). Desse modo, compreende-se que a digitalização é dirigida ao 

acesso, difusão e preservação dos documentos originalmente produzidos. 

Ainda, nos termos dessas Recomendações, o CONARQ define o documento 

digitalizado como um “representante digital”, ou seja, trata-se da representação em formato de 
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arquivo digital de um documento originalmente não digital, diferenciando-o do documento 

nascido originalmente em formato de arquivo digital (born digital) (CONARQ, 2010, p. 4). 

Os representantes digitais (salvo exceções) não são considerados elementos agregados 

com presunção de autenticidade, tendo em vista a necessidade de o documento arquivístico 

constituir-se como elemento detentor de informações autênticas e verídicas, condição que não 

pode ser efetivamente garantida quando da realização da captura digital (SCHÄFER; 

FLORES, 2013, p. 28-29). 

Conforme as Diretrizes do Produtor (Dpd), resultante da pesquisa do Interpares 2 

Project (2010), explica que a presunção de autenticidade, trata-se de “uma inferência que é 

estabelecida a partir de fatos conhecidos sobre a forma como o documento foi produzido e 

mantido”. 

A autenticidade relaciona-se com a transmissão do documento, sua manutenção e 

custódia ao longo do tempo. Segundo a diplomática, a autenticidade é composta de identidade 

e integridade. A identidade é entendida como o conjunto de atributos de um documento que o 

caracterizam como único e diferente dos demais, portanto, o documento arquivístico é único 

no conjunto ao qual pertence; enquanto que a integridade está relacionada à manutenção da 

forma e do conteúdo do documento ao longo do tempo (ROCHA, 2015, p.188). 

Para efetuar o upload dos representantes digitais no sistema AFD, as unidades de 

recursos humanos dos órgãos e entidades do SIPEC fazem uso da assinatura digital e 

Certificação Digital ICP Brasil. No entanto, o uso da assinatura digital nos representantes 

digitais, também, não foi contemplado na normativa do AFD, nem publicizado por ato 

administrativo do DGSIS/MP. As orientações para autenticação de representantes digitais 

constam, somente, no Portal do Servidor. 

A prestação de serviços de certificação digital no âmbito da APF foi regulamentada 

pelo Decreto nº 3.996, de 31 de outubro de 2001, tendo em vista o disposto na Medida 

Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira ICP Brasil.  

De acordo com o art. 1º da referida Medida Provisória, o uso da ICP Brasil tem como 

objetivo garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma 

eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 

digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.  
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Cumpre enfatizar que foi registrado na Ata Audiência Pública nº 01 da SRH/MP 

(2010, p. 2-3), que a microfilmagem foi considerada como “procedimento obsoleto” e cita a 

PLC 11/2007, que, na época já tramitava no Congresso Nacional, com o propósito de atribuir 

ao documento digitalizado assinado digitalmente o mesmo valor legal do documento original, 

 

Em relação à microfilmagem temos a esclarecer que esse procedimento foi tratado 
pela lei 5.433/68 e regulamentada pelo Decreto 64398/69 que por sua vez foi 
substituído pelo decreto 1799/96, percebe-se só pelos dispositivos legais que a 
microfilmagem embora esteja totalmente regulamentada, é um procedimento 
obsoleto, ou seja a legislação não acompanhou a evolução tecnológica nesse caso. 
Também não é um procedimento obrigatório e conforme Art. 13 os documentos 
oficiais ou públicos, com valor permanente, não poderão ser eliminados após 
microfilmagem, devendo ser recolhidos ao arquivo público de sua esfera de atuação 
ou preservados pelo próprio órgão detentor em suma microfilmar não garante o que 
seria interessante para a administração, porém implica em aumento de custo do 
projeto pois é um procedimento bem mais caro. Vale registrar que está em 
tramitação no Congresso Nacional o PLC 11/2007 que dentre várias providências 
está atribuindo ao documento digitalizado assinado digitalmente o mesmo valor 
legal do documento microfilmado [...].  

 

A Resolução CONARQ nº 37, de 19 de dezembro de 2012, que aprova as Diretrizes 

para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais, esclarece que as 

técnicas de autenticação dependentes de tecnologia, como a assinatura digital, são usadas para 

fornecer um mecanismo tecnológico que declara a autenticidade dos documentos digitais em 

determinado momento.  

A referida normativa explica que a autenticidade é a qualidade de o documento ser 

exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido adulteração, alteração ou 

corrompimento, enquanto a autenticação trata-se, apenas, da declaração de autenticidade 

efetuada, em determinado momento, por pessoa autorizada para tal. Assim sendo, como 

declaração de autenticidade, não garante, necessariamente, que o documento seja considerado 

autêntico (CONARQ, 2012 p. 5). 

De acordo com o documento Diretrizes do Produtor, do Interpares 2 Project (2010), 

 

Autenticação é a declaração da autenticidade, resultante da inserção ou da adição de 
elementos ou afirmações nos materiais em questão, e as normas que a regulam são 
estabelecidas pela legislação. Ou seja, é um meio de assegurar que os materiais 
sejam o que eles se propõem a ser em um dado momento. Medidas de autenticação 
digital, como o uso de assinaturas digitais, garantem que os materiais são autênticos 
apenas quando recebidos, e não podem ser repudiados; porém, tais medidas não 
asseguram que eles permanecerão autênticos depois disto. 
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Considerada pelos profissionais da tecnologia digital como a maneira mais segura para 

se autenticar um documento digital, entretanto, seu uso pode não funcionar a longo prazo, 

uma vez que a autenticação toma por base a verificação da cadeia de bits original do 

documento. Com a conversão de formato, que visa a garantir o acesso a longo prazo, a nova 

cadeia de bits resultante da conversão não mais terá a assinatura original associada a ela 

(ROCHA; RONDINELLI, 2016, p. 70).  

Apesar da cadeia de bits original continuar associada à assinatura digital, após um 

período prolongado, não será mais possível ter acesso ao conteúdo e somente à nova cadeia de 

bits resultante da conversão poderá ser lida. Assim, a assinatura digital perde sua função, pois 

não fornece garantias de autenticidade necessárias no arquivamento dos documentos por 

longo prazo (ROCHA; RONDINELLI, 2016, p. 70). 

Embora o representante digital consiga trazer a identidade, não pode garantir a 

integridade, ou seja, o processo de conversão não assegura todos os requisitos para que o 

representante digital seja considerado autêntico (identidade + integridade). Assim, na 

digitalização, por mais que o representante digital passe pelo procedimento de autenticação, 

após o processo de conversão, o seu produto resultante será sempre um representante digital 

autenticado, pois diplomaticamente, a análise de autenticidade precisa do suporte em que foi 

produzido, entre outras palavras, do suporte original (LIMA; FLORES, 2016, p. 88).  

Como pode ser observado, o representante digital mesmo com autenticação do ICP 

Brasil, não possui elementos de autenticidade requeridos pela Diplomática para ser declarado 

como documento autêntico. Assim, os representantes digitais que compõem o AFD nunca 

terão status de documento original, ou seja, sempre serão considerados como cópias dos 

documentos produzidos pelas IFES, as quais detêm os conjuntos documentais originais fonte 

de prova em sua totalidade. 

Para MacNeil (2000, p. 103 apud ROCHA; RONDINELLI, 2016, p. 64), o documento 

original com fundamentação na Diplomática “é o primeiro documento completo e efetivo”. 

Na ótica de Luz e Flores (2017, p. 5), o conceito de autenticidade passou a ser 

aplicável em outras áreas do conhecimento e não somente à Arquivística,  

 

Para a área aplicada do direito, por exemplo, este conceito passou a fazer parte do 
novo Código de Processo Civil brasileiro (CPC), que entrou em vigor em 2016. Nele 
se admite quaisquer documentos a serem usados como fonte de prova no processo 
civil, desde que obtidos de forma legítima, lícita. Porém, se for arguida a falsidade 
de provas digitais, pode ser realizado exame pericial (conforme Arts. 430 a 433 da 
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Lei 13.105/2015 novo CPC). Assim, caso seja usada a imagem de um documento 
em suporte tradicional digitalizado (estamos falando de um representante digital), 
ele pode ter força probante no processo, desde que a falsidade não seja arguida, pois 
será necessário, então, apresentar os originais para corroborar a autenticidade 
documental. No caso de ter havido eliminação, esta será considerada ilegal, feita 
sem consideração aos princípios arquivísticos e nem legislação atual. 

 

Por esse motivo, os documentos originalmente produzidos pelas instituições não 

podem ser substituídos pelos representantes digitais autenticados, uma vez que o exame 

pericial é efetuado sobre originais fonte de prova que possuem os elementos de autenticidade 

requeridos pela Diplomática.  

A Resolução CONARQ nº 37, de 19 de dezembro de 2012, que aprovou as “Diretrizes 

para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais” (2012, p. 4), ainda, 

esclarece que, 

 

a presunção de autenticidade do documento arquivístico digital se dá com base na 
análise da forma e do conteúdo e no ambiente de produção, manutenção/uso e 
preservação desse documento. Esse ambiente compreende: procedimentos de 
controle, o sistema informatizado e o próprio produtor e/ou custodiador dos 
documentos. 

 

O art. 6º da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012, estabelece que “os registros 

públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto 

na legislação pertinente”, significando que os representantes digitais mesmo autenticados não 

podem substituir os documentos originais por esses se tratarem de fontes de prova e, portanto, 

estão impedidos de serem eliminados antes de completarem seus prazos de guarda, nos termos 

da TTD. 

Além disso, para eliminação, os documentos necessitam ser submetidos, previamente, 

aos processos de avaliação e seleção conduzidos pela Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos nomeada pelo órgão produtor, em observância à Resolução CONARQ nº 40, de 

09 de dezembro de 2014,  

 

Art. 1º A eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do 
SINAR ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido 
pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos – CPAD e 
será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução. 
Parágrafo único. Os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso 
possuam Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos constituídas e com 
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autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de 
competência. 

 

Cumpre ressaltar o disposto no art.1º da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, “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 

elemento de prova e informação”.  

O art. 25 da referida lei, configura como crime a destruição de documentos de valor 

permanente: “Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 

considerado como de interesse público e social”. 

Com relação aos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, o art. 62 

da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, determina, 

 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar 
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa. 
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de 
detenção, sem prejuízo da multa. 

 

Por outro lado, a destruição de documentos não permanentes por descumprimento dos 

prazos de guarda estabelecidos pela Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo, trata-se de uma ilicitude.  

De acordo com o art. 9° da Portaria Normativa / SEGRT nº 4/2016, do MP, a partir de 

1º de julho de 2016, foi vedado o arquivamento na forma física de documentos ou cópias de 

documentos nos assentamentos analógicos, devendo ser utilizado, exclusivamente, o AFD 

como repositório de documentos funcionais. Para isso, foi definido que todos os dossiês 

analógicos deveriam ser integralmente digitalizados (em único arquivo) e encerrados com a 

anexação do Termo de Encerramento do Assentamento Funcional, assinado digitalmente pelo 

servidor que executou os procedimentos de digitalização. 

As orientações sobre arquivamento dos documentos não foram mencionadas na 

normativa do AFD, nem publicadas em outro ato administrativo expedido pelo DGSIS. Essas 

orientações, também, foram disponibilizadas somente no Portal do Servidor, desta vez, no 
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espaço destinado às Perguntas Frequentes. De acordo com a resposta de número 30 (trinta), 

relacionada às Perguntas Frequentes, 

 

Somente os documentos constantes da “Tabela de Documentos Funcionais” devem 
ser inseridos no assentamento do servidor; outros documentos gerados pela 
Administração que não fazem parte da tabela devem ser arquivados em outros 
arquivos que o RH achar cabível, seguindo tabela de temporalidade do CONARQ. 
[...] (BRASIL, 2018). 

 

Constatou-se, portanto, que o MP determinou o encerramento do dossiê funcional 

analógico (020.5), sem definir o padrão de arquivamento dos documentos da administração 

produzidos a partir de 1º de julho de 2016, delegando competência às unidades de recursos 

humanos dos órgãos e entidades a estabelecer seus próprios critérios de arquivamento com 

base no Código de Classificação de Documentos.  

Sabe-se que as instituições vêm produzindo documentos nato digitais e estão 

arquivando reproduções dos atos específicos dos servidores nos dossiês funcionais 

analógicos, para fins de controle. 

Com o encerramento dos dossiês funcionais em suporte de papel, há documentos 

novos se dispersando ao assumir códigos distintos, reduzindo drasticamente os tempos de 

guarda. Consequentemente, ocorre uma incoerência, uma vez que os documentos fonte de 

prova existentes nos órgãos produtores serão eliminados antes dos representantes digitais do 

AFD. 

Ademais, a determinação de encerramento dos dossiês funcionais em papel vai de 

encontro às informações contidas no instrumento Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, aprovado pelo CONARQ, ao 

estabelecer que outros documentos específicos e individuais dos servidores devem ser 

reunidos na pasta funcional (020.5). 

Vale lembrar, as palavras de Medauar (2015, p. 150) sobre a observância do princípio 

da legalidade, citado anteriormente, “o princípio da legalidade traduz-se, de modo simples, na 

seguinte fórmula: ‘a Administração deve sujeitar-se às normas legais’”, ou seja, à Lei dos 

Arquivos. Todas as orientações e normativas emanadas pelo CONARQ estão vinculadas a 

essa lei, a qual deve ser obedecida. 

 Nesse cenário, infere-se que a recuperação das informações e dos documentos 

arquivísticos  funcionais produzidos pela Administração não está garantida, a partir de 1º de 
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julho de 2016. Com a dispersão dos documentos, a situação pode se tornar complexa em caso 

de ocorrência de arguição de falsidade de documentos armazenados no AFD, principalmente, 

se a instituição não aplica os instrumentos de classificação de documentos de arquivo para 

atividades-meio e atividades-fim. 

O Observatório de Documentos Digitais3, constituído pelo desdobramento do Grupo 

de Pesquisa UFF Ged/A – Documentos Digitais: Gestão, Preservação, Acesso e 

Transparência Ativa, divulga os resultados de suas pesquisas sobre as instituições, com o 

intuito de desenvolver ações voltadas ao monitoramento dos aspectos tecnológicos, 

estruturais, organizacionais e culturais relativos à produção, manutenção, preservação e 

acesso de documentos arquivísticos digitais autênticos.  

Os resultados das pesquisas realizadas pelo Observatório são divulgados em seu 

próprio sítio da web, como também, no website do CONARQ, de modo a dar transparência às 

ações empreendidas. 

Entre os resultados apresentados pelo Observatório está a pesquisa realizada nas IFES 

do Brasil, relacionada à gestão e preservação dos documentos digitais durante o primeiro 

semestre de 2017, a qual detectou que, somente, 53% das instituições utilizavam os 

instrumentos de classificação de documentos relativos às atividades-meio e atividades-fim, 

aprovados pelo CONARQ. 

Bernardes (2015, p. 177), faz suas ponderações a respeito da relevância da aplicação 

de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de documentos para a recuperação 

dos documentos, 

 

A efetiva aplicação de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de 
documentos, bem como a utilização de descritores padronizados, por meio de 
palavras-chave, para representar o “conteúdo” informacional dos documentos [...] 
vai imprimir agilidade e precisão na recuperação posterior das informações neles 
registradas. 

 

Na visão de Indolfo (2013, p. 74), “os planos de classificação e as tabelas de 

temporalidade e destinação de documentos de arquivo são elementos facilitadores e 

“indutores” do controle do ciclo de vida documental”. 

																																																													
3 Disponível em: https://sites.google.com/view/observatoriodocumentosdigitais/p%C3%A1gina-
inicial?authuser=0 
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Foi constatado, também, na pesquisa efetuada pelo Observatório de Documentos 

Digitais que, 70% das instituições pesquisadas que possuem sistema informatizado para 

trâmite de documentos avulsos e processos, somente 2% delas atendem plenamente os 

requisitos obrigatórios do e-Arq Brasil.  

É relevante esclarecer que, os sistemas de negócio como o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) e o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), 

módulo do Sistema Integrado de Gestão (SIG), utilizados pelas instituições, não atendem 

requisitos arquivísticos obrigatórios para o controle do ciclo de vida dos documentos.  

Segundo o Observatório de Documentos Digitais (s/d), o SEI é um sistema,  

 

[...] que não dispõe de requisitos voltados à avaliação e destinação de documentos, 
incorrendo na produção documental que não pode seguir sua destinação, conforme 
prevê a legislação. Do mesmo modo, os esquemas de metadados do modelo de 
Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-
Arq Brasil) não são plenamente atendidos como os elementos descritivos 
necessários à identificação, presunção de autenticidade e interoperabilidade dos 
documentos. 

 

Portanto, os documentos arquivísticos produzidos deveriam ser mantidos em 

ambientes autênticos de gestão e preservação, como o SIGAD e o RDC-Arq, mas estão sendo 

arquivados e acumulados nos próprios ambientes de gestão, sem garantia de autenticidade e 

acesso a longo prazo. 

De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o DIBRATE 

(2005, p. 24), arquivamento é: 

 

1 Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à guarda ordenada de 
documentos. Ver também arranjo, arranjo método de arquivamento e método de 
arquivamento sistema de arquivamento.  
2 Ação pela qual uma autoridade determina a guarda de um documento, documento 
cessada a sua tramitação. 

 

Flores (2016 apud FLORES, 2018, s/p), faz suas considerações quanto ao 

arquivamento de documentos arquivísticos, 

 

ARQUIVAR um Documento Arquivístico, denota um imperativo JURÍDICO e 
procedimentos ARQUIVÍSTICOS sistemáticos, não é somente atribuir um 
metadado ao Documento, não é “TAGUEAR“, nada disso, é um procedimento 
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jurídico e arquivístico, de ARQUIVAMENTO. Se estamos falando de Documentos 
Digitais, o mesmo tem que passar a ter “Forma Documental Diplomática 
Manifestada” (ou armazenada, mas com o seu Manifestador de Dataset 
encapsulado), tem que receber seus Metadados de Gestão (e-ARQ Brasil ou Moreq-
JUS) e Metadados de Representação (Descrição Arquivística), ou seja, a 
equivalência aos Metadados ISAD(G)/NOBRADE e ser Transferido ou Recolhido 
(via REST API) em um Pacote OAIS SIP para que no RDC-Arq (Conforme Res. 
43/Conarq, ISO OAIS 14721 e 16363) seja transformado em um Pacote OAIS AIP 
de Preservação Permanente (em uma Cadeia de Custódia Digital Arquivística 
Ininterrupta, como forma de garantir sua Autenticidade) e seja dado acesso através 
de Pacotes OAIS DIP em Plataformas Arquivísticas de Descrição, Acesso, Difusão e 
Transparência Ativa. 

 

Para esse autor, a preservação de documentos digitais não pode ser feita em banco de 

dados, mas em ambientes de preservação, empacotados, arquivados dentro de uma cadeia de 

custódia, de modo a garantir a autenticidade dos documentos. 

A pesquisadora indagou ao MP, via e-SIC, se foi considerada a realidade dos arquivos 

das instituições para a elaboração do Projeto AFD, com relação a recursos humanos, à 

conservação dos suportes, às condições dos espaços físicos para armazenamento e tratamento 

dos documentos analógicos, além de restrição orçamentária. O órgão respondeu que, sob 

todos os aspectos, a realidade das instituições foi considerada no que se refere aos 

assentamentos funcionais físicos. 

No entanto, o Observatório de Documentos Digitais constatou em sua pesquisa que 

89% das IFES do Brasil afirmou não ter realizado um plano de trabalho voltado aos documentos 

arquivísticos digitais, denotando, portanto, que não consideram prioritário o planejamento de 

investimentos na produção, manutenção e acesso aos documentos arquivísticos digitais. Isso 

já é um indicativo de que as instituições, ainda, não estão preparadas para o atendimento da 

normativa do AFD.  

Com relação ao Termo de Encerramento do Assentamento Funcional para utilização 

nas pastas em papel, a normativa não explica os motivos do encerramento do legado 

digitalizado, nem faz qualquer menção às responsabilidades dos operadores na autenticação 

de representantes digitais, bem como, não cita qualquer normativa emanada pelo Conselho 

Nacional de Arquivos. 

A portaria do AFD não determina as responsabilidades do MP acerca da gestão, 

preservação e custódia física dos documentos do Assentamento Funcional Digital, nem as 

responsabilidades dos órgãos produtores em relação à custódia legal de todos os documentos 

funcionais, sejam nato digitais, representantes digitais ou analógicos. Também, não esclarece 
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as razões que tornaram o AFD o substituto do assentamento funcional produzido pelos órgãos 

e entidades. 

As IFES, como produtores e detentores dos documentos originais fonte de prova 

integrantes dos assentamentos funcionais, são responsáveis por esses documentos que 

deveriam ser considerados como a manifestação autorizada ou cópia autoritária. Assim, na 

qualidade de responsável pela custódia legal, os produtores, também, têm que se encarregar 

da avaliação e destinação de “todos” os documentos funcionais, incluindo os do AFD. No 

entanto, esse tema não foi citado na normativa. 

De acordo com o glossário do Projeto Interpares 3, a cópia autoritária é entendida 

como “a manifestação de um documento arquivístico que é considerada pelo produtor como 

sendo seu documento oficial, geralmente sujeita a procedimentos de controle que não são 

exigidos em outras manifestações”.  

O art. 1º, §2º da Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, estabelece 

que “O AFD é considerado documento arquivístico e deverá observar as orientações 

emanadas do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de 

Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal”. Essa determinação evidencia que, como 

documento arquivístico, o AFD necessita de controle e proteção para que possa ser acessado 

pelo tempo necessário, em conformidade com a Lei dos Arquivos, que deve ser cumprida. 

Os documentos arquivísticos registram e apoiam as atividades de uma instituição e 

servem de evidência dessas atividades. Para creditar-lhes valor probatório é necessário 

assegurar suas qualidades como documentos arquivísticos, especificamente, a relação 

orgânica e a autenticidade (ROCHA, 2015, p. 188). 

Tendo em vista a complexidade e a especificidade dos documentos arquivísticos 

digitais, os mesmos necessitam de ambientes autênticos para a gestão, preservação e acesso, 

como o SIGAD e RDC-Arq interconexo a uma Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso, 

fundamental para a construção da cadeia de custódia ininterrupta.  

Flores, Rocco e Santos (2016, p. 126) explanam sobre a formação da cadeia de 

custódia ininterrupta, 

 

A construção de uma cadeia de custódia ininterrupta digital requer que o documento 
esteja inserido no SIGAD desde sua produção até o seu recolhimento no arquivo 
permanente, o RDC-Arq, sem que haja alterações, não autorizadas ou não 
documentadas, em seu conteúdo. 
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Rocha (2015, p. 180), faz considerações importantes a respeito da preservação dos 

documentos arquivísticos digitais,  

 

Os documentos arquivísticos digitais são uma importante fonte para as iniciativas de 
transparência e informação pública. Por isso precisam ser mantidos e preservados de 
forma a garantir sua confiabilidade, precisão, autenticidade e acessibilidade. Nesse 
sentido, é fundamental que sejam mantidos em repositórios digitais confiáveis, 
projetados de forma a cumprir com as normas e práticas arquivísticas. 

 

A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI), 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, suscitou inquietações com 

relação à gestão de documentos, por estabelecer aos órgãos da APF o dever de divulgar nos 

sítios da Internet as informações produzidas ou custodiadas (transparência ativa), bem como 

responder aos pedidos de informação formulados por pessoas física ou jurídica (transparência 

passiva). 

As preocupações relacionadas ao tratamento dos documentos arquivísticos, também, 

foi manifestada com a publicação da Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, de 11 de setembro 

de 2014 (atualizada pela IN SLTI/MP nº 02, de 02 de janeiro de 2015), que dispõe sobre o 

processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação, pelos órgãos integrantes 

do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) do Poder 

Executivo Federal.  

O art. 12, I, f, dessa normativa, estabelece que sejam observadas as especificações 

técnicas e funcionais definidas pelo Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos - e-Arq Brasil, quando o objetivo da solução abranger a 

gestão de documentos arquivísticos digitais e analógicos, de acordo com a Resolução 

CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010. 

 Para a gestão de documentos do AFD, o art. 2º a Portaria Normativa / SEGRT nº 

4/2016, dispôs que o MP disponibilizaria sistema eletrônico para esse fim, no entanto, o 

sistema não foi identificado, impossibilitando aferir se o mesmo se trata de um SIGAD, que 

atende ao Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos - e-Arq Brasil, aprovado pela Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 

2007.  
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De acordo com a Ata da Audiência Pública nº 01/2010, de 17 de janeiro de 2011, o 

tema SIGAD chegou a ser levantado durante a Consulta Pública realizada no dia 16 de 

dezembro de 2010, com um questionamento relacionado à necessidade de inclusão do Modelo 

de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – e-Arq 

Brasil e as orientações normativas do CONARQ no projeto AFD. O MP respondeu, então, a 

esse questionamento, 

 

Com relação à utilização dos padrões do e-Arq esclarecemos que o e-Arq Brasil 
estabelece requisitos mínimos para um Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos – SIGAD – independente da plataforma tecnológica em 
que for desenvolvido e/ou implantado o que vai ser considerado no desenvolvimento 
do SIGEPE.gov, cabendo aqui contribuições apenas sobre os documentos relativos 
às fases 1 e 2 do projeto AFD. Com relação às orientações do CONARQ 
informamos que estamos considerando todas as orientações daquele órgão no que 
couber às fases 1 e 2, objeto da presente Audiência Pública. 

 

Convém diferenciar o SIGAD de um GED: o primeiro, controla todo o ciclo de vida 

dos documentos e, o segundo, somente facilita a condução das atividades, como esclarece o e-

Arq-Brasil,  

 

Um GED trata os documentos de maneira compartimentada, enquanto o SIGAD 
parte de uma concepção orgânica, qual seja, a de que os documentos possuem uma 
inter-relação que reflete as atividades da instituição que os criou (CONARQ, 2011, 
p. 11). 

 

O art. 1º, § 3º da Portaria Normativa / SEGRT nº 4/2016, determina que os arquivos 

integrantes do AFD permanecerão armazenados somente no Repositório Central, observadas 

as regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil. Conforme 

pode ser aferido, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, também, não 

identifica o tipo de repositório que seria utilizado para a guarda de documentos funcionais 

digitais. 

Nessa lógica, constatou-se uma incoerência no enunciado da portaria, tendo em vista 

que o e-Arq Brasil especifica requisitos para a construção de soluções SIGAD e não para 

RDC-Arq. Para esses, há as Diretrizes para Implementação de Repositórios Arquivísticos 

Digitais Confiáveis, aprovadas pela Resolução CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014 e 

atualizada pela de nº 43, de 04 de setembro de 2015, as quais não foram mencionadas na 

normativa do AFD.  
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A Orientação Técnica nº 3 do CONARQ (2015, s/p) esclarece a diferença entre 

SIGAD e RDC-Arq, 

 

É preciso ressaltar que o gerenciamento de documentos feito pelo RDC-Arq não 
deve ser confundido com a gestão documental realizada pelo SIGAD. Enquanto o 
RDC-Arq gerencia aspectos como o armazenamento seguro e a aplicação 
sistemática de estratégias de preservação, o SIGAD faz a gestão arquivística de 
documentos. 

 

A Orientação Técnica nº 1 da CTDE dispõe que o SIGAD não compreende as 

funcionalidades necessárias para a guarda de documentos permanentes, pois o seu objetivo é 

gerenciar documentos digitais, analógicos e híbridos, desde sua captura até sua destinação 

final, seguindo os procedimentos da gestão arquivística de documentos. Com relação aos 

documentos analógicos, o sistema inclui apenas o registro das referências nos metadados, tais 

como, o número de protocolo, código de classificação e data; no caso de documentos digitais, 

o sistema inclui os próprios documentos (CONARQ, 2011, p. 2). 

Flores, Rocco e Santos (2016, p. 121), explicitam as finalidades das soluções SIGAD e 

do RDC-Arq, 

 

O conjunto de requisitos propostos no e-Arq Brasil fornece a base para a 
implementação de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos 
(doravante Sigad), comportando, assim, os requisitos para desenvolver um ambiente 
confiável para a gestão de documentos arquivísticos. Dessa forma, as fases corrente 
e intermediária serão contempladas pelo Sigad e, após o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, este deverá exportar os documentos de valor permanente para um 
repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq).  

 

Desse modo, o recolhimento dos documentos é feito por meio de custódia confiável, 

que dispõe de mecanismos que garantam a autenticidade (integridade + identidade) na 

transferência de documentos do SIGAD para o repositório confiável, que é um ambiente 

autêntico para a preservação de documentos a longo prazo (FLORES; ROCCO; SANTOS, 

2016, p. 126). 

De acordo com as Diretrizes para a Implementação de Repositórios Arquivísticos 

Digitais Confiáveis, o gerenciamento dos documentos de um RDC-Arq deve estar de acordo 

com o modelo de referência Open Archival Information System (OAIS) que estabelece a 

formação de pacotes de informação envolvendo os documentos digitais (informação de 

conteúdo) e seus metadados (informação de representação) (CTDE, 2015, p. 13). 
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Por outro lado, foi observado, também, que o Contrato Administrativo nº 45/2012 

firmado entre o MP e o Consórcio SERPRO/DATAPREV não faz menção às Resoluções 

CONARQ nºs. 25, 32, 39 e 43, relativas à implementação de soluções SIGAD e RDC-Arq, 

para gestão e preservação de documentos arquivísticos do AFD.  

Por meio do e-SIC, a pesquisadora fez um pedido de informações ao MP, a respeito do 

Repositório Central do MP, questionando se o mesmo se tratava de um RDC-Arq associado a 

um SIGAD. Caso a resposta fosse afirmativa, foi solicitado cópia de documento que constasse 

esse registro. Em caso negativo, foi solicitado cópia da análise dos softwares utilizados, 

apresentando quais requisitos arquivísticos, cada sistema atendia. 

A primeira resposta fornecida pelo MP foi: “O Repositório Central do MP tem as 

características citadas na Resolução nº 43, para um RDC-Arq, porém não existe documento 

que registre esse fato”.  

O fato de afirmar de que o Repositório “tem as características da Resolução nº 43 para 

um RDC-Arq”, não significa que o MP esteja utilizando um RDC-Arq associado a um 

SIGAD. E, por não possuir a documentação do Repositório Central, denota que o MP, não 

pôde comprovar de que o mesmo se trata de um Repositório Arquivístico Digital Confiável. 

Consequentemente, não está atendendo ao e-Arq Brasil, nem às Recomendações para a 

Implementação de RDC-Arq, aprovados pelo CONARQ. 

O MP remeteu à pesquisadora cópias de documentos antigos sobre o AFD, por meio 

da mídia CD, sem listar seu conteúdo no site do e-SIC. Foi verificado que nenhum dos 

documentos recebidos fazia alusão às funcionalidades dos sistemas de gestão e preservação de 

documentos, nem às Resoluções CONARQ relativas à implementação de soluções SIGAD e 

RDC-Arq. A cópia do Contrato Administrativo nº 45/2012 firmado entre o MP e o Consórcio 

SERPRO/DATAPREV foi obtida por meio de outra página da internet, não relacionada à do 

Assentamento Funcional Digital. 

A requerente entrou com recurso em primeira instância, mas a resposta fornecida pelo 

MP foi diferente da anterior “o presente pedido configura-se como desarrazoado, vez que a 

publicação da documentação requerida fere requisitos de segurança do Sistema”.  

A requerente, posteriormente, entrou com recurso em segunda estância, e de acordo 

com o parecer da CGU (2018), o MP lhe transmitiu a seguinte resposta: 
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O sistema atualmente em produção não possui documentação técnica, pois foi 
desenvolvido como solução paliativa até que uma definitiva fosse concluída. A nova 
solução, em desenvolvimento pelo SERPRO, está atualmente em fase de 
homologação com previsão de implantação em novembro/2018. 

 

 Com base no exposto, constatou-se que o MP não forneceu, novamente, informações 

sobre os sistemas utilizados para gestão e preservação dos documentos do AFD. O fato de 

reafirmar que não possui documentação técnica e por utilizar solução paliativa, serve de 

comprovação de que o MP não está cumprindo com os requisitos para a gestão arquivística de 

documentos digitais contidos no e-Arq Brasil, como também, a Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 4, de 11 de setembro de 2014 (atualizada pela IN nº 02, de 02 de janeiro de 

2015), citados anteriormente.  

 Segundo a CGU, o MP admitiu que, “contrariando as ‘boas práticas’ em 

desenvolvimento de softwares e sistemas, seu Repositório Central não possui documentação 

técnica”. 

O tempo calculado para o MP responder ao item 1 do pedido de informações nº 

03950001158201893 acerca dos sistemas para gestão e preservação dos documentos 

arquivísticos do AFD (informando que se tratavam de solução paliativa) atingiu 113 (cento e 

treze) dias, ou seja, de 1º de abril a 23 de julho de 2018.  

No mês de novembro de 2018, outro pedido de informações foi enviado ao MP sobre a 

nova solução implantada naquele mês, mas o órgão respondeu que não havia como informar 

os padrões e requisitos do sistema utilizado para o AFD, pois não tinha essa informação 

disponível e que teria de fazer um esforço para obtê-la. Informou, ainda, que foi designado 

pela Portaria nº 9.483, de 19 de setembro de 2018, do MP, um grupo de trabalho para realizar 

essa análise. 

De acordo com essa Portaria, o Grupo de Trabalho do SIGEPE e o SIGAD/RDC-Arq 

foi designado com a finalidade de elaborar instrumento de avaliação do repositório central de 

documentos arquivísticos digitais do sistema SIGEPE.  

O GT composto por 9 (nove) servidores do MP e 3 (três) do Arquivo Nacional, tem as 

seguintes atribuições: identificar os requisitos necessários para que o SIGEPE fique em 

conformidade com as normativas do CONARQ que orientam a gestão e a preservação de 

documentos arquivísticos digitais; elaborar instrumento de avaliação do SIGEPE; avaliar os 

resultados de aplicação do instrumento e elaborar relatórios das ações realizadas. Os trabalhos 

terão o prazo de 180 dias para encerramento, a contar da publicação da portaria (24/09/2018), 
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podendo ser prorrogado por igual período. Assim, os resultados desse trabalho serão 

apresentados, somente, após a conclusão da dissertação da pesquisadora. 

Isto posto, observa-se que, atualmente, não se sabe quais requisitos obrigatórios do e-

Arq Brasil o sistema SIGEPE-AFD atende; essa informação que já poderia ter sido fornecida 

no atendimento do primeiro pedido de informação enviado ao MP. 

Outro ponto que chamou a atenção, na normativa do AFD, foi o argumento acerca da 

substituição do Termo de Encerramento de Assentamento Funcional, o qual foi substituído 

pela Declaração de Conclusão da Digitalização do Legado.  

O MP informou que foi uma decisão administrativa baseada em proposta do GT de 

revisão da portaria normativa, visto que o Termo de Encerramento estava dando a entender 

que a pasta funcional estava se encerrando e, portanto, foi substituído por consenso do grupo 

de trabalho.  

No entanto, o tema encerramento das pastas funcionais estava explícito na Portaria 

Normativa SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016 e no próprio Termo de Encerramento do 

Assentamento Funcional. Quanto a normativa vigente, nada menciona em voltar a manter o 

arquivamento nos assentamentos em papel. 

Contudo, percebe-se, que as unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades do 

SIPEC, estão alimentando com documentos pessoais e funcionais dos servidores um “sistema 

paliativo”, sem comunicação prévia do MP. 

Assim sendo, cabe refletir sobre o que está registrado no relatório final LA 01 - 

Preservação dos documentos e gestão do ciclo de vida em um ambiente de governo digital de 

múltipla proveniência: estudo de caso do sistema SIGEPE (2017, p. 19) - relativo ao 

cadastramento das consignatárias -, produzido pela equipe de pesquisa Latin America TEAM, 

InterPARES Trust Project Report e disponível no website do InterPARES. Foi relatado que o 

SIGEPE está hospedado em uma “nuvem privada governamental” sob responsabilidade do 

consórcio SERPRO-DATAPREV. O sistema é acessado pelos órgãos e entidades por meio da 

Internet e os documentos mantidos em uma base de dados e repositório centralizados.  

Entre as conclusões do referido estudo, foi confirmado que os produtores dos 

documentos não têm controle do ciclo de vida dos documentos no SIGEPE; que os 

responsáveis pelo sistema não tinham consciência de que eram produzidos documentos 

arquivísticos; que as pessoas não tinham conhecimento de que a destinação dos documentos 

deve ser conduzida pelos seus produtores. Isso evidencia que os sistemas utilizados pelo MP 
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estavam sendo gerenciados pela área de TI e os sistemas não se tratam de SIGAD, nem RDC-

Arq para gestão e preservação de documentos por longo prazo. 

 

5.1.2 Análise da Portaria Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018 

 

Essa normativa do Assentamento Funcional Digital, publicada em 03 de agosto de 

2018, revogou a Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016. A nova portaria 

apresentou alterações e inclusões de informações que constavam, somente, no Portal do 

Servidor do Governo Federal.  

O Termo de Encerramento do Assentamento Funcional (anexo à portaria revogada) foi 

substituído por outro documento, denominado “Declaração de Conclusão de Digitalização do 

Legado”.  

     Apesar da Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro de 2014, dispor sobre os 

procedimentos para eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes 

do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), o art. 12 dessa normativa do AFD, apenas, citou 

o art. 3º dessa Resolução. 

 Embora o art. 12 disponha que seja observado o art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 de 

janeiro de 2002, relativo à instituição de Comissões Permanentes de Avaliação de 

Documentos nos órgãos e entidades, a portaria não informa como serão realizados os 

procedimentos para avaliação e eliminação de documentos no módulo AFD. 

 O art. 13 determina que a digitalização de documentos seja realizada no formato 

PDF/A, atendendo as disposições do art. 3º da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012, em 

razão do emprego da certificação digital da ICP Brasil. No entanto, não menciona o 

estabelecido no art. 6º da referida lei: “os registros públicos originais, ainda que digitalizados, 

deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente”. Ademais, a 

normativa do AFD não faz menção à Resolução nº 31, de 28 de abril de 2010, que dispõe 

sobre a adoção das Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos 

Permanentes. 

De acordo com informações contidas no Portal do Servidor, em 1º de novembro de 

2018, um novo Sistema de Gestão do AFD seria disponibilizado na plataforma SIGEPE para 

a integração de módulos e trazer novos benefícios para os usuários. Para isso, foi 
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disponibilizado um cronograma de ações para o período entre 02 de outubro e 31 de dezembro 

de 2018, finalizando com a inativação do acesso ao SGAFD.  

Em 12 de dezembro de 2018 foi realizado um Workshop em Brasília/DF, por 

intermédio do DESIS/MP, com o intuito a apresentar aos servidores da área de Recursos 

Humanos a plataforma SIGEPE-AFD, a nova normativa e o Processo Licitatório em curso 

para a contratação da empresa que prestará serviços de digitalização do legado das pastas 

funcionais.  

  

5.2 A IMPLANTAÇÃO DO AFD NAS IFES  

  

Nos subcapítulos a seguir são apresentadas as análises e as discussões dos resultados 

coletados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, por meio de 2 (dois) 

questionários encaminhados a 17 (dezessete) Instituições Federais de Ensino Superior da 

Região Sul do Brasil, sendo que 11 (onze) delas se referem às universidades federais e 6 (seis) 

aos institutos federais. 

O primeiro questionário foi elaborado para verificar quais instituições possuíam 

arquivos estruturados, quais já haviam implementado Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD), Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-

Arq) e Plataformas de Descrição, Difusão e Acesso, entre outros questionamentos, de modo a 

conhecer o funcionamento do Setor de Arquivos das IFES. O segundo teve como objetivo, 

verificar o atendimento à Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, relativa 

à implantação do Assentamento Funcional Digital. 

Os dados relativos à identificação das Instituições Federais de Ensino Superior em 

atividade na Região Sul do Brasil, foram coletados no Portal e-MEC. 
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5.2.1 Os Setores de Arquivo e a Implementação de SIGAD, RDC-Arq e Plataforma de 

Descrição, Difusão e Acesso nas IFES 

 

As informações apresentadas neste subcapítulo estão relacionadas às respostas mais 

relevantes relacionadas aos questionários enviados às IFES (APÊNDICE G), via e-SIC, bem 

como, às informações apresentadas nos websites das instituições. 

É relevante informar que, o Instituto Federal Catarinense (IFC) não forneceu as 

informações relativas a esse questionário, em virtude de que a mesma encaminhou em seu 

lugar, as respostas do questionário relativo ao AFD, ao atender ao recurso em 2ª instância. A 

pesquisadora, por sua vez, não percebeu a troca dos questionários no momento do 

recebimento e, portanto, as perguntas não foram respondidas. 

Por essa razão, os quadros, tabelas e gráficos podem apresentar os termos “não 

informou”, ou “não consta” nos campos que deveriam apresentar as informações fornecidas 

pelo IFC.  

Para iniciar a investigação foram elencadas as Instituições Federais de Ensino Superior 

da Região Sul em atividade e o ano de fundação mais antigo, considerando as denominações 

anteriores, conforme demonstra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Instituições Federais de Ensino Superior  

  (continua) 

Instituições Federais de Ensino Superior Sigla Estado Fundação 

Universidade Federal do Paraná UFPR PR 1912 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR PR 1909 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana UNILA PR 2010 
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC SC 1960 
Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS SC 2009 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS RS 1934 
Universidade Federal de Santa Maria UFSM RS 1960 
Universidade Federal de Pelotas UFPEL RS 1960 
Universidade Federal de Rio Grande FURG RS 1969 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA RS 1953 
Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA RS 2008 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná IFPR PR 1869 
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Quadro 2 – Instituições Federais de Ensino Superior  

 (conclusão) 

Instituições Federais de Ensino Superior Sigla Estado Fundação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense IFC SC 1953 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina IFSC SC 1909 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha IFFAR RS 1954 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Sul IFRS RS 1909 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-
Riograndense IFSul RS 1942 

 
Fonte: Autores 

 

A UFPR foi fundada no ano de 1912 e, em 1950, foi federalizada passando a se 

chamar Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

A UTFPR teve sua origem como Escola de Aprendizes e Artífices do Brasil em 1909 

e, após passar por outras denominações, adquiriu status de universidade em 2005.  

UFRGS iniciou como Universidade de Porto Alegre, em 1934, adquiriu outras 

denominações até ser federalizada em 1950, passando a se chamar Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

A UFSM foi fundada em 1960 como Universidade de Santa Maria e federalizada no 

ano de 1965. 

A UFPEL teve sua origem em 1960 como Universidade Rural do Sul, assumiu outras 

denominações e, em 1969, transformou-se como Universidade Federal de Pelotas. 

A FURG iniciou como Universidade de Rio Grande no ano de 1969. A UFCSPA teve 

sua origem como Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, em 1953, passou por 

mudanças institucionais e em 2008, transformou-se na Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre. 

De outro lado, os institutos federais foram criados com a instituição da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, por 

meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.  

A Rede Federal é constituída por 31 (trinta e um) CEFET, 75 (setenta e cinco) 

Unidades Descentralizadas de Ensino (UNED), 39 (trinta e nove) escolas agrotécnicas, 7 



	

	

109 

(sete) escolas técnicas federais e 8 (oito) escolas vinculadas a universidades que deixaram de 

existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Rede Federal, 

2018).  

Tudo começou em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, criou 

19 (dezenove) escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos Centros 

Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CEFET) (Rede Federal, 2018). 

No entanto, alguns institutos federais iniciaram sua história antes de 1909, como é o 

caso do IFPR que, de acordo com o website da instituição, partiu da fundação da Escola 

Alemã em 1869, e com o tempo, passou por outras denominações. Em 2008, como Escola 

Técnica da Universidade Federal do Paraná foi desvinculada da Universidade Federal do 

Paraná para adquirir novo status e integrar-se à Rede Federal (IFPR, 2018).  

A trajetória do IFC iniciou em 1953, com a instituição do Colégio Agrícola de 

Camboriú. A criação do IFC foi decorrente da integração das escolas agrotécnicas de 

Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e, ainda, dos colégios agrícolas de Araquari e Camboriú, 

vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2008 (IFC, 2018). 

 O IFSC teve sua origem como Escola de Aprendizes Artífices de Santa Catarina por 

meio do decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Mais tarde, passou por outras 

denominações e, em 2008, a instituição deixou de ser CEFET para se transformar no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC, 2018). 

 O IFFAR nasceu em 1954 com a fundação da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. 

A criação do IFFAR é resultante da integração do CEFET de São Vicente do Sul, de sua 

UNED de Júlio de Castilhos, da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete, e do acréscimo da 

UNED de Santo Augusto que, anteriormente, pertencia ao CEFET de Bento Gonçalves 

(IFFAR, 2018). 

 O IFRS iniciou sua história, em 26 de novembro de 1909, com a fundação da Escola 

de Comércio de Porto Alegre que, mais tarde se denominaria Escola Técnica da UFRGS. Em 

dezembro de 2008, se desvinculou da universidade para se tornar o Campus Porto Alegre do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS, 2018).  

A história do IFSul teve sua gênese no dia do aniversário da cidade de Pelotas, ano de 

1917, por meio de ações da diretoria da Bibliotheca Pública Pelotense que sediou a 

assembleia de fundação da Escola de Artes e Officios. O prédio construído mediante doações 

teve seu funcionamento em 1930, quando o município assumiu a escola e instituiu a Escola 
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Technico Profissional. Posteriormente, passou a denominar-se Instituto Profissional Técnico, 

por uma década, quando foi extinto e o prédio demolido para a construção da Escola Técnica 

de Pelotas (IFSul, 2018). 

Em 1942, por meio do Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro foi criada a Escola Técnica 

de Pelotas, que passou por outras denominações e, em 29 de dezembro de 2008, mudou seu 

status para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense (IFSul, 

2018). 

 Como as IFES passaram por outras denominações durante sua trajetória, certamente, 

seus arquivos permanentes se constituam, também, de fundos fechados. 

As IFES da Região Sul do Brasil foram questionadas quanto a criação do Setor de 

Arquivo nas instituições, representado em organograma e com competências/atribuições 

registradas no Regimento Interno, conforme demonstra o Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Instituição de Setor de Arquivo nas IFES 

 

IFES Estado Instituição de Setor de Arquivo Representação no 
Organograma 

Competências 
no RI 

UFPR PR Arquivo Geral Sim Consta 

UTFPR PR 
Não informou o nome setor 
instituído Não informou Não consta 

UNILA PR 
Seção de Protocolo e Arquivo 
(SEPRO) Sim Não consta 

UFSC SC 
Coordenadoria de Arquivo Central 
(CARC) Sim Consta 

UFFS SC Dep. de Gestão Documental Sim Não consta 
UFRGS RS Arquivo Central Não  Não consta 
UFSM RS Departamento de Arquivo Geral Sim Consta 
UFPEL RS Núcleo de Documentação e Arquivo Não informou Não consta 
FURG RS Coordenação de Arquivo Geral Sim Não consta 
UFCSPA RS Divisão de Arquivo Sim Não consta  

UNIPAMPA RS 
Divisão de Arquivo e Protocolo 
Geral Sim Não consta 

IFPR PR Seção de Arquivo Sim Não consta 
IFC SC Não informou Não informou Não informou 
IFSC SC Não possui Não  Não consta 

IFFAR RS Coordenação de Gestão de 
Documentos  Sim Consta 

IFRS RS Coordenadoria de Gestão 
Documental Não  Não consta 

IFSul RS Não possui Não  Não consta 
 
Fonte: Autores. 
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Os percentuais relativos à instituição de Setor de Arquivo nas IFES estão apresentados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Instituição de Setor de Arquivo nas IFES  

 

Setor de Arquivo nas IFES População Percentual 

Possui 14 82% 
Não possui 2 12% 
Não informou 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores 

 

As informações constantes na Tabela 1 estão representadas pelo Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Instituição de Setor de Arquivo nas IFES 

 

 

 

Verificou-se que 82% das IFES possuem Setor de Arquivo instituído. Embora a 

UTFPR tenha afirmado que o Setor de Arquivo da instituição tenha sido criado, não revelou o 

nome da unidade.  

O IFSC e o IFSul (12%) não possuem Setor de Arquivo e o IFC (6%) não informou.  
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O IFSC informou que a instituição não possui Setor de Arquivos, mas relatou que a 

unidade responsável pela gestão de documentos é a Coordenadoria de Processos e Normas, 

vinculada à Diretoria de Gestão do Conhecimento.  

A gestão documental é um processo gerencial, tendo em vista que a produção de 

documentos está presente em toda a instituição. Nesse contexto, quanto maior o número de 

servidores, maior é a quantidade de documentos produzidos. Por isso, cabe a cada órgão 

contar com uma unidade específica para esse fim, isto é, um Setor de Arquivos constituído de 

estrutura física adequada e de profissionais qualificados para coordenar, planejar, implantar 

políticas de gestão, preservação e acesso aos documentos, bem como, executar as funções 

arquivísticas de rotina, com a finalidade de dar suporte necessário para o cumprimento da 

missão institucional. 

Segundo Maximiniano e Nohara (2017, p. 44) “o processo de dividir o trabalho é 

inerente às organizações – é sinônimo de organizar”, de modo a atingir seus objetivos.  

Para Maximiniano (2011, p. 138-139) “a estrutura organizacional é síntese do 

processo de organizar”. De acordo com esse autor, o trabalho pode ser dividido em unidades, 

blocos que podem ser chamados de departamentos, gerências, seções, sendo que esse conjunto 

define a estrutura organizacional de uma empresa. 

Por consequência, a organização se estrutura, define atribuições e responsabilidades 

para que cada unidade organizacional possa desempenhar a função que lhe compete (SOUSA, 

2009, p. 138). 

É relevante que as IFES cumpram com os dispositivos legais da Lei nº 8.159, de 08 de 

janeiro de 1991, promulgada, portanto, há 28 (vinte e oito) anos, a qual aponta que “é dever 

do Poder Público a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, como 

instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elemento de prova e informação”. 

Com relação à representação do Setor de Arquivo no organograma das instituições, os 

percentuais estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Setor de Arquivo representado no organograma das IFES 

 

Setor de Arquivo representado no organograma das 
IFES População Percentual 

Sim 10 59% 
Não 4 23% 
Não informou 3 18% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores 

 

As informações constantes na Tabela 2 estão representadas pelo Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Setor de Arquivo representado no organograma das IFES 

 

 
 

Observa-se que 59% das IFES apresentam o Setor de Arquivo representado no 

organograma das instituições. Dentro desse percentual encontra-se a UFPR, a qual informou 

que o organograma da universidade está desatualizado. 

 De outro lado, verificou-se que 23% das IFES (UFRGS, IFSC, IFRS, IFSUL) não 

apresentam o Setor de Arquivo representado no organograma. O IFSC e o IFSul não possuem 

Setor de Arquivo, consequentemente, não há registro no organograma.  

De outro lado, 18% (IFC, UFPEL e UTFPR) não forneceram essa informação. 

De acordo com Sousa (2009, p. 138),  
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a representação gráfica da estrutura organizacional, que indica a forma como o poder 
administrativo é dividido, que delimita os níveis de autoridade e a linha de comando 
em seu sentido vertical, independente do modelo de departamentalização adotado, é 
conhecida na literatura como organograma. 

 

O objetivo da departamentalização é agrupar as atividades de maneira que melhor 

contribuam para que sejam alcançados racionalmente os propósitos da empresa (CURY, 2017, 

p. 178). 

O organograma tem como finalidade básica representar: os órgãos componentes da 

empresa; as funções desenvolvidas pelos órgãos; as vinculações e/ou relações de 

interdependência entre os órgãos; os níveis administrativos que compõem a organização e a 

via hierárquica (CURY, 2017, p. 200). 

Segundo Maximiniano e Nohara (2017, p. 45) “é comum encontrar nos sites dos 

órgãos governamentais links que remetem ao organograma institucional para que se entenda a 

divisão de tarefas dos diversos cargos existentes”. 

Assim, se o Setor de Arquivo está representado no organograma de 59% das 

universidades e institutos federais, significa que essa unidade possui uma função que 

contribui para o cumprimento da missão da institucional. Por outro lado, o fato do 

organograma se encontrar disponível no site de algumas IFES é outro aspecto positivo, por 

transmitir transparência à estrutura organizacional. 

Com relação às competências/atribuições do Setores de Arquivo registradas no 

Regimento Interno das IFES, os percentuais apresentam-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Competências/atribuições do Setor de Arquivo das IFES registradas no Regimento 
Interno (RI) 

 

Competências/atribuições do Setor de Arquivo das 
IFES registradas no RI  População Percentual 

Consta 4 23% 
Não consta 12 71% 
Não informou 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores 
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As informações constantes na Tabela 3 estão representadas pelo Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Competências/atribuições do Setor de Arquivo das IFES registradas no RI 

 

 
 

Constatou-se que, somente, 23% das instituições possuem suas 

atribuições/competências registradas no Regimento Interno, entre elas estão a UFPR, a UFSC, 

a UFSM e IFFAR. A UFPR acrescentou que houve uma reestruturação das unidades 

administrativas da universidade, no entanto, o organograma e o regimento continuam 

desatualizados. 

Verificou-se que 12 (doze) IFES (71%) não possuem as competências/atribuições do 

Setor de Arquivo registradas nos Regimentos Internos. Entre as instituições estão: UTFPR, 

UNILA, UFFS, UFRGS, UFPEL, FURG, UNIPAMPA, UFCSPA, IFPR, IFSC, IFRS e IFSul.  

A UFFS informou que, apesar de as competências/atribuições do Departamento de 

Gestão Documental não se encontrarem registradas no Regimento Interno, essas informações 

constam na Política de Arquivos implantada pela Resolução nº 13/CONSUNI/UFFS/2016.  

A FURG relatou que as atribuições foram encaminhadas para aprovação do Conselho 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA). 

A UFRGS alegou que suas competências e atribuições constam, apenas, no Regimento 

Interno do Setor. 
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O IFRS informou que as competências/atribuições constam, somente, na minuta do 

Regimento Interno da Reitoria, a qual está em processo de atualização e aprovação, ou seja, 

não foi formalizado.  

Como o IFSC e o IFSul não possuem Setor de Arquivo, consequentemente, não há 

registro no organograma e no Regimento Interno das instituições. O IFC (6%) não respondeu 

a esse questionamento. 

O estabelecimento de normas e diretrizes de ação norteiam o desempenho dos 

colaboradores. As normas emanadas da função diretiva dizem respeito às diretrizes 

abrangentes das organizações como os regimentos, organogramas, manuais de organização, 

politicas, diretrizes e os códigos de ética. Nos níveis gerenciais, a função normativa será 

representada pelos manuais de procedimentos operacionais entre outros documentos 

normativos (PAZIN, 2012, p. 47).  

Segundo Cury (2017, p. 178), concluída a estrutura organizacional “deve-se proceder à 

elaboração do respectivo regimento interno, definindo as atribuições dos órgãos integrantes da 

estrutura”.  

Os resultados apresentados indicam que as IFES devem obedecer ao disposto na Lei 

dos Arquivos, instituindo o Setor (Departamento/Coordenação), estruturado, inserido no 

organograma e no Regimento Interno da instituição, para que a política de arquivística seja 

implantada. 

As IFES foram questionadas, também, sobre os responsáveis pelo Setor de Arquivo e 

seus respectivos cargos, para verificar se os arquivos são geridos por profissionais diplomados 

em arquivologia, com competência para o desempenho dessas funções, em cumprimento à Lei 

nº 6.546, de 04 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação das profissões de 

arquivista e de técnico em arquivo. As informações coletadas constam no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Cargo dos responsáveis pelo Setor de Arquivo nas IFES 

(continua) 

	IFES Estado Setor de Arquivo Cargo do responsável pelo Setor 
de Arquivo 

UFPR PR Arquivo Geral Auxiliar de Indústria e 
Conservação de Alimentos 

UTFPR PR Não foi informado o nome do Setor Técnico em Tecnologia da 
Informação 
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Quadro 4 – Cargo dos responsáveis pelo Setor de Arquivo nas IFES 

 (conclusão) 

	IFES Estado Setor de Arquivo Cargo do responsável pelo Setor 
de Arquivo 

UNILA PR Seção de Protocolo e Arquivo Arquivista 
UFSC SC Coordenadoria de Arquivo Central Bibliotecário/Documentalista 
UFFS SC Departamento de Gestão Documental Arquivista 
UFRGS RS Arquivo Central Arquivista 
UFSM RS Departamento de Arquivo Geral Arquivista 
UFPEL RS Núcleo de Documentação e Arquivo Contínuo 
FURG RS Coordenação de Arquivo Geral Arquivista 
UFCSPA RS Divisão de Arquivo Arquivista 
UNIPAMPA RS Divisão de Arquivo e Protocolo Geral Arquivista 
IFPR PR Seção de Arquivo Arquivista 
IFC SC Não informou Não informou 
IFSC* SC Não possui Setor de Arquivo instituído Assistente em Administração 
IFFAR RS Coordenação de Gestão de Documentos  Coordenação vaga  
IFRS RS Coordenadoria de Gestão Documental Técnico em Arquivo 
IFSul RS Não possui Setor de Arquivo instituído N/A 
 
(*) O IFSC não possui Setor de Arquivo instituído, no entanto, a gestão de documentos está sob a coordenação 
da CPN, uma coordenadoria vinculada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 
Fonte: Autores 

 

Os percentuais acerca dos cargos dos responsáveis pelo Setor de Arquivo das IFES 

estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Cargos dos responsáveis pelo Setor de Arquivo das IFES 

 

Cargo dos Responsáveis pelo Setor de Arquivo das IFES População Percentual 

Arquivista 8 47% 
Téc. Arquivo 1 6% 
Demais cargos 4 23% 
Outro 4 24% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores 

 

As informações constantes na Tabela 4 estão representadas pelo Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Cargo dos responsáveis pelo Setor de Arquivo das IFES 

 

 

 

Constatou-se que 47% das IFES (UNILA, UFFS, UFRGS, UFSM, FURG, UFCSPA, 

UNIPAMPA E IFPR) possuem servidores com o cargo de arquivista para gerenciar o Setor de 

Arquivos. Foi observado que nesse percentual, 7 (sete) das instituições tratam-se de 

universidades. Isso significa que os institutos federais não estão designando arquivistas para 

gerenciar o Setor de Arquivos. Em contrapartida, o IFRS (6%) possui um técnico em arquivo 

coordenando o Setor.  

 Verificou-se, também, que 24% (IFSC, IFSul, IFFAR e IFC) referem-se às 

instituições que, não responderam ao questionamento, ou porque o Setor de Arquivo não foi 

instituído, ou a coordenação cuja vaga não foi preenchida. 

De outro lado, a UFPR, UTFPR, UFSC e UFPEL (23%) revelaram que os 

responsáveis por esse setor são servidores que ocupam cargos incompatíveis com a função, 

tais como, Auxiliar de Indústria e Conservação de Alimentos, Técnico em Tecnologia da 

Informação, Bibliotecário/Documentalista e Contínuo. 

O art. 2º da Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978, determina que entre as atribuições do 

arquivista está o planejamento, a organização, e a direção dos serviços de arquivo. O art. 4º 

dispõe que o exercício das profissões de arquivista e de técnico em arquivo depende, ainda, do 

registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). 

Lima e Flores (2016, p. 84-85) fazem suas considerações a respeito do desempenho 

das atividades do arquivista e do técnico em arquivo nas IFES, 
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em relação à presença do técnico em arquivo nas IFES, observa-se que algumas 
instituições informaram não possuir esse profissional atuando na instituição, pois 
arquivistas desempenham as atividades inerentes ao cargo, enquanto que outras 
informaram que os técnicos em arquivo estão à frente da supervisão técnica sobre o 
acervo institucional, o que não se considera adequado, pois a legislação 
regulamentadora de 1978 diferencia as atribuições do arquivista das do técnico de 
arquivo, sendo o arquivista responsável pelo planejamento, orientação, 
assessoramento e direção de serviços de arquivo, enquanto que o técnico de arquivo 
é o responsável por executar as atividades técnicas inerentes aos arquivos. 

 

Logo, é o profissional arquivista que deve gerenciar os arquivos, tendo em vista, 

possuir formação prática, teórica e metodológica para exercer a profissão nas instituições. 

Além disso, o profissional deve buscar atualização regularmente, para dar atendimento às 

demandas atuais, direcionadas à produção, gestão e preservação de documentos digitais. 

Para Duranti (2006, p. 3 apud SOUZA, 2011, p. 49), ser arquivista, 

 

Significa ser um especialista na natureza dos documentos de arquivo (teoria 
arquivística), sobre como manuseá-los desde sua criação até sua preservação 
permanente (metodologia arquivística), sobre como desenvolver políticas, 
estratégias e planos de ação apropriados para o contexto jurídico administrativo, 
social e cultural sobre os documentos de arquivo nos quais se atua (prática 
arquivística), sobre a história das instituições arquivísticas, os fundos arquivísticos, 
o conhecimento arquivístico (história arquivística) e sobre edifícios e condições 
arquivísticas de preservação física (conservação arquivística). Em outras palavras, o 
que distingue o arquivista de outros profissionais é o conhecimento da ciência 
arquivística. 

 

Outro questionamento efetuado às IFES está relacionado ao quantitativo de arquivistas 

e técnicos em arquivo pertencentes ao quadro funcional. As informações constam no Quadro 

5. 

 

Quadro 5 – Quantitativo de arquivistas e técnicos em arquivo nas IFES 

(continua) 

IFES Estado Quantidade de arquivistas  Quantidade de técnicos em arquivo  

UFPR PR 3 0 
UTFPR PR 2 0 
UNILA PR 3 0 
UFSC SC 12 1 
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Quadro 5 – Quantitativo de arquivistas e técnicos em arquivo nas IFES 

 (conclusão) 
IFES Estado Quantidade de arquivistas  Quantidade de técnicos em arquivo  

UFFS SC 4 2 
UFRGS RS 7 0 
UFSM RS 25 3 
UFPEL RS 0 1 
FURG RS 8 0 
UFCSPA RS 1 0 
UNIPAMPA RS 1 0 
IFPR PR 2 4 
IFC SC Não informou Não informou 
IFSC SC 2 1 
IFFAR RS 3 5 
IFRS RS 1 2 
IFSul RS 1 0 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais acerca da quantidade de arquivistas pertencentes ao quadro de pessoal 

das universidades e institutos federais que forneceram as informações estão apresentados na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Quantitativo de arquivistas nas IFES 

(continua) 
IFES Estado População Percentual 

UFPR PR 3 4% 
UTFPR PR 2 3% 
UNILA PR 3 4% 
UFSC SC 12 16% 
UFFS SC 4 5% 
UFRGS RS 7 9% 
UFSM RS 25 33% 
UFPEL RS 0 0% 
FURG RS 8 11% 
UFCSPA RS 1 1% 
UNIPAMPA RS 1 1% 
IFPR PR 2 3% 
IFSC SC 2 3% 
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Tabela 5 – Quantitativo de arquivistas nas IFES 

(conclusão) 
IFES Estado População Percentual 

IFFAR RS 3 4% 
IFRS RS 1 1% 
IFSul RS 1 1% 
Total 75 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 5 estão representadas pelo Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Quantitativo de arquivistas nas IFES  

 

 

 

Verificou-se que a UFSM detém 33% dos profissionais, ou seja, possui em seu quadro 

funcional 25 (vinte e cinco) arquivistas, refletindo uma grande evolução em relação às demais 

instituições. É importante ressaltar que a UFSM criou o curso de Arquivologia em 1976 e se 

tornou uma referência na área dos arquivos.  

Na sequência, encontra-se a UFSC com 12 (doze) arquivistas alcançando o percentual 

de 16%, enquanto que a UFCSPA, a UNIPAMPA, o IFRS e o IFSul contam, somente, com 1 

(um) arquivista para toda a instituição. 
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O IFFAR, que atingiu o percentual de 4%, conta com 3 (três) arquivistas, sendo que 

um deles é cedido à instituição. De outro lado, a UFPEL não possui arquivistas no quadro 

funcional para o tratamento de documentos. 

Nesse sentido, foi observado que o quantitativo de arquivistas, ainda, é insuficiente 

para dar conta das funções arquivísticas desempenhadas nas instituições do porte das IFES.  

Percebe-se, portanto, que entre as IFES, as universidades federais possuem mais 

arquivistas e técnicos em arquivo, por possuírem um perfil distinto, estrutura consolidada 

mais antiga e se encontram melhor preparadas.  

De outro lado, a Rede Federal foi criada em 2008 e, os institutos federais que a 

compõe possuem um longo histórico de transformações e, ainda, se encontram em lento 

processo de organização. Além disso, há o desconhecimento sobre a importância da gestão 

arquivística de documentos digitais e analógicos e o papel do arquivista na atualidade. 

De acordo com Delmas (2010, p. 91), 

 

Os arquivos não cessam de evoluir com o aporte das novas tecnologias, mas essas 
técnicas, seja qual for a sua importância e impacto revolucionário, não deixam de ser 
instrumentos. Por isso cabe ao arquivista o esforço de “reconstrução” quando 
trabalha sobre um fundo de arquivo, cada um deles sendo diferente e único: ninguém 
pode fazê-lo em seu lugar. 

 

Com relação à contratação de arquivistas envolve, antes de tudo, outros quesitos, entre 

eles, o espaço físico para desempenhar suas atividades e armazenamento de documentos, bem 

como recursos humanos com qualificação que possa dar apoio permanente. Afinal, a 

produção de documentos é contínua. 

Para Casas de Bárran (1996, p. 183 apud SOUZA, 2011, p. 79), os recursos humanos 

pesam para o funcionamento dos serviços de arquivo, 

 

O principal recurso para o bom funcionamento de um serviço arquivístico é seu 
“pessoal”. Não será suficiente ter recursos econômicos, tecnológicos e ainda 
normativos se os recursos humanos com que se conta não têm formação arquivística. 
O pessoal com desconhecimento da teoria e metodologia, os fundamentos e os 
procedimentos atuais, não será o melhor agente para o desenvolvimento do bom 
funcionamento do serviço. 
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Bellotto (2017, p. 245), faz suas ponderações sobre os recursos humanos de arquivos, 

que devem ser constituídos por pessoal com formação na área, suficiente em quantidade e 

qualidade,  

 

Seja na categoria de pessoal permanente, seja na de pessoal temporário, os recursos 
humanos de arquivo têm de ser constituídos por pessoal suficiente, em quantidade e 
qualidade, com formação adequada para o nível de tarefa a que estão ligados. Têm 
de ser qualificados para análises de produção, aplicação de avaliação, crescimento 
da acumulação, classificação, descrição, indexação, difusão e preservação, 
contando-se, naturalmente, com a aptidão para o uso da informática em qualquer 
dessas ações. 

 

Nesse sentido, as IFES devem cumprir com a legislação, de modo a contratar 

arquivistas para que as políticas arquivísticas sejam implantadas. É dever das instituições 

fazer a gestão de documentos.  

Os percentuais acerca da quantidade de técnicos em arquivo pertencentes ao quadro de 

pessoal das IFES estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Quantitativo de técnicos em arquivo nas IFES 

 

IFES Estado População Percentual 
UFPR PR 0 0% 
UTFPR PR 0 0% 
UNILA PR 0 0% 
UFSC SC 1 5% 
UFFS SC 2 11% 
UFRGS RS 0 0% 
UFSM RS 3 16% 
UFPEL RS 1 5% 
FURG RS 0 0% 
UFCSPA RS 0 0% 
UNIPAMPA RS 0 0% 
IFPR PR 4 21% 
IFSC PR 1 5% 
IFFAR RS 5 26% 
IFRS SC 2 11% 
IFSul RS 0 0% 
Total 19 100% 

 
Fonte: Autores. 
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As informações constantes na Tabela 6 estão representadas pelo Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Quantitativo de técnicos em arquivo nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que o IFFAR detém 26% dos técnicos em arquivo, ou seja, 5 (cinco), 

seguido do IFPR com 21%, equivalente a 4 (quatro) servidores.  

Por outro lado, observa-se que, das 16 (dezesseis) instituições, 8 (oito) não possuem 

técnico em arquivo no seu quadro funcional para apoiar as atividades arquivísticas, sendo que 

7 (sete) delas tratam-se de universidades federais: UFPR, UTFPR, UNILA, UFRGS, FURG, 

UFCSPA, UNIPAMPA. 

Nota-se que o quantitativo de técnicos em arquivo é, indiscutivelmente, diminuto para 

instituições do porte das IFES.  

As instituições devem respeitar a Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978, e contratar 

mais técnicos em arquivo para executar as atividades operacionais dentro dos arquivos. 

Atualmente, as atividades arquivísticas não se resumem, apenas aos documentos analógicos, 

mas também, aos digitais. 

Oliveira, F. (2012, p. 123), faz suas considerações sobre as atividades dos 

profissionais de arquivo na atualidade, 
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A ampliação do uso das tecnologias causou impacto sobre a demanda por 
informações. Além do aumento quantitativo, as demandas se tornaram mais urgentes 
e complexas. [...] Durante o século passado surgiram as fitas cassetes, as fitas de 
vídeo VHS e, finalmente, os arquivos digitais, que se tornaram a atração principal do 
século XXI. Essa nova realidade causou impacto sobre todos os campos que lidam 
com informação, tais como, Arquivística, Biblioteconomia, Comunicação, 
Computação e Ciência da Informação. 

 

O quantitativo de arquivistas e técnicos em arquivo pertencentes, especificamente, ao 

Setor de Arquivo das IFES, foi outro questionamento efetuado às IFES. Essas informações 

constam no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Quantitativo de arquivistas e técnicos em arquivo no Setor de Arquivos das IFES 

 

IFES Estado Nº de Arquivistas no Setor de 
Arquivo das IFES 

Nº de técnico em arquivo no Setor 
de Arquivo das IFES 

UFPR PR 1 0 
UTFPR PR 2 0 
UNILA PR 3 0 
UFSC SC 7 0 
UFFS SC 3 1 
UFRGS RS 4 0 
UFSM RS 15 1 
UFPEL RS 0 0 
FURG RS 6 0 
UFCSPA RS 1 0 
UNIPAMPA RS 1 0 
IFPR PR 1 1 
IFC SC não informou não informou 
IFSC* SC 1 1 
IFFAR RS 2 3 
IFRS RS 1 1 
IFSul RS Não possui Setor de Arquivo Não possui Setor de Arquivo 
 
(*) O IFSC ainda não instituiu o Setor de Arquivo. A gestão de documentos está sendo coordenada pela CPN, 
uma Coordenadoria subordinada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais acerca da quantidade de arquivistas que atuam no Setor de Arquivo das 

IFES estão descritos na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Quantitativo de arquivistas que atuam no Setor de Arquivo das IFES 

 

IFES Estado 
Nº de arquivistas no  

Percentual 
Setor de Arquivo  

UFPR PR 1 2% 
UTFPR PR 2 4% 
UNILA PR 3 6% 
UFSC SC 7 15% 
UFFS SC 3 6% 
UFRGS RS 4 8% 
UFSM RS 15 31% 
UFPEL RS 0 0% 
FURG RS 6 13% 
UFCSPA RS 1 2% 
UNIPAMPA RS 1 2% 
IFPR PR 1 2% 
IFSC* SC 1 2% 
IFFAR RS 2 4% 
IFRS RS 1 2% 
Total 48 100% 

 
(*) O IFSC ainda não instituiu o Setor de Arquivo. A gestão de documentos está sendo coordenada pela CPN, 
uma Coordenadoria subordinada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 7 estão representadas pelo Gráfico 7. 

 



	

	

127 

Gráfico 7 – Quantitativo de Arquivistas que atuam no Setor de Arquivo das IFES 

 

 

(*) O IFSC ainda não instituiu o Setor de Arquivo. A gestão de documentos está sendo coordenada pela CPN, 
uma Coordenadoria subordinada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 

 

Foi detectado que a UFSM possui uma quantidade maior de arquivistas atuando no 

Setor de Arquivos, chegando a atingir o percentual de 31%, ou seja, possui 15 (quinze) 

profissionais para atender às demandas diárias. 

A UFSC detém 15% com 7 (sete) arquivistas, seguida da FURG que alcançou 13%, 

com 6 (seis). Percebe-se, portanto, que tanto a UFSM quanto a UFSC preocupam-se com a 

gestão dos documentos nas instituições, de modo a usufruir dos benefícios que ela oferece. 

De outro lado, a UFPR, a UFCSPA, a UNIPAMPA, o IFPR, o IFSC e o IFRS 

possuem, somente, 1 (um) arquivista atuando no Setor de Arquivos. 

Conforme foi discutido anteriormente, o quantitativo insuficiente de arquivistas do 

quadro funcional das IFES, ainda, se torna mais aparente quando a atenção está voltada para o 

Setor de Arquivo. 
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Na visão de Bernardes (2015, p. 168),  

 
na administração pública, em todas as esferas, nota-se que os desafios da gestão de 
documental estão delegados, não aos arquivistas ou profissionais capacitados na 
área, mas aos especialistas em informática que, em geral, não possuem 
conhecimento sobre a natureza dos arquivos, dos documentos e das informações 
arquivísticas. 

 
Para Souza (2011, p. 25), “os órgãos da administração pública são responsáveis e é 

condição sine qua non, a gestão de seus documentos estabelecida pela legislação”. 

Portanto, é indiscutível a necessidade de realização de novos concursos públicos para 

a contratação de arquivistas e técnicos em arquivo nas IFES, com o intuito de dar conta das 

demandas relacionadas ao tratamento de documentos digitais e analógicos. Mas, é relevante 

que os gestores, previamente, conheçam as atribuições do arquivista e ofereçam condições 

básicas para que o profissional possa desempenhar suas funções nas instituições. 

Os percentuais acerca da quantidade de técnicos em arquivo que atuam no Setor de 

Arquivo das IFES são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Quantificação de técnicos em arquivo que atuam no Setor de Arquivo das IFES 

 
IFES Estado Nº de técnico em arquivo no  

Setor de Arquivo das IFES 
Percentual 

UFPR PR 0 0% 
UTFPR PR 0 0% 
UNILA PR 0 0% 
UFSC SC 0 0% 
UFFS SC 1 13% 
UFRGS RS 0 0% 
UFSM RS 1 13% 
UFPEL RS 0 0% 
FURG RS 0 0% 
UFCSPA RS 0 0% 
UNIPAMPA RS 0 0% 
IFPR PR 1 13% 
IFSC* SC 1 13% 
IFFAR RS 3 38% 
IFRS RS 1 13% 
Total 8 100% 
 
(*) O IFSC ainda não instituiu o Setor de Arquivo. A gestão de documentos está sendo coordenada pela CPN, 
uma Coordenadoria subordinada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 
Fonte: Autores. 
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As informações constantes na Tabela 8 estão representadas pelo Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Quantificação de técnicos em arquivo que atuam no setor de arquivo das IFES  

 

 
 
(*) O IFSC ainda não instituiu o Setor de Arquivo. A gestão de documentos está sendo coordenada pela CPN, 
uma Coordenadoria subordinada à Diretoria de Gestão do Conhecimento. 

 

Constatou-se que o IFFAR, com 38%, possui 03 (três) técnicos em arquivo atuando no 

Setor de Arquivos da instituição. 

A UFSM, a UFFS, o IFPR e o IFRS (13%) contam com 1 (um) técnico em arquivo 

desempenhando suas atividades no Setor de Arquivo. Das 16 (dezessete) instituições, 9 (nove) 

delas não possuem técnico em arquivo no Setor de Arquivo. O IFC não informou. 

A UFPEL não conta com arquivista, nem técnico em arquivo no Setor de Arquivo da 

universidade. O único técnico em arquivo do quadro funcional desempenha suas funções na 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ou seja, faltam profissionais qualificados para o 

tratamento dos documentos arquivísticos no próprio Setor de Arquivo. 

Portanto, a partir do que foi levantado, observa-se que o quantitativo de técnicos em 

arquivo no Setor de Arquivo, é diminuto, tal qual o quantitativo de arquivistas. 

Consequentemente, a qualidade do trabalho arquivístico nas instituições é prejudicado. 
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Os percentuais acerca do local de atuação dos arquivistas nas IFES são apresentados 

na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Local de atuação dos arquivistas nas IFES 

 

Local de atuação dos arquivistas das IFES População Percentual 

No Setor de Arquivo 48 64% 
Nos Arquivos Setoriais 27 36% 
Total 75 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 9 estão representadas pelo Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Local de atuação dos arquivistas nas IFES 

 

 

 

No tocante ao local de atuação dos arquivistas, foi detectado que do total de 75 

(setenta e cinco)  arquivistas das IFES, 48 (quarenta e oito), ou (64%), atuam no Setor de 

Arquivo, enquanto 27 (vinte e sete), ou (36%), realizam suas atividades nos arquivos setoriais. 

Percebe-se, portanto, que a atividade dos arquivistas não se limita, apenas, ao Setor de 

Arquivo, mas às outras áreas que possuem arquivos setoriais, como o RH. 
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De acordo com Souza (2011, p. 79), “a formação em arquivística possibilita que o 

profissional obtenha habilidades e competências para gerenciar os documentos e informações 

arquivísticas em todas as instâncias e para qualquer pessoa”. 

Outro questionamento realizado junto às IFES foi verificar se o espaço físico utilizado 

pelas instituições para armazenamento e tratamento dos documentos arquivísticos analógicos 

estava em conformidade com as Recomendações para Construção de Arquivos aprovadas pelo 

CONARQ. As informações constam no Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Local de armazenamento dos documentos das IFES e o atendimento às 
Recomendações para Construção de Arquivos aprovadas pelo CONARQ 

 (continua) 

IFES Estado Local de Armazenamento dos Documentos  
Atende às 

Recomendações 
do CONARQ 

UFPR PR Em 3 endereços distintos. Não 

UTFPR PR Sala da instituição sem climatização e controle de 
temperatura e umidade. Não 

UNILA PR Sala em prédio locado. Não informou 

UFSC SC No Arquivo Central (prédio próprio), climatizado e 
controlado. Sim 

UFFS SC Em 6 endereços: em espaço físico específico no 
Campus Chapecó e em 5 Campi distantes. Sim 

UFRGS RS Salas improvisadas com problemas de 
armazenamento, conservação e preservação.  Não 

UFSM RS No Arquivo Permanente (subsolo da Reitoria) e mais 6 
salas em unidades setoriais (térreo).  Não 

UFPEL RS No prédio da Unidade de Arquivo.  Não 
FURG RS Em prédio próprio para o arquivo. Sim 
UFCSPA RS Um espaço físico na Divisão de Arquivo. Não 
UNIPAMPA RS Nos setores de produção de documentos. Não 

IFPR PR Galpão de 12mx15m, sem controle de temperatura e 
umidade. Limpeza adequada. Não 

IFC SC Não informou. Não informou 

IFSC SC 

Nas unidades produtoras de documentos. Além de um 
container sem climatização, há um espaço acessível 
apenas com escada de alumínio, o que dificulta a 
higienização. 

Não 

IFFAR RS 
Não possui local adequado para o armazenamento de 
documentos. Atualmente, os documentos encontram-
se junto às respectivas unidades produtoras. 

Não 
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Quadro 7 – Local de armazenamento dos documentos das IFES e o atendimento às 
Recomendações para Construção de Arquivos aprovadas pelo CONARQ 

 (conclusão) 

IFES Estado Local de Armazenamento dos Documentos  
Atende às 

Recomendações 
do CONARQ 

IFRS RS No Mezanino do Auditório da Reitoria, inadequado 
para a guarda dos documentos. Não 

IFSul RS 
Sala sem controle ambiental no andar térreo, destinada 
a Arquivo, mas sem mobiliário para 
acondicionamento.  

Não 

 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais acerca do espaço físico para armazenamento de documentos nas IFES, 

de acordo com às Recomendações para Construção de Arquivos, aprovadas pelo CONARQ, 

apresentam-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Espaço para armazenamento de documentos nas IFES atende às recomendações 
do CONARQ 

 

Espaço para armazenamento de documentos nas IFES 
atende às recomendações do CONARQ  População Percentual 

Atende 3 18% 
Não atende 12 70% 
Não informado 2 12% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 10 estão representadas pelo Gráfico 10. 
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Gráfico 10 – Espaço para armazenamento de documentos nas IFES atende às recomendações 
do CONARQ  

 

 

 

Constatou-se que, apenas, 18% das instituições atende às Recomendações para 

Construção de Arquivos do CONARQ, para o armazenamento de documentos arquivísticos. 

Esse percentual foi atingido somente por 3 (três) universidades, a saber: UFSC, UFFS e 

FURG.  

De acordo com a UFFS, o DGDOC (Departamento de Gestão Documental) realiza a 

transferência de documentos e processos administrativos dos setores da Unidade Reitoria e da 

Unidade Campus Chapecó. Os documentos são acondicionados em estantes e arquivos 

deslizantes em um espaço físico de aproximadamente 170m2 em prédio localizado no Campus 

Chapecó. Não se incluem as transferências dos campi Erechim, Passo Fundo, Realeza, 

Laranjeiras do Sul e Cerro Largo, em virtude da distância das cidades em relação ao Arquivo 

e por não haver espaço suficiente para a centralização de toda a documentação. 

A UFSC possui prédio próprio e armazena os documentos em depósitos apropriados e 

em arquivos deslizantes. Os depósitos são climatizados, com controle de temperatura e 

umidade relativa do ar por meio de aparelhos para esse fim. A higienização é diária e o acesso 

dispensa escada ou elevador. 

De acordo com a FURG, a universidade possui prédio próprio atendendo a maioria dos 

itens mencionados nas Recomendações do CONARQ. 

Por outro lado, foi detectado que 12 (doze) das instituições (70%) não atendem às 

recomendações do CONARQ quanto ao armazenamento e acondicionamento de documentos 
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nos arquivos. Entre as IFES estão a UFPR, UTFPR, UFRGS, UFSM, UFPEL, UFCSPA, 

UNIPAMPA, IFPR, IFSC, IFFAR, IFRS e IFSul. 

A UFSM possui espaço físico insuficiente e inadequado para o tratamento e 

armazenamento de documentos analógicos. Conta com o subsolo do prédio da Reitoria onde 

se situa a Divisão de Arquivo Permanente. O espaço já é insuficiente, tendo em vista o 

volume de documentos. Há controle de temperatura e umidade com o uso de 

desumidificadores e splits.  

O Setor de Arquivo da UFSM conta com arquivos deslizantes nas salas e escadas de 

acesso às caixas de documentos que ficam na parte superior das estantes. Há um projeto para 

a construção de um prédio para o Arquivo, contemplando as Recomendações do CONARQ, 

no entanto, com a restrição de recursos financeiros, ainda não foi possível levantar o prédio. 

Além das instalações do Arquivo Permanente, no subsolo da Reitoria, o Departamento de 

Arquivo Geral (DAG) conta com 6 (seis) salas no andar térreo da Reitoria onde funcionam 

outros setores. 

A UFPR informou que em todos os depósitos de arquivo as condições ambientais não 

estão de acordo com as Recomendações do CONARQ. 

A UTFPR relatou que o espaço destinado ao arquivo não atende às Recomendações do 

CONARQ, não possui climatização e controle de temperatura e umidade. 

A UFRGS não possui espaço próprio. As dependências são improvisadas e apresentam 

problemas para armazenamento, conservação e preservação de documentos. O acervo 

distribuído em várias salas não possui controle de temperatura e umidade relativa do ar. 

Na UFPEL a Unidade de Arquivo está localizada em um prédio sem climatização, sem 

controle de temperatura e umidade relativa do ar. Além disso, o prédio não tem condições de 

receber documentos por falta de espaço. As prateleiras que acondicionam os documentos 

administrativos são de madeira e apresentam infestação por cupins, tal qual o forro da sala. A 

limpeza do local é feita uma vez por semana. 

A UFCSPA possui espaço físico para armazenamento de documentos acondicionados 

em estantes, sem controle de temperatura e umidade do ar. 

O IFFAR e a UNIPAMPA não possuem espaço físico dedicado ao Arquivo Geral. 

Desse modo, os documentos permanecem armazenados nas unidades produtoras de 

documentos. 
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O IFSC não possui espaço físico adequado para a guarda de documentos. Os 

documentos são armazenados nas próprias unidades produtoras. Na Reitoria, há um espaço 

com piso de cimento, cujo acesso é feito por escada de alumínio, o que dificulta a 

higienização do local. A instituição, também, possui um container cuja climatização, ainda, 

está em estudo.  

A UNILA informou que há uma proposta de construção de espaço físico para os 

arquivos. A Universidade utiliza uma sala em prédio locado para armazenamento de 

documentos, mas não informou se a mesma atende às Recomendações do CONARQ. O IFC, 

também, não respondeu a esse questionamento, alcançando um prcentual de 12%. 

Resumidamente, entre os problemas enfrentados pelas IFES estão: a inexistência de 

espaço específico para armazenar documentos ou espaço insuficiente; ambientes sem 

climatização; falta de equipamentos para controle da temperatura e umidade; problemas com 

infestações por cupim devido ao uso de mobiliário inadequado, que compromete a 

longevidade dos documentos analógicos. 

Isso denota que as instituições, por não investirem nos arquivos, não estão cumprindo 

com o estabelecido nos art. 1º e 25 da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991,  

 

art. 1º 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. 
art.25 Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 
legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 
permanente ou considerado como de interesse público e social. 

 

A preservação compreende uma política global, que abrange desde os aspectos 

administrativos e financeiros até as investigações sobre constituição de materiais e medidas de 

higienização (DUARTE, 2009, p. 11).  

Couture (2011, p. 450; 452, tradução nossa) faz suas considerações sobre a finalidade 

da preservação de documentos, 

 

A razão de ser da preservação é a difusão. [...] O princípio da gestão da preservação 
se baseia na adoção de uma estratégia coerente contribuindo para a elaboração de 
meios eficazes, com vistas a garantir resultados conclusivos. Definitivamente, a 
preservação está focada sobre a definição dos problemas reais e potenciais, enquanto 
que a gestão se atenta no cenário de operação de soluções apropriadas. 
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A elaboração de políticas de preservação de documentos baseada nas Recomendações 

para a Construção de Arquivos (2000) e nas Recomendações para a Produção e o 

Armazenamento de Documentos de Arquivo (2005), aprovadas pelo CONARQ, bem como, a 

construção de um plano de emergência contra incêndio é dever das instituições, com vistas a 

proteger os documentos arquivísticos da deterioração e de sinistros.  

A implantação da Política de Gestão de Documentos foi questionada às universidades 

e institutos federais. As informações estão apresentadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Implantação da Política de Gestão de Documentos nas IFES 

 
IFES Estado Implantou Política de Gestão de 

Documentos  Previsão para Implantação 

UFPR PR Não Sem previsão 
UTFPR PR Não 2019 
UNILA PR Não Sem previsão 
UFSC SC Não 2018 
UFFS SC Sim Política implantada 
UFRGS RS Não informou Não informou 
UFSM RS Sim Política implantada 
UFPEL RS Não Sem previsão 
FURG RS Não Sem previsão 
UFCSPA RS Não 2019 
UNIPAMPA RS Não Sem previsão 
IFPR PR Não 2019 
IFC SC Não informou Não informou 
IFSC SC Não Sem previsão 
IFFAR RS Sim Política implantada 
IFRS RS Não Sem previsão 
IFSul RS Não Sem previsão 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais acerca da implantação de Política de Gestão de Documentos nas IFES 

são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Implantação de Política de Gestão de Documentos nas IFES 

 

Implantação de Política de Gestão de Documentos 
nas IFES População Percentual 

Implantou 3 18% 
Não implantou 12 70% 
Não informou 2 12% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 11 estão representadas pelo Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Implantação de Política de Gestão de Documentos nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que, apenas, 18% das instituições informou ter implantado Política de 

Gestão de Documentos, entre elas estão a UFFS, a UFSM e o IFFAR. 

Foi observado que das 12 (doze) instituições que não implantaram a Política de Gestão 

de Documentos, 8 (oito) não têm data prevista para implantação. De acordo com a FURG, a 

universidade necessita, inicialmente, aprovar as atribuições do Setor para, posteriormente, 

implantar a Política Arquivística. 

Considerando que o pedido de informações, via e-SIC , foi efetuado no 1º semestre de 

2018, algumas IFES relataram que implantariam a Política de Gestão de Documentos entre os 

anos de 2018 e 2019, entre elas estão a UTFPR, UFSC, UFCSPA e o IFPR. 
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A política arquivística, na visão de Vazquez (2005, p. 5), 

 

Es aquella política que formula objetivos y propone los médios apropriados para 
servir a los derechos y necessidades de la sociedad en su conjunto; de las 
instituiciones productoras/receptoras de los documentos; de los interessados 
individuales institucionales y, por último, de los investigadores retrospectivos. 

 

Segundo Couture (2011, p. 10, tradução nossa), “os elementos que compõem a política 

de gestão dos arquivos são: a legislação e a regulamentação, os recursos e o plano de ação”. 

Para esse autor, a legislação e a regulamentação são os dispositivos oficiais, como as 

leis, regulamentos, instruções, procedimentos [...] e regulamentos internos de uma instituição. 

Quanto aos recursos, são os materiais, humanos e financeiros (COUTURE, 2011, p. 10-11, 

tradução nossa). 

O e-Arq Brasil (2011, p.18-19), esclarece que política de gestão arquivística deve 

 

explicitar as responsabilidades e designar as autoridades envolvidas no programa de 
gestão, de forma que, por exemplo, quando for identificada a necessidade de 
produzir e capturar documentos, esteja claro quem é o responsável por essas ações. 
[...] A designação de responsabilidades é um dos fatores que garantem o êxito da 
gestão arquivística de documentos. Nesse sentido, as autoridades responsáveis terão 
o dever de assegurar o cumprimento das normas e dos procedimentos no programa 
de gestão. 

 

Para Lima e Flores (2016, p. 86-87), as IFES deveriam prever a implantação de uma 

política para a gestão de documentos 

 

regulamentada em um instrumento normativo, pois, pelo que ficou demonstrado, 
poucas instituições têm essa questão normatizada. Esse Programa de Gestão 
Arquivística de Documentos deve ser instituído de forma que abranja a 
normatização dos procedimentos de gestão de documentos em toda a sua amplitude, 
e não apenas no suporte analógico, como vêm ocorrendo em algumas instituições, 
bem como para que a implantação de sistemas (softwares) que automatizam 
atividades de gestão de documentos seja respaldada por um instrumento normativo 
que rege os procedimentos arquivísticos na instituição. Ainda, com a instituição de 
um Sistema ou Programa de Gestão Arquivística de Documentos, aliado à criação de 
um Setor de Arquivo, as IFES cumprirão preceitos legais que atribuem ao arquivista 
as atividades de direção e gerenciamento dos Serviços de Arquivo, fazendo com que 
esses não sejam lotados em unidades distintas, que não o Setor de Arquivo, de onde 
deve partir as proposições de gestão de documentos institucionais. 
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Portanto, a Política de Gestão de Documentos nas IFES, deve ser implantada, de modo 

a designar responsabilidades a todos os servidores para operacionalizar o programa de gestão 

de documentos. Dessa forma, é possível definir e padronizar as atividades arquivísticas, com a 

implementação de SIGAD, RDC-Arq e Plataformas de Descrição, Difusão e Acesso, por meio 

de diretrizes, normas e procedimentos. 

O Setor (Departamento/Coordenação) de Arquivo deve ser instituído, estruturado, 

inserido no organograma e no Regimento Interno da instituição para que a política de 

arquivística seja implantada, em atenção à Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Além disso, 

o Setor necessita de espaço físico e recursos humanos permanente para o desempenho de 

atividades previstas no programa de gestão de documentos e para dar continuidade ao 

trabalho. Além disso, a formação de grupos de trabalho para apoiar o Setor de Arquivo, é uma 

ótima opção. 

O e-Arq Brasil apresenta a metodologia do planejamento e da implantação do 

programa de gestão em 8 (oito) passos, a saber: levantamento preliminar; análise das funções, 

das atividades desenvolvidas e dos documentos produzidos; identificação das exigências a 

serem cumpridas para a produção de documentos; avaliação dos sistemas existentes; 

identificação de estratégias para satisfazer as exigências a serem cumpridas para a produção 

de documentos arquivísticos; projeto do sistema de gestão arquivística de documentos; 

implementação do sistema de gestão arquivística de documentos e monitoramento e ajuste 

(CONARQ, 2011, p. 22-25). 

A classificação de documentos foi questionada às IFES para identificar quais são 

classificados, conforme pode ser observado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Documentos classificados pelas IFES 

(continua) 

	IFES Estado Classificam TODOS  
os documentos  Documentos classificados 

UFPR PR Não Processos digitais do SEI 
UTFPR PR Não Processos digitais do SEI (a partir de ago/2017) 
UNILA PR Sim Todos  

UFSC SC Não Documentos analógicos (antes da transferência e/ou 
recolhimento) 

UFFS SC Sim Todos (analógicos e digitais) 
UFRGS RS Não Processos digitais do SEI 
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Quadro 9 – Documentos classificados pelas IFES 

(conclusão) 

	IFES Estado Classificam TODOS  
os documentos  Documentos classificados 

UFSM RS Sim Todos (analógicos e digitais) 
UFPEL RS Não Processos digitais do SEI 

FURG RS Não Processos digitais do SEDOC e documentos 
analógicos 

UFCSPA RS Não Documentos recebidos no Setor de Arquivo 
UNIPAMPA RS Sim Todos (produz documentos analógicos) 
IFPR PR Não Nenhum documento 
IFC SC Não informou Não informou 
IFSC SC Não Processos digitais pelo SIPAC 
IFFAR RS Sim Todos 
IFRS RS Não Nenhum documento 

IFSul RS Não Iniciou classificação, mas não informou quais 
documentos estão sendo classificados 

 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à classificação de documentos nas IFES estão apresentados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Classificação de documentos nas IFES 

 

Classificação de Documentos nas IFES População Percentual 
Classificam todos os documentos 5 29% 
Classificam parcialmente 9 53% 
Não classificam 2 12% 
Não informou 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 12 estão representadas pelo Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Classificação de documentos nas IFES  

 

 

 

Constatou-se que 5 instituições (29%) informaram classificar todos os documentos, 

como a UNILA, a UFFS, a UFSM, a UNIPAMPA e o IFFAR. No entanto, 53% ou seja, 9 

(nove) instituições classificam parcialmente os documentos arquivísticos, tais como, os 

processos digitais que tramitam nos sistemas de negócio. 

O IFPR e o IFRS (12%), ainda, não classificam documentos, enquanto que o IFC (6%) 

não forneceu essa informação. 

Na visão de Oliveira, M. (2012, p. 41-42), uma das atribuições mais importantes do 

arquivista é a classificação, 

 

A atribuição do código ou plano de classificação imprime aos documentos o registro 
da organicidade e estabelece a ordem original do arquivo. Como esse instrumento de 
gestão deve ser estruturado segundo as funções e atividades da administração, a 
classificação já define quais documentos estão relacionados entre si, quais atividades 
e funções representam e quais se inter-relacionam. Por meio da classificação fica 
próximo o que deve ser reunido e, consequentemente, são separados os documentos 
que não interagem. E se a organização já possui uma tabela de temporalidade, a 
partir do processo de classificação o arquivista pode, desde a fase corrente, 
identificar quais documentos serão de guarda permanente e quais serão descartados 
no futuro. 

 

É fundamental para a organização dos arquivos, a aplicação dos instrumentos de 

gestão de documentos, Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das IFES, aprovados pela Portaria 
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AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011, e o Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública relativos às atividades-meio e respectiva Tabela de 

Temporalidade, aprovados pela Resolução CONARQ nº 14, de 24 de outubro de 2001, e 

alterados pela Resolução nº 35, de 11 de dezembro de 2012. A classificação de documentos é 

elemento básico para a realização das demais funções arquivísticas em todo o ciclo de vida 

dos documentos. 

A Portaria MEC nº 1.261, de 23 de dezembro de 2013, dispõe sobre a obrigatoriedade 

do uso do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim pelas Instituições de Educação Superior. 

Apesar da obrigatoriedade do uso de instrumentos de gestão, o percentual das 

instituições que estão classificando todos os documentos é relativamente baixo (29%), 

indicando que gestão de documentos nas IFES, ainda, é muito incipiente. Esse quadro pode 

ser melhor compreendido, quando se identifica os documentos que estão sendo classificados 

pelas instituições. 

Os percentuais relativos à identificação de documentos classificados nas IFES estão 

apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Identificação de documentos classificados nas  IFES 

 

Identificação de Documentos Classificados nas IFES  População Percentual 

Documentos analógicos e digitais 5 29% 
Processos digitais  5 29% 
Documentos analógicos 2 12% 
Recebidos no Setor de Arquivo 1 6% 
Outro 4 24% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 13 estão representadas no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Identificação de documentos classificados nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que a UFPR, UTFPR, UFRGS, UFPEL e IFSC (29%), classificam 

somente os documentos digitais tramitados pelos sistemas de negócio SEI e SIPAC.  

A UFSC e a UNIPAMPA (12%)  classificam, somente, os documentos analógicos e a 

UFCSPA (6%), apenas, os documentos que dão entrada no Setor de Arquivo (analógicos). 

A UNILA, a UFFS, a UFSM, a FURG e o IFFAR (29%) classificam tanto os 

documentos analógicos quanto os digitais.  

O IFRS, o IFPR, o IFC e o IFSul (24%) são instituições que, ou não responderam, ou 

não identificaram os documentos classificados, ou ainda, não estão classificando documentos.  

Oliveira, M. (2007, p. 138), faz suas considerações acerca dos benefícios da 

classificação de documentos, 

 

A classificação documental possibilitará o amplo conhecimento da administração 
produtora/acumuladora, a identificação dos documentos, a inter-relação entre os 
conjuntos documentais, os documentos recapitulativos, o contexto histórico-
administrativo em que os documentos foram produzidos, a diminuição do impacto 
na mobilidade pessoal, a agilidade na tomada de decisões, além de racionalizar a 
produção e o fluxo documentais, aumentar a estabilidade, a continuidade e a 
eficiência administrativa, facilitando a avaliação, a seleção, a eliminação, a 
transferência e o recolhimento, na medida em que a classificação documental 
garante a transparência do acervo, o princípio da organicidade dos arquivos e o 
acesso às informações. 
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Para essa autora, a classificação é tarefa essencial para se obter racionalidade e 

eficiência nos serviços arquivísticos, na medida em que sua adoção possibilita a 

operacionalizar tarefas subsequentes, como a avaliação de documentos (OLIVEIRA, M. 2007, 

p. 147). 

Foi detectado que os documentos classificados pelas IFES (29%) são tramitados pelos 

sistemas de negócio, como o SEI e o SIPAC. É importante destacar que esses sistemas não se 

tratam de SIGAD de Negócio, ou seja, não fazem gestão arquivística de documentos. 

O fato de um sistema de negócio apresentar o campo para inserção do código de 

classificação, não significa que tal sistema esteja controlando o ciclo de vida dos documentos, 

ou seja, pode estar ocorrendo, somente um “tagueamento”, não realizando efetivamente a 

função de classificação. 

Nesse sentido, os sistemas necessitam ser transformados em SIGAD de Negócio ou, 

serem interoperados por um SIGAD. A Orientação Técnica n.º 3, de novembro de 2015, 

elaborada pela CTDE/CONARQ, apresenta opções de cenários para que os documentos 

possam ser tratados desde a sua produção até sua destinação final, ou seja, em todo o seu ciclo 

de vida. Caso contrário, não se trata de gestão arquivística de documentos.  

A instituição da CPAD nas IFES foi outro questionamento efetuado junto às 

universidades e institutos federais. As informações constam no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Instituição de CPAD nas IFES 

(continua) 

IFES Estado Instituiu CPAD Data da última eliminação 

UFPR PR Sim Não eliminou documentos 
UTFPR PR Sim Não eliminou documentos 
UNILA PR Sim Não eliminou documentos 
UFSC SC Sim Em 18/08/2017 
UFFS SC Sim Em 2015 
UFRGS RS Sim Em 24/10/2017 
UFSM RS Sim Em 28/02/2018 
UFPEL RS Sim Não eliminou documentos 
FURG RS Sim Em 2016 
UFCSPA RS Sim Em 2017 
UNIPAMPA RS Não N/A 
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Quadro 10 – Instituição de CPAD nas IFES 

(conclusão) 

IFES Estado Instituiu CPAD Data da última eliminação 

IFPR PR Não N/A 
IFC SC Não informou N/A 
IFSC SC Não N/A 
IFFAR RS Não N/A 
IFRS RS Não N/A 
IFSul RS Não N/A 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à instituição de CPAD nas IFES são apresentadas na Tabela 

14. 

 

Tabela 14 – Instituição de CPAD nas IFES 

 

Instituição de CPAD nas IFES População Percentual 
Foi instituída 10 59% 
Não foi instituída 6 35% 
Não informou 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 14 estão representadas pelo Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Instituição de CPAD nas IFES  

 

 

 

Constatou-se que as instituições que criaram a CPAD (59%), tratam-se de 

universidades federais. A UNIPAMPA foi a única universidade que não constituiu a comissão 

argumentando que o processo para sua criação estava sob avaliação da Comissão de Normas 

do Conselho Universitário da Universidade Federal do Pampa. 

Verificou-se, portanto, que 35% das IFES não constituíram CPAD, entre elas estão os 

institutos federais. Embora os institutos federais, tenham sido criados há 10 (dez) anos, essas 

instituições custodiam fundos de suas denominações anteriores, que necessitam serem 

submetidos aos procedimentos de avaliação conduzidos pela Comissão. É importante destacar 

que os documentos não devem ser conservados nas instituições por tempo maior que o 

necessário. 

Cabe, portanto, às IFES cumprir com o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.073, de 03 

de janeiro de 2002, criando a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, com vistas 

a proceder as atividades de avaliação e destinação de documentos arquivísticos. 

 

Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 
comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de 
orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação 
produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos 
documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 

 

Com o apoio da alta administração das instituições, as CPAD são as principais 

interlocutoras entre os órgãos que representam e o grupo que coordena o programa de gestão 
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documental, disseminando a orientação técnica e o conhecimento arquivístico recebidos, 

disponibilizando ao programa um saber específico de cada uma de suas áreas de atuação 

(BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 38).  

Cabe ressaltar que a avaliação de documentos deve ser precedida de qualquer processo 

de reprodução de documentos, seja pela microfilmagem, seja pela digitalização. Os 

documentos digitalizados não possuem valor legal, portanto, os originais dos documentos de 

guarda permanente devem ser preservados, mesmo se estiverem microfilmados ou 

digitalizados (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 44). 

A lista de eliminação de documentos deve ser aprovada pela CPAD com a 

aquiescência do AN. Documentos eliminados sem autorização do Arquivo Nacional podem 

ser configurados como ilicitude ou como crime. O enquadramento é definido pela destinação 

dos documentos, nos termos da Tabela de Temporalidade de Documentos vigente.  

Com relação à eliminação de documentos pelas CPAD instituídas nas IFES, os 

percentuais estão apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 15 – Eliminação de documentos pela CPAD nas IFES 

 

Eliminação de documentos pela CPAD População Percentual 
Não eliminou 4 40% 
Eliminou entre 2015/2016 2 20% 
Eliminou entre 2017/2018 4 40% 
Total 10 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 15 estão representadas pelo Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Eliminação de documentos pela CPAD nas IFES  

 

 

 

O gráfico acima aponta que das CPAD instituídas, 40% delas não eliminou 

documentos, ou seja, nada foi realizado. Entre essas instituições estão a UFPR, a UTFPR, a 

UNILA e a UFPEL.  

A FURG e UFFS correspondem aos 20% que eliminou documentos entre os anos de 

2015 e 2016. A UFFS acrescentou que as últimas 15 (quinze) listagens de eliminação foram 

aprovadas pela CPAD, em 20 de março de 2018, e encontram-se em fase de preparação para 

envio ao Arquivo Nacional para fins de autorização da eliminação de, aproximadamente, 20 

(vinte) metros lineares de documentos de unidades da Reitoria e do Campus Chapecó do 

período entre 2009 e 2016.  

A UFSC, a UFRGS, a UFSM e a UFCSPA, compõem os 40% restantes que 

eliminaram os documentos entre os anos de 2017 e 2018. 

Se as IFES não instituírem suas CPAD, não será possível eliminar os documentos que 

já venceram seus prazos de guarda. Além disso, para a eliminação de documentos os 

procedimentos constantes na Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro de 2014, têm 

que ser obedecidos. 

 A CPAD tem que ser atuante para que a gestão de documentos seja efetiva e eficaz. 

Portanto, os gestores têm que conhecer o papel da Comissão, a fim de dar o apoio necessário 

para que a execução dos trabalhos de avaliação e destinação de documentos seja realizada. 
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Para isso, cabe às IFES cumprirem com o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.073, de 

03 de janeiro de 2002, instituindo a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e 

capacitando seus integrantes, para o bom desempenho de suas funções.  

A instituição de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos 

(CPADS) foi outro questionamento efetuado às IFES, conforme está demonstrado no Quadro 

11. 

 

Quadro 11 – Constituição de CPADS nas IFES  

 

IFES Estado Constituíram CPADS 

UFPR PR Não 
UTFPR PR Não 
UNILA PR Não 
UFSC SC Sim 
UFFS SC Sim 
UFRGS RS Sim 
UFSM RS Não 
UFPEL RS Não 
FURG RS Não 
UFCSPA RS Sim 
UNIPAMPA RS Sim 
IFPR PR Não 
IFC SC Não informou 
IFSC SC Não 
IFFAR RS Não 
IFRS RS Não 
IFSul RS Não 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à constituição de CPADS nas IFES estão apresentados na 

Tabela 16. 
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Tabela 16 – Constituição de CPADS nas IFES 
 

Constituição de CPADS nas IFES População Percentual 

Foi constituída 5 29% 
Não foi constituída 11 65% 
Não informou 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 16 estão representadas pelo Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Constituição de CPADS nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que as universidades UFSC, UFFS, UFRGS, UFCSPA e UNIPAMPA, 

perfazem 29% das instituições que constituíram CPADS. 

Verificou-se que 11 (onze), ou seja, 65% das instituições não constituíram Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, entre elas, estão os institutos federais. 

As IFES devem constituir a CPADS, para cumprir com o estabelecido no art. 34 do 

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (regulamenta a LAI), que dispõe sobre a instituição 

da comissão nos órgãos e entidades, 
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Art. 34. Os órgãos e entidades poderão constituir Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos Sigilosos - CPADS, com as seguintes atribuições: 
I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de 
classificação em qualquer grau de sigilo; 
II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior 
quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada 
em qualquer grau de sigilo; 
III - propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os 
documentos para guarda permanente, observado o disposto na Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e 
IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e 
documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na Internet. 

 

A CPADS é constituída para auxiliar no fluxo de classificação de informações. Assim, 

a comissão não tem o poder de classificar diretamente a informação, mas tem como 

atribuições: opinar sobre a informação produzida no âmbito da sua atuação para fins de 

classificação em qualquer grau de sigilo; assessorar a autoridade classificadora ou a 

autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação 

de informação classificada em qualquer grau de sigilo; propor o destino final das informações 

desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, com a observação do 

disposto na Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 (MTFC, 2016, p. 82-83). 

Como a CPADS opina sobre gestão de documentos em alguns casos específicos, 

possui competência compartilhada com outra estrutura existente nos órgãos da Administração 

Pública: a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), instituída pelo 

Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002 (MTFC, 2016, p. 83). 

Observa-se que o arquivista ao exercer suas atividades nas duas comissões, amplia o 

seu campo de atuação, enfrentando outros desafios. 

Com relação à implementação de Sistemas Informatizados para Gestão de Arquivística 

de Documentos (SIGAD) nas universidades e institutos federais, as informações constam no 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Implementação de SIGAD nas IFES 

(continua) 

IFES Estado Implementação de SIGAD  Identificação do software 

UFPR PR Não N/A 
UTFPR PR Não N/A 
UNILA PR Não N/A 
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Quadro 12 – Implementação de SIGAD nas IFES 

(conclusão) 

IFES Estado Implementação de SIGAD  Identificação do software 

UFSC SC Não N/A 
UFFS SC Não N/A 
UFRGS RS Não N/A 
UFSM RS Sim SIE 
UFPEL RS Não N/A 
FURG RS Não N/A 
UFCSPA RS Não N/A 
UNIPAMPA RS Não N/A 
IFPR PR Não N/A 
IFC SC Não N/A 
IFSC SC Não N/A 
IFFAR RS Não N/A 
IFRS RS Não N/A 
IFSul RS Não N/A 
 
Fonte: Autores. 

 

Constatou-se que a UFSM é a única instituição a estar implementando um SIGAD. De 

acordo com essa universidade, foi por meio da Comissão GEDAI – Comissão de Estudos da 

Gestão de Documentos Arquivísticos Institucionais que o SIGAD está sendo implementando, 

com adoção do Modelo e-Arq Brasil, para aprimorar o sistema próprio da UFSM, o SIE, que 

se trata de um sistema integrado que abrange várias áreas e cada área contempla diversos 

módulos.  

De acordo com a Universidade, o SIE possui um sistema de workflow associado à 

gestão de documentos, que possibilita a automação dos processos de trabalho na instituição. O 

SIE é largamente utilizado em toda a universidade, sendo que as operações fundamentais 

dependem do seu uso. 

Essa solução está sendo implementada com os códigos de classificação e tabelas de 

temporalidade das atividades-meio e atividades-fim, do CONARQ e SIGA, respectivamente, 

para a produção dos documentos digitais e classificação de documentos analógicos. 

Constatou-se, portanto, que as demais instituições utilizam-se de Sistemas de Negócio 

para trâmite de documentos avulsos e processos, os quais não atendem aos requisitos 

arquivísticos obrigatórios do e-Arq Brasil, ou seja, tratam-se de sistemas que não não fazem a 

gestão e a preservação de documentos a longo prazo. 
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O papel do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos é gerenciar 

os documentos arquivísticos digitais e analógicos nas fases corrente e intermediária, a fim de 

garantir o controle do ciclo de vida, a autenticidade, a relação orgânica e o cumprimento da 

destinação final (CONARQ, 2014, p. 4). Observa-se, portanto, que o acesso aos documentos 

das fases corrente e intermediária são realizados por meio do SIGAD e, na fase permanente, 

pela Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso intrconexa ao RDC-Arq. 

Além do SIGAD há outra opção, a possibilidade de transformar um Sistema de 

Negócio (como os sistemas de trâmite de documento avulsos e processos) em SIGAD de 

Negócio. No entanto, esse é um tema que deve ser discutido entre gestores envolvidos, os 

profissionais de arquivo e a TI da instituição, que conhece o software utilizado, para estudar a 

possibilidade de incluir funcionalidades, em conformidade com o e-Arq Brasil.  

O art. 12, I, f, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, de 11 de setembro de 2014 

(atualizada pela IN SLTI/MP nº 2, de 02 de janeiro de 2015), estabelece que sejam seguidas 

as orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais definidas pelo Modelo de 

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

Brasil, quando o objetivo da solução envolver gestão de documentos arquivísticos digitais e 

não digitais, conforme estabelece a Resolução CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010 

(BRASIL, 2010). 

Portanto, a implementação de ambientes autênticos como o SIGAD ou SIGAD de 

Negócio é obrigatório para a eficácia da gestão arquivística de documentos específicos e 

complexos, como os documentos arquivísticos digitais. 

Com relação à utilização de sistemas informatizados para trâmite de documentos 

avulsos e processos nas universidades e institutos federais, as informações constam no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Sistemas informatizados utilizados para trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES  

(continua) 

IFES Estado 
Sistemas informatizados utilizados 

para trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES 

Pretende aderir e  
implementar o SEI 

UFPR PR SEI Foi implementado o SEI em 2016 
UTFPR PR SEI Foi implementado o SEI 
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Quadro 13 – Sistemas informatizados utilizados para trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES  

(conclusão) 

IFES Estado 
Sistemas informatizados utilizados 

para trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES 

Pretende aderir e  
implementar o SEI 

UNILA PR SIPAC Não pretende implementar outro 
sistema.  

UFSC SC SOLAR Não informou 
UFFS SC SGPD Aderiu ao SEI. 
UFRGS RS SEI Foi implementado o SEI em 2015 

UFSM RS SIE 

Implementado em 2000 UFSM não 
pretende implementar outro 
sistema, tendo em vista a atual 
transformação do SIE em SIGAD. 

UFPEL RS SEI Foi implementado o SEI em 2017. 
FURG RS SEDOC e Protocolo Aderiu ao SEI. 
UFCSPA RS SIE (versão antiga) Aderiu ao SEI. 

UNIPAMPA RS GURI O SEI está sendo implementado 
em substituição ao GURI. 

IFPR PR SIPAC O SEI está sendo implementado 
em substituição ao SIPAC. 

IFC SC SIPAC Não informou 
IFSC SC SIPAC Não informou 
IFFAR RS SIPAC Não informou 
IFRS RS SIPAC Não informou 
IFSul RS SUAP Não informou 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos aos sistemas informatizados utilizados para trâmite de 

documentos avulsos e processos nas universidades e institutos federais estão apresentadas na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Sistemas informatizados utilizados para o trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES 

(continua) 

Sistemas informatizados utilizados para o trâmite de 
documentos avulsos e processos nas IFES População Percentual 

SEI 4 23% 
SIPAC 6 35% 
SIE 2 12% 
SEDOC e Protocolo de Processos 1 6% 
SGPD 1 6% 

	  



	

	

155 

 

Tabela 17 – Sistemas informatizados utilizados para o trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES 

(conclusão) 
Sistemas informatizados utilizados para o trâmite de 

documentos avulsos e processos nas IFES População Percentual 

SOLAR 1 6% 
SUAP 1 6% 
GURI 1 6% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 17 estão representadas pelo Gráfico 17. 

 

Gráfico 17 – Sistemas informatizados utilizados para trâmite de documentos avulsos e 
processos nas IFES  

 

 

 

Observa-se que 35% das instituições utilizam o módulo Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) do Sistema Integrado de Gestão (SIG) para o 

trâmite de documentos avulsos e processos, entre elas estão a UNILA e 5 (cinco) institutos 

federais, a saber: IFPR, IFC, IFSC, IFRS e o IFFAR. 

O SIPAC oferece operações para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, 

patrimônio e contratos, atuando nas atividades meio. O sistema integra totalmente a área 

administrativa desde a requisição (material, prestação de serviço, suprimento de fundos, 
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diárias, passagens, hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o 

controle do orçamento distribuído internamente (UFRN, 2017).  

No SIPAC cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de 

qualquer despesa, por unidade, devendo ocorrer, antes de ser executada no SIAFI. Além das 

requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia as atividades 

relacionadas a compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, patrimônio, 

contratos, obras, faturas, bolsas e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de 

processos entre outras funcionalidades. Além disso, é composto por módulos, portais e pontos 

de acesso a outros sistemas concatenando operações que têm feito dele uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento das atividades administrativas (UFRN, 2017). 

De outro lado, 23% fazem uso do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Entre as 

instituições que implementaram essa ferramenta estão as universidades federais UFPR, a 

UTFPR, a UFRGS e a UFPEL. 

De acordo com o website do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

na página relativa ao Software Público Brasileiro, consta as seguintes informações sobre o uso 

do SEI, 

 

O SEI integra o projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa coordenada 
pelo Ministério do Planejamento, que congrega diversos órgãos e entidades públicas 
visando construir uma infraestrutura para a integração dos documentos e processos 
dos órgãos do Governo Federal. 
Além da integração, espera-se que as melhorias na gestão de documentos e 
processos da Administração Pública, se traduzam em agilidade, produtividade, 
transparência, satisfação dos usuários e clientes e redução de custos. 
O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região e 
selecionado por meio de Consulta Pública do Ministério do Planejamento como 
software para a gestão de processos e documentos digitais na Administração Pública 
Federal. 
O SEI foi selecionado em razão da sua versatilidade, facilidade de uso, interface 
amigável, assinatura eletrônica, ergonomia, usabilidade e segurança das 
informações. Além disso, aperfeiçoa os processos de trabalho, com a diminuição das 
suas diversas etapas. Entre as práticas inovadoras do SEI destacam-se o fim do 
documento em suporte papel e o compartilhamento do conhecimento institucional 
em tempo real. Como consequência, tem-se a redução do custo com transporte, 
papel, impressora, toner e outros materiais de expediente e, principalmente, a 
redução de espaço físico de depósitos e arquivos. No entanto, uma das mais 
revolucionárias funcionalidades do SEI é a possibilidade de controles estatísticos 
para a gestão de prazos e produtividade. 

 

Embora o MP tenha indicado o SEI para o trâmite de processos e documentos avulsos, 

o mesmo não contempla todos os requisitos obrigatórios do e-Arq Brasil, conforme foi 
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observado pelo GT SEI Avaliação, designado pelo Arquivo Nacional, por meio da Portaria nº 

157, de 24 de agosto de 2015, com o objetivo de promover o exame da conformidade do SEI 

com o e-Arq Brasil, com os pressupostos normativos e com as boas práticas da gestão 

documental. 

O documento resultante do trabalho do GT “Considerações do Arquivo Nacional, 

Órgão Central do Sistema de Gestão de Documento de Arquivo – SIGA, da Administração 

Pública Federal, acerca do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, de 04 de novembro de 

2015”, consta que “é possível concluir que, no estado atual, o SEI não pode ser considerado 

um SIGAD. Para tal é preciso que sejam implementadas novas funcionalidades e sejam 

realizadas alterações de base”.  

A Equipe de Documentos Digitais da Coordenação-Geral de Gestão de Documentos 

do Arquivo Nacional, em contrapartida, apresentou em junho de 2018, o documento 

“Recomendações para o uso do SEI nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal”, 

com o intuito de orientar, recomendar e apresentar boas práticas a serem observadas quanto ao 

uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo, de acordo com a 

legislação vigente (ARQUIVO NACIONAL, 2018). 

Conforme esse documento, o software, de propriedade do TRF da 4ª Região, não se 

trata de software com código aberto ou público, mas é cedido gratuitamente para instituições 

públicas por meio de acordo de cooperação técnica a ser firmado entre o órgão ou entidade e o 

MP. Tal acordo permite que o órgão ou entidade faça o uso do sistema, no entanto, não 

garante aos referidos órgãos e entidades, a gestão arquivística dos documentos digitais nele 

produzidos (ARQUIVO NACIONAL, 2018).  

Em síntese, entre as recomendações apresentadas pelo Arquivo Nacional estão: que o 

uso da ferramenta seja feito por meio da implantação de um programa de gestão arquivística 

de documentos digitais e não digitais, liderado por um arquivista; a produção de documentos 

digitais deve ser tratada no âmbito da política arquivística institucional e do programa de 

gestão de documentos, com apoio de um SIGAD, para que não haja risco de perda da 

confiabilidade, da autenticidade e dos próprios documentos; implantação de instrumentos de 

gestão de documentos para controlar o ciclo de vida dos documentos dentro do SEI; 

instituição de CPAD; utilização do e-Arq como para nortear normas e procedimentos; adoção 

do SEI, apenas para processos mais complexos; mapear e modelar processos; cumprir com o 

Decreto nº 8.539/2015 e a Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677/2015; configurar o SEI 

para centralizar a abertura de processos na Unidade Protocolizadora, de modo a garantir o 
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controle da produção dos processos no órgão ou entidade; definir procedimentos para 

arquivamento de processos e estabelecer política de preservação digital (ARQUIVO 

NACIONAL, 2018). 

No tocante ao SIE, essa ferramenta alcança o percentual de 12%, sendo que a 

UFCSPA utiliza uma versão mais antiga do sistema, enquanto que a UFSM está 

transformando o seu SIE em SIGAD. 

O Sistema de Informações para Ensino (SIE) é uma solução tecnológica desenvolvida 

pela UFSM, criado no ano de 2000, que abrange várias áreas, sendo que cada área contempla 

diversos módulos. Além disso, possui um sistema de workflow associado à gestão de 

documentos possibilitando a automação dos processos de trabalho na instituição. O SIE 

contempla mais de 900 (novecentas) aplicações e 1.500 (hum mil e quinhentos) relatórios, 

além de possuir 35 (trinta e cinco) portais na web (UFSM, 2018). Atualmente, a UFSM, está 

aprimorando o SIE, de modo a transformá-lo em um SIGAD.  

Os demais sistemas informados pelas IFES são: o SOLAR, utilizado pela UFSC; o 

SGPD usado pela UFFS; GURI utilizado pela UNIPAMPA; as ferramentas SEDOC e 

Protocolo de Processos utilizadas pela FURG; e o SUAP usado pelo IFSul.. 

A plataforma Solar, utilizada para desempenhar a função dos Sistemas de Processos 

Administrativos (SPA), do projeto “UFSC sem Papel” da Universidade Federal de Santa 

Catarina, foi desenvolvida pela empresa Softplan/Poligraph. Trata-se de um software com 

solução integrada para a gestão pública, criado para garantir agilidade na gestão de 

instituições e órgãos, proporcionando a integração entre departamentos, facilitando a 

tramitação da documentação e promovendo a governança eletrônica. A plataforma permite o 

sequenciamento de rotinas e garante a automatização dos procedimentos institucionais, 

caracterizando um software de fluxo de trabalho (workflow), integrando os usuários do 

sistema (VITAL; AZEVEDO JR, 2014, p. 236-237).  

O Solar garante a portabilidade entre sistemas operacionais como Linux e Windows, 

apresentando também a função de Protocolação Digital, que insere o número de protocolo aos 

documentos gerados no sistema. A plataforma oferece o recurso de inclusão de assinatura 

digital ao documento, bem como, solicitações informatizadas para compras e almoxarifado, 

processos administrativos, gestão de recursos humanos e patrimonial. Porém, observa-se a 

necessidade de conhecimento e adoção dos requisitos e orientações feitas pelo Conselho 

Nacional de Arquivos por meio do e-Arq Brasil, uma vez que, a adoção desses requisitos 
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evitaria uma série de problemas na gestão de documentos (VITAL; AZEVEDO JR, 2014, p. 

236-237). 

No que tange ao Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), utilizado pelo 

IFSul, trata-se de uma solução desenvolvida pela equipe da Diretoria de Gestão de TI (DIGTI) 

para a Gestão dos Processos Administrativos do IFRN e, devido ao sucesso do projeto, o 

sistema passou a ser utilizado em outros Institutos Federais (IFRN, s/d).  

A estrutura do SUAP é modular, com todos os módulos construídos com a perspectiva 

de uma instituição multi-campi. O sistema está sempre recebendo atualizações constantes para 

resolução de bugs, adição de novas funcionalidades, melhorias de funcionalidades existentes e 

criação de novos módulos para atendimentos a processos ainda não informatizados. 

Atualmente, os processos que já são cobertos pelo SUAP são: Gestão de Pessoas, Controle 

Patrimonial, Gerenciamento de Almoxarifado, Ponto Eletrônico, Planejamento Anual, Gestão 

de Projetos de Extensão, Gestão de Protocolo de Documentos, Controle de Acesso a Chaves 

de Ambientes, Frota de Veículos, Gestão de Contratos e Convênios, Gestão Orçamentária, 

Catálogo de Materiais, entre outros (IFRN, s/d). 

No que concerne ao sistema Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), 

utilizado pela UNIPAMPA, trata-se de uma solução criada em 2011, pela Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Sistemas (CODEV) do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTIC), 

com o intuito de dar o suporte necessário aos processos institucionais. A definição da sigla 

GURI teve como objetivo fazer referência à palavra tão característica do vocabulário da 

população gaúcha. Além disso, a intenção era não confundir o sistema com o antigo Sistema 

de Informações para o Ensino (SIE), utilizado na universidade para suprir necessidades das 

áreas acadêmica e de recursos humanos. 

O sistema de gestão é próprio da UNIPAMPA e foi desenvolvido, exclusivamente, 

para atender às demandas e particularidades da Universidade. Os serviços do GURI podem 

ser utilizados tanto pela comunidade universitária, quanto por usuários externos cadastrados 

para atividades temporárias. Os técnicos administrativos podem cadastrar bens da 

universidade, consultar processos, incluindo o de avaliação de desempenho, como também, 

autenticar documentos. Os acadêmicos e membros temporários podem gerenciar o status de 

suas inscrições em processos internos da instituição e em eventos, além de submeter e 

acompanhar a avaliação de trabalhos. 
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O GURI é amparado por uma moderna estrutura de framework PHP, o Codelgniter, e 

concentra as ações de gestão e acompanhamento de processos internos da Universidade. O 

sistema, portanto, oferece os seguintes serviços e funcionalidades: patrimônio, frota, compras, 

processos eletrônicos (com tramitação de documentos digitais), extração de produção 

acadêmica, extrator de dados institucionais, ficha catalográfica, sistema de eventos, sistema de 

emissão de certificados digitais, processos seletivos (usado para inscrição em concursos e 

editais de ingresso complementar), sistema de assistência estudantil, identificação 

institucional, acompanhamento de contratos, consultoria jurídica, entre outros (UNIPAMPA, 

2013). 

A FURG utiliza o sistema de Emissão de documentos (SEDOC) para documentos 

avulsos e o sistema de Protocolo de Processos (SPP) para instrução de processos. De acordo 

com o website da FURG, 

 

O Sistema de criação e emissão de documentos das unidades acadêmicas e 
administrativas da universidade. Os documentos (atas, memorandos, ofícios, etc.) 
são assinados eletronicamente e armazenados em formato digital (HTML). Os 
documentos gerados no sistema podem ser impressos ou encaminhados via sistema 
sem a necessidade de consumo de papel. 

 

Quanto ao Sistema Protocolo de Processos, trata-se de um sistema desenvolvido pela 

universidade, a partir de 1983, mas foi utilizado amplamente, mais precisamente, no ano de 

1993. O SPP controla a tramitação online dos processos analógicos que correm em paralelo. 

Assim, o SPP não produz processos digitais e não classifica os documentos.  

A UFFS utiliza o módulo Sistema de Gestão de Processos e Documentos (SGPD) da 

Plataforma SOLAR, desenvolvido pela Softplan/Poligraph, de Florianópolis/SC, desde 2011, 

com a finalidade de gerenciar os documentos da universidade. 

Esse módulo era o mesmo utilizado pela UFSC, denominado Cadastro de Processos 

Administrativos Virtuais (CPAV), mas com a inserção de algumas funcionalidades 

obrigatórias do e-Arq Brasil, o CPAV passou a se chamar Sistema de Gestão de Processos e 

Documentos. 

Tendo em vista a consolidação do PEN, a universidade está aderindo ao SEI para 

tramitar processos administrativos em meio eletrônico. A implementação será gradual, tendo 

em vista que os processos deverão ser, previamente, mapeados e homologados pelo setor 
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responsável, o EPROCESSOS. Para o registro e controle de documentos avulsos o SGDP 

continuará sendo utilizado. 

Os percentuais relativos ao interesse de implementação do SEI para trâmite de 

documentos avulsos e processos nas IFES, são apresentadas na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Implementação do SEI para o trâmite de documentos avulsos e processos nas 
IFES 

 

Implementação do SEI para o trâmite de  
documentos avulsos e processos nas IFES 

População Percentual 

Implementou  4 23% 
Está implementando  2 12% 
Aderiu  3 18% 
Não pretendem implementar  2 12% 
Não informou 6 35% 
Total 17 100% 
 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 18 estão representadas pelo Gráfico 18. 

 

Gráfico 18 – Implementação do SEI para trâmite de documentos avulsos e processos nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que 23% das IFES (UFPR, UTFPR, UFRGS e UFPEL) implementaram 

o SEI, por razões diversas. 
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A UFPR relatou que os fatores determinantes da implementação da ferramenta foram: 

agilidade, economia de recursos e modernidade propiciadas por um sistema eletrônico em 

comparação ao tradicional processo em papel. 

A UTFPR informou que a implementação foi por recomendação do MEC e do MP. A 

UFRGS entendeu ser a melhor adequação do sistema às necessidades institucionais. A 

UFPEL implementou o SEI por não possuir sistema que atendesse os requisitos do decreto. 

Verificou-se que a UNIPAMPA e o IFPR (12%) estão implementando o SEI. A 

primeira, alegou que a alta gestão entendeu que em breve toda a esfera do poder executivo 

fará uso desse sistema; o segundo, relatou que, após reunião com o MP ficou clara a 

necessidade da implantação do SEI para a tramitação do processo eletrônico pelo IFPR. 

Constatou-se que 18% das IFES (UFCSPA, UFFS e FURG) aderiram ou pretendem 

aderir ao SEI.  

A UFFS relatou que o SGPD é utilizado como principal sistema informatizado 

responsável pela tramitação de documentos avulsos e processos administrativos, mas está 

prevista a sua substituição pelo SEI para a autuação de processos.  

A universidade relatou, ainda, que a adoção pelo SEI se baseou, primordialmente, nos 

seguintes aspectos: ser um sistema gratuito; ser o principal sistema utilizado para a 

consolidação do Processo Eletrônico Nacional (PEN); pela publicação das Portarias do MP nº 

234, de 19 de julho de 2017 e nº 17, de 07 de fevereiro de 2018, vedando a realização de 

despesas para contratação, prorrogação contratual e/ou substituição contratual relativas a 

sistemas informatizados de controle e movimentação de processos administrativos eletrônicos 

diferentes daquele disponibilizado pelo MP; pela expectativa de melhorias no sistema, tendo 

em vista seu caráter colaborativo. 

A FURG informou que a implementação do SEI está em fase de estudo. A UFCSPA 

está adotando o SEI, mas ainda não o implementou. 

Constatou-se, ainda, que 12% das universidades (UNILA e UFSM) não pretendem 

implementar outro sistema. A UNILA optou em manter o SIPAC devido ao investimento 

efetuado e por centralizar diversas informações da instituição. 

A UFSM não optou pelo SEI, tendo em vista esse sistema não possuir gestão 

arquivística com metadados de classificação, avaliação, temporalidade e principalmente, 

preservação para os documentos digitais permanentes, ou seja, não atender ao e-Arq Brasil, 
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não garantindo o acesso em longo prazo dos documentos digitais. Assim, a universidade 

optou por permanecer com o SIE e transformá-lo em um SIGAD.  

A UFSC e os institutos federais (35%) não informaram se pretendem aderir ou 

implementar o SEI para o trâmite de documentos avulsos e processos. 

Considerando o relato da UFFS, a implementação do SEI é consequência do corte de 

recursos às instituições, bem como, por se tratar do principal sistema utilizado para a 

consolidação do PEN.  

Se não houver transformação do SEI em um SIGAD de Negócio, ou se um SIGAD 

não for implementado para fazer a gestão arquivística de documentos nas universidades e 

institutos federais, pode-se dizer que a adoção ao SEI é optar por outra solução paliativa, ou 

seja, as IFES continuarão a produzir documentos não autênticos, não confiáveis, não 

compreensíveis e sem controle do ciclo de vida. E, além disso, se o corte de recursos for 

mantido, a implementação de um SIGAD nas IFES será, praticamente, inviável. 

Outro questionamento feito às universidades e institutos federais foi a implementação 

de Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) interconexo à Plataforma de 

Descrição, Difusão e Acesso aos documentos arquivísticos digitais nas IFES, conforme 

Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Implementação de RDC-Arq interconexo à Plataforma de Descrição, Difusão e 
Acesso 

(continua) 
 

IFES Estado Implementação 
de RDC-Arq 

Identificação 
do software 

Implementação da Plataforma de descrição, 
difusão e acesso interconexo ao RDC-Arq 

UFPR PR Não N/A Não  
UTFPR PR Não N/A Não  
UNILA PR Não N/A Não  
UFSC SC Não N/A Não informou 
UFFS SC Não N/A Utiliza o DSPACE para teses e dissertações 
UFRGS RS Não N/A Não  

UFSM RS Instalado Archivematica  O AtoM utilizado, ainda, não está interconexo 
ao Archivematica 

UFPEL RS Não N/A Não  
FURG RS Não N/A O AtoM é utilizado sem o uso de RDC-Arq. 
UFCSPA RS Não N/A Não  

UNIPAMPA RS Instalado Archivematica  
AtoM instalado e interconexo ao 
Archivematica, ainda, não utilizados 
oficialmente pela instituição. 

	 	



	

	

164 

Quadro 14 – Implementação de RDC-Arq interconexo à Plataforma de Descrição, Difusão e 
Acesso 

(conclusão) 
 

IFES Estado Implementação 
de RDC-Arq 

Identificação 
do software 

Implementação da Plataforma de descrição, 
difusão e acesso interconexo ao RDC-Arq 

IFPR PR Não N/A Não  
IFC SC Não informou Não informou Não informou 
IFSC SC Instalado Archivematica AtoM instalado em fase de testes 
IFFAR RS Não N/A Não  
IFRS RS Não N/A Não  
IFSul RS Não N/A Não  
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à implementação de RDC-Arq nas IFES estão apresentados 

na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Implementação de RDC-Arq nas IFES 

 

Implementação de RDC-Arq nas IFES População Percentual 

Instalou e não implementou 3 18% 
Não instalou 13 76% 
Não informou 1 6% 
TOTAL 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 19 estão representadas pelo Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Implementação de RDC-Arq nas IFES 

 

 

 

Constatou-se que nenhuma instituição implementou RDC-Arq. Apenas 18% 

instalaram, mas não implementaram. Entre as instituições estão: a UFSM, o IFSC e a 

UNIPAMPA.  

Foi verificado que 13 (treze) IFES (76%) não instalaram RDC-Arq: a UFPR, a 

UTFPR, a UFSC, a UFFS, a UFRGS, a UFCSPA, a UNILA, a UFPEL, a FURG, o IFPR, o 

IFFAR, o IFRS e o IFSul. 

A UTFPR informou que está realizando estudos quanto a utilização do Archivematica. 

A UFSC relatou que o repositório institucional da universidade foi implementado, 

porém não está conectado à Plataforma Ica-AtoM. 

A UFFS informou que para o ano de 2018 estão previstos estudos com o 

Archivematica e Ica-AtoM para promover a implantação do RDC-Arq, bem como possibilitar 

a transparência, acesso e difusão aos documentos arquivísticos.  

A UFRGS argumentou que está com a demanda em estudo. 

A UFCSPA ainda não adotou nenhum RDC-Arq, mas pretende trabalhar para que no 

ano de 2019 possa adquirir o Archivematica ou o RODA, os quais se tratam de software livre, 

com código de fonte disponível.  

Verificou-se, portanto, que as IFES estão estudando a possibilidade de implementar o 

Archivematica, o RDC-Arq, que atende a Resolução CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014, 
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alterada pela Resolução CONARQ nº 43, de 04 de setembro de 2015, que dispõe as Diretrizes 

para a Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis.  

Um repositório digital confiável é aquele cuja missão é fornecer acesso confiável aos 

recursos digitais por longo prazo (RLG/OCLC WORKING GROUP ON DIGITAL 

ARCHIVE ATTRIBUTES, 2002 apud THOMAZ, 2007, p. 88) 

 O Archivematica, portanto, é um software livre projetado para a preservação digital, 

baseado no modelo conceitual OAIS. Esse repositório deve contemplar estratégias de 

preservação de longo prazo, evitando a obsolescência tecnológica, a incompatibilidade de 

formato, versões e suportes, garantindo que os documentos digitais permaneçam autênticos, 

acessíveis e utilizáveis ao longo dos anos (FLORES et al, 2014, p. 72). 

A implementação de estratégias para a preservação digital por meio do software 

Archivematica, visa a afastar o risco de inacessibilidade aos documentos, uma vez que há o 

monitoramento da comunidade de preservação, sugerindo ao administrador do repositório a 

constante migração e atualização dos formatos que estão se tornando obsoletos (DANIEL et 

al, 2014, p. 78). 

Além do Archivematica, há outras opções de RDC-Arq, como o RODA, utilizado pelo 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. No entanto, não foi detectado que esse 

sistema tenha sido adotado por alguma instituição no Brasil. 

Na ótica de Rocha (2015, p. 189), os repositórios digitais confiáveis, “são meios 

reconhecidos internacionalmente e tecnologicamente como neutros para garantir o acesso em 

longo prazo aos documentos arquivísticos digitais e para proteger sua autenticidade”. 

A implementação de sistemas autênticos para gestão, preservação e acesso nas IFES é 

premente. No entanto, isso requer a implantação de Política Arquivística para acesso aos 

documentos autênticos, compreensivos e confiáveis pelo tempo necessário, garantindo a 

cadeia de custódia ininterrupta e a cadeia de preservação documentada. Assim, os documentos 

digitais são tratados desde a sua produção, o que lhes garante conteúdo estável e fixidez.  

Na visão de Flores (2018a, s/p),  

 

El documento digital no puede ser tratado después de producido, si produzco un 
documento que no tenga todos los requisitos de autenticidad, no hay garantia de 
autenticidad, de mantenimiento de su integridad como fuente de prueba, no hay 
como intervenir después, no hay como tornalo a un documento auténtico. Lo 
máximo que se puede hacer es declararlo autenticado, que no es lo mismo que 
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auténtico. Simplemente, es con un análisis archivístico que podremos darle una 
razonable presunción de autenticidad a este documento. 

 

Com relação aos percentuais relativos à implementação de Plataforma de Descrição, 

Difusão e Acesso nas universidades e institutos federais são apresentados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Implementação de Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso nas IFES 

 

Implementação de plataforma de descrição, difusão e 
acesso nas IFES População Percentual 

AtoM implementado 2 11% 
AtoM instalado 2 12% 
Não implementou  10 59% 
Dspace implementado 1 6% 
Não informou 2 12% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 20 estão representadas pelo Gráfico 20. 

 

Gráfico 20 – Implementação de Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso nas IFES 
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Constatou-se que 59% das IFES, ou seja, 10 (dez) instituições não implementaram 

Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso aos documentos produzidos. Entre as IFES estão: 

a UFPR, UTFPR, UNILA, UFRGS, UFCSPA, UFPEL, IFPR, IFFAR, IFRS e IFSul. 

A UFFS (6%) dispõe de “Repositório Digital” baseado no software DSpace, para fins 

de armazenamento de documentos arquivísticos como os Trabalhos de Conclusão, 

Monografias e Dissertações. A Universidade prevê estudos com o Archivematica e com o Ica-

AtoM/AtoM para promover a implantação do RDC-Arq, bem como possibilitr a 

transparência, acesso e difusão aos documentos arquivísticos. 

 Verificou-se que 12% das IFES (UNIPAMPA e IFSC) instalaram o AtoM. A 

UNIPAMPA informou que a instituição não faz uso de RDC-Arq, no entanto, foram 

instalados o AtoM interconexo ao Archivematica para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa de programas de pós-graduação de duas servidoras. Os produtos dessas pesquisas 

têm como objetivo conscientizar a alta gestão sobre a difusão da informação em atendimento 

à LAI e sobre a preservação da memória institucional. O IFSC, também, instalou os dois 

softwares, que se encontram em fase de testes. 

 A FURG e a UFSM (11%) implementaram o AtoM para descrição de documentos, 

sendo que, a primeira não implementou o RDC-Arq e a segunda, instalou o Archivematica 

com a finalidade de interconectá-lo à Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso. 

 A UFSC e o IFC (12%) não responderam esse questionamento.  

De acordo com Cé e Flores (2016, p. 717),  

 

o Ica-AtoM (AtoM) é um software destinado a descrição arquivística, considerando 
as normas de descrição do Conselho Internacional de Arquivos (CIA). Possui código 
fonte aberto, sendo disponibilizado em ambiente web. Essa ferramenta torna-se uma 
possibilidade das instituições, à medida que serve para realizar a descrição 
arquivística, para fornecer acesso, difusão e descrição e, por fim, quando 
interconexo ao Archivematica para permitir a criação de Repositórios Arquivísticos 
Digitais. Permitindo, assim, acesso autêntico. 

 

 Como o Ica-AtoM (AtoM) foi desenvolvido para ambiente web, os documentos do tipo 

imagem disponível para visualização são comprimidos como o formato JPEG para que o 

usuário possa visualizar o documento, independente da velocidade de conexão da internet do 

usuário. Além dessa imagem, é recomendável que outra seja produzida para preservação a 
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longo prazo, de alta qualidade, em outro formato digital, no momento da captura da imagem 

(HEDLUND; FLORES, 2014, p. 37). 

 Para Santos (2014, p. 6-7), o software traz muitas facilidades do uso da ferramenta 

para a precisão do trabalho de descrição dos documentos, ou seja, para o trabalho do 

arquivista. Entre as facilidades o autor destaca: 

 

• A possibilidade de descrição completa em todos os níveis de mais de um fundo 
documental; 
• Abranger os campos das normas internacionais de descrição; 
• Permitir a indexação de assuntos entre as descrições;  
• Fazer upload de documentos digitais;  
• Facilidade de difusão do acervo para a comunidade através da internet;  
• Abrangência dos recursos presentes na base em Access e inclusão de novos;  
• Contas de usuários com permissões que são definidas pelo administrador; 
• Sua interface é bem amigável, podendo ainda ser personalizada;  
• Os conteúdos buscados por um pesquisador estão “linkados” sendo assim possível 
uma busca rápida e eficiente;  
• O pesquisador pode usufruir de recursos como a pesquisa avançada que delimita 
os seus resultados;  
• Não implica em possuir conhecimentos de programação para se uso e alimentação 
de conteúdo;  
• Os usuários podem gerar relatórios das descrições e dos itens documentais;  
• As descrições realizadas podem ser definidas como preliminares; 
• Suporta importações e exportações XML;  
• Permite marcar descrições como preliminares, propriedade que deixa oculto para 
os pesquisadores, é de boa ajuda em descrições incompletas ou que contenham 
incertezas. 

 

Além disso, o Ica-AtoM (AtoM), por se encontrar em ambiente inseguro, como a web, 

pode ter sua plataforma invadida, entretanto, estando interconexo ao Archivematica possui a 

vantagem de repopular seus documentos arquivísticos e metadados, automaticamente, pelo 

RDC-Arq. 

 Em vista disso, o uso dessa Plataforma interconexo ao Archivematica (softwares 

livres, de código aberto), oferecem facilidades e vantagens que as IFES podem usufruí-las a 

baixo custo. 

 Quanto ao software DSpace, trata-se de uma solução voltada predominantemente ao 

acesso, em especial, a objeto digitais. Segundo Lampert (2016, p. 149), “a ferramenta não 

contempla e sua totalidade, o propósito de um repositório digital voltado para documentos 

arquivísticos”, como a descrição multinível. Além disso, não contempla todos os requisitos de 

preservação necessários para a manutenção da autenticidade. Diante disso, teses e dissertações 
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não podem ser mantidas no DSpace, por se tratarem de documentos arquivísticos de guarda 

permanente. 

 

5.2.2 As IFES e o Atendimento à Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 

2016  

  

Este subcapítulo relaciona-se à investigação sobre o atendimento das universidades e 

institutos federais à Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, referente à 

implantação do AFD.  

Inicialmente, convém registrar que a Universidade Federal do Paraná em vez de 

responder cada pergunta do questionário (APÊNDICE F), separadamente, a instituição 

elaborou um único texto, o qual não atende a todos os questionamentos efetuados sobre a 

implantação do Assentamento Funcional Digital. Apesar da pesquisadora entrar com recurso 

em 2ª instância, a decisão dada pela CGU, foi a perda do objeto do recurso interposto e, 

portanto, algumas tabelas, quadros e gráficos apresentados podem apresentar os termos “não 

informou”, ou “não consta” tendo em vista, as perguntas não terem sido respondidas. 

Como ponto de partida, foram quantificados os servidores ativos e inativos das IFES 

da Região Sul do Brasil, que serão incluídos no sistema AFD, conforme foi estabelecido pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Quantificação de servidores ativos e inativos nas IFES 

 (continua)  

IFES Estado Nº servidores Ativos Nº servidores Inativos Totais 

UFPR PR Não informou Não informou N/A 
UTFPR PR 3.681 723 4.404 
UNILA PR 897 1 898 
UFSC SC 5.637 3.748 9.385 
UFFS SC 1.382 4 1.386 
UFRGS RS 5.459 4.034 9.493 
UFSM RS 4.735 2.834 7.569 
UFPEL RS 2.630 1.685 4.315 
FURG RS 1.967 942 2.909 
UFCSPA RS 1.117 227 1.344 
UNIPAMPA RS 1.811 11 1.822 
Total 29.316 14.209 43.525 
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Quadro 15 – Quantificação de servidores ativos e inativos nas IFES 

(conclusão)  

IFES Estado Nº servidores Ativos Nº servidores Inativos Totais 

IFPR PR 2.244 26 2.270 
IFC SC 1.903 134 2.037 
IFSC SC 2.606 453 3.059 
IFFAR RS 1.516 119 1.635 
IFRS RS 2.045 196 2.241 
IFSul RS 1.730 423 2.153 
Total 12.044 1.351 13.395 
Total Geral 41.360 15.560 56.920 
 
Fonte: Autores. 

 

Como a Universidade Federal do Paraná atendeu parcialmente o pedido de 

informações, via e-SIC, o número de servidores ativos e inativos dessa instituição não foram 

incluídos. As informações constam na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Quantificação de servidores ativos e inativos das IFES 

 

IFES Servidores Ativos Servidores Inativos Totais 
Universidades  29.316 14.209 43.525 
Institutos  12.044 1.351 13.395 
Total 41.360 15.560 56.920 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 21 estão representadas pelo Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Quantificação de servidores ativos e inativos das IFES 

 

 
 

Com exceção da UFPR, o quantitativo de servidores ativos das 10 (dez) universidades 

federais é de 29.316 (vinte e nove mil, trezentos e dezesseis), enquanto o de inativos alcança 

14.209 (quatorze mil, duzentos e nove), perfazendo um total de 43.525 (quarenta e três mil, 

quinhentos e vinte e cinco) servidores públicos. 

Com relação aos 6 (seis) institutos federais, o quantitativo de servidores ativos é de 

12.044 (doze mil e quarenta e quatro) e o de inativos, 1.351(hum mil, trezentos e cinquenta e 

um), perfazendo um total de 13.395 (treze mil, trezentos e noventa e cinco) servidores 

públicos. 

Verificou-se, portanto, que há uma massa de assentamentos funcionais das IFES da 

Região Sul que compreende 56.920 (cinquenta e seis mil, novecentos e vinte) servidores 

ativos e inativos, sem aferir os quantitativos da UFPR, os estagiários, os substitutos e os 

temporários. Para a digitalização e inclusão no sistema AFD há, ainda, de se considerar os 

assentamentos que contêm mais de um volume de documentos.  

Para visualizar esse cenário foi questionado às IFES se havia arquivistas ou técnicos 

em arquivos atuando nas unidades de Recursos Humanos, com o intuito de apoiar as 

atividades do AFD, conforme Quadro 16. 
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Quadro 16 – Atuação de arquivistas ou técnicos em arquivo nas unidades de RH das IFES 

 

IFES Estado Atuação de arquivistas ou técnicos em arquivo nas 
unidades de RH para apoiar nas atividades do AFD 

UFPR PR Não 
UTFPR PR Não 
UNILA PR Não 
UFSC SC Sim 
UFFS SC Sim 
UFRGS RS Sim 
UFSM RS Sim 
UFPEL RS Sim 
FURG RS Sim 
UFCSPA RS Não 
UNIPAMPA RS Não 
IFPR PR Não 
IFC SC Sim 
IFSC SC Sim 
IFFAR RS Não 
IFRS RS Sim 
IFSul RS Sim 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à atuação de arquivistas ou técnicos em arquivo nas Unidades 

de Recursos Humanos para apoiar nas atividades do AFD nas IFES, são apresentadas na 

Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Atuação de arquivistas ou técnicos em arquivo nas unidades de RH para apoiar 
nas atividades do AFD nas IFES 

 

Atuação de Arquivistas ou Técnicos em Arquivo nas unidades 
de RH para apoiar nas atividades do AFD População Percentual 

Atuam  10 59% 
Não atuam 7 41% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 
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As informações constantes na Tabela 22 estão representadas pelo Gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Atuação de arquivistas ou técnicos em arquivo nas unidades de RH para apoiar 
nas atividades do AFD nas IFES  

 

 

 

Constatou-se que 11 (onze)  IFES (59%) possuem arquivistas ou técnicos em arquivo 

atuando nas unidades de Recursos Humanos para dar o apoio às atividades que envolvem o 

Assentamento Funcional Digital. Entre elas, estão a UFSC, a UFFS, a UFRGS, a UFSM, a 

UFPEL, a FURG, o IFC, o IFSC, o IFRS e o IFSul. 

A UFSC informou, também, que a Divisão de Arquivo do Departamento de 

Administração de Pessoal é a responsável pela implantação do Projeto AFD na UFSC/HU e 

sua equipe é composta por 5 (cinco) servidores: 1 (um) bibliotecário, 1 (um) arquivista e 1 

(um) administrador. Além desses profissionais há o apoio de 5 (cinco) bolsistas do curso de 

Arquivologia da universidade que auxiliam na preparação dos documentos. 

A UFFS e a UFRGS informaram que há um arquivista, enquanto o IFRS, uma técnica 

em arquivo atuando no AFD. 

A UFPEL não possui arquivista e o único técnico em arquivo do quadro funcional atua 

na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.  

O IFC e o IFSC possuem um arquivista e um técnico em arquivo dando suporte às 

atividades dos assentamentos funcionais ao RH. 
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Constatou-se, também, que 41%, ou seja 7 (sete) instituições não possuem arquivistas, 

nem técnicos em arquivo atuando no AFD, entre elas estão a UFPR, a UTFPR, a UNILA, a 

UFCSPA, a UNIPAMPA, o IFPR e o IFFAR. 

A UFPR alegou que os trabalhos estavam sendo desenvolvidos por dois assistentes 

administrativos e que, a universidade providenciou junto ao MEC o recebimento de vaga de 

arquivista para atuar, exclusivamente, no AFD. 

A UFCSPA e a UNIPAMPA possuem uma arquivista na instituição, no entanto, as 

mesmas não atuam no RH. 

Como foi observado anteriormente, as IFES, possuem um quantitativo muito baixo de 

arquivistas e técnicos em arquivo para atender às demandas das instituições. Por conseguinte, 

há casos, em que o RH se apresenta desprovido da assistência desse profissional para o 

desenvolvimento das atividades do AFD, especialmente, quando a instituição possui uma 

estrutura de Recursos Humanos descentralizada, ou seja, distribuída nos campi. 

Isto posto, a quantificação de campi das IFES da região Sul do Brasil foi, também, 

outro questionamento efetuado juntos às instituições. As informações constam no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Quantitativo de campi das IFES 

 

IFES Estado Quantitativo de Campi  
UFPR PR Não informou 
UTFPR PR 13 
UNILA PR 1 
UFSC SC 5 
UFFS SC 6 
UFRGS RS 2 
UFSM RS 4 
UFPEL RS 7 
FURG RS 5 
UFCSPA RS 1 
UNIPAMPA RS 10 
IFPR PR 25 
IFC SC 16 
IFSC SC 22 
IFFAR RS 11 
IFRS RS 17 
IFSul RS 14 
 
Fonte: Autores. 



	

	

176 

Os quantitativos relativos aos campi das IFES da Região Sul, são apresentadas na 

Tabela 23, excetuando a UFPR, a qual não forneceu essa informação. 

 

Tabela 23 – Quantitativo de campi das IFES 

 

IFES Estado Quantitativo de campi  
UTFPR PR 13 
UNILA PR 1 
UFSC SC 5 
UFFS SC 6 
UFRGS RS 2 
UFSM RS 4 
UFPEL RS 7 
FURG RS 5 
UFCSPA RS 1 
UNIPAMPA RS 10 
IFPR PR 25 
IFC SC 16 
IFSC SC 22 
IFFAR RS 11 
IFRS RS 17 
IFSul RS 14 
Total 159 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 23 estão representadas pelo Gráfico 23. 
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Gráfico 23 – Quantitativo de Campi das IFES 

 

 

 

Verificou-se que entre as universidades, a que possui maior quantitativo de campi é a 

UTFPR com 13 (treze), seguida da UNIPAMPA com 10 (dez). A UFCSPA e a UNILA 

possuem, apenas, 1 (um) campus, o menor quantitativo. 

A UFSC acrescentou que além dos 5 (cinco) campi, há o Hospital Universitário. 

UFFS esclareceu que os campi da universidade estão distribuídos nos estados da 

Região Sul do Brasil, a saber: 3 (três) no estado do Rio Grande do Sul, 2 (dois) no estado do 

Paraná e 1 (um) no estado de Santa Catarina. 

Quanto aos institutos federais, foi constatado que todos possuem um quantitativo 

superior aos das universidades. O IFPR detém o maior número de campi, com 25 (vinte e 

cinco), seguido do IFSC com 22 (vinte e dois). De outra parte, o IFFAR possui 11 (onze) 

campi, a menor quantidade entre os institutos federais. 

Percebe-se que, além do baixo quantitativo de profissionais arquivistas para atender a 

área de RH, a situação se torna, ainda, mais complexa pela quantidade elevada de campi de 

algumas IFES, como o IFPR e o IFSC, com 25 e 22, respectivamente. Sem contar a distância 

compreendida entre os campi e o RH. 
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Na sequência, são apresentadas as informações relativas ao início das atividades de 

digitalização e inclusão de documentos novos no sistema AFD, em cumprimento à Portaria 

Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, conforme Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Início das atividades de digitalização e inclusão de documentos novos no sistema 
em atenção à normativa do AFD  

 

IFES Estado Início das atividades de digitalização e inclusão de documentos 
novos no sistema em atenção à normativa do AFD 

UFPR PR Não informou 
UTFPR PR Iniciou em janeiro de 2017 
UNILA PR 1º de julho de 2016 
UFSC SC 1º de julho de 2016 
UFFS SC Iniciou tardiamente, mas não informou a data 
UFRGS RS Iniciou em novembro de 2016 
UFSM RS 1º de julho de 2016 
UFPEL RS 1º de julho de 2016 
FURG RS Iniciou em janeiro de 2018 
UFCSPA RS Não iniciou  
UNIPAMPA RS 1º de março de 2017 
IFPR PR Não iniciou 
IFC SC 1º de julho de 2016 
IFSC SC No início de julho de 2016 
IFFAR RS Não iniciou  
IFRS RS Em setembro de 2017 
IFSul RS Não iniciou  
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à data de início das atividades de digitalização e inclusão de 

documentos novos no sistema, em 1º de julho de 2016, em conformidade com a normativa do 

AFD, são apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24 – Início das atividades de digitalização e inclusão de documentos novos no sistema 
na data estabelecida pela Portaria do AFD 

 

Início das atividades de digitalização e inclusão de documentos 
novos no sistema conforme Portaria do AFD População Percentual 

Não informou 1 6% 
Atendeu à Portaria 5 29% 
Não atendeu à Portaria  7 41% 
Não iniciou 4 24% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 24 estão representadas pelo Gráfico 24. 

 

Gráfico 24 – Início das atividades de digitalização e inclusão de documentos novos no sistema 
na data estabelecida pela Portaria do AFD 

 

 

 

Verificou-se que, somente, 29% das instituições iniciaram suas atividades na data 

determinada pela Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, sendo que 

dentro desse percentual estão UNILA, UFSC, UFSM, UFPEL e  IFC. 

Constatou-se que, com exceção da UFPR (6%), que não respondeu a esse 

questionamento. A maior parte das IFES (41%) não iniciou as atividades na data estabelecida 

pela normativa do AFD, entre elas estão a UTFPR, UFFS, UFRGS, FURG, IFSC, IFRS e 

UNIPAMPA. 
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A UTFPR informou que o início das atividades em janeiro de 2017, foi motivado pelo 

excesso de demandas. 

A UFFS iniciou parcialmente a digitalização do legado de estagiários e professores 

substitutos. As atividades começaram tardiamente, em razão da falta de pessoal para 

desenvolver a demanda do AFD. 

Para a UFRGS, a inclusão de documentos teve início em novembro de 2016, uma vez 

que esse tempo foi necessário para a que a instituição discutisse e se organizasse. 

Na FURG, antes de iniciar a digitalização foi necessário o preparo/qualificação dos 

servidores e estudo da legislação, bem como desenvolvimento de projeto em parceria com o 

curso de Arquivologia. 

 A UNIPAMPA relatou que o atraso no início das atividades foi devido à necessidade 

de instalarem os equipamentos necessários e capacitar os servidores envolvidos. 

O IFSC iniciou as atividades de forma gradual, iniciando com as portarias.  

O IFRS passou a digitalizar após a data estabelecida na portaria em virtude da falta de 

scanner adequado e a necessidade de capacitação da técnica em arquivo. 

A UFCSPA, o IFFAR, o IFPR e o IFSul (24%) informaram que ainda, não haviam 

iniciado as, atividades de digitalização de novos documentos do AFD.  

A UFCSPA optou por iniciar as atividades de digitalização e inclusão do legado, em 

virtude do prazo para execução dos trabalhos. 

O IFPR relatou que não iniciou as atividades de digitalização por estar em fase de 

aquisição de equipamentos para a sua execução.  

O IFSul informou que não foi possível iniciar a digitalização na data estabelecida, por 

motivo de mudanças de gestores da instituição. 

Observa-se que o atraso para iniciar as atividades de digitalização e inclusão de novos 

documentos no AFD pelas IFES foi por motivos diversos, tais como, o excesso de demandas, 

falta de recursos humanos para desenvolver essas atividades, não possuírem ou não terem 

recebido os equipamentos para a execução das atividades e/ou não terem realizado a 

capacitação de servidores. 

O arquivamento de documentos após o encerramento das pastas funcionais em papel, 

também, foi outro tema questionado, tendo em vista que, de acordo com o art. 9º da Portaria 
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do AFD “a partir de 1º de julho de 2016, ficou vedado o arquivamento na forma física de 

documentos ou cópias de documentos nos assentamentos funcionais físicos, devendo ser 

utilizado, exclusivamente, o AFD como repositório de documentos funcionais”.  

As questões 25 e 30 da página relativa às Perguntas Frequentes do Portal do Servidor 

esclarece que os documentos originais recebidos pelos servidores, após digitalizados no 

padrão do AFD, devem ser devolvidos aos mesmos, enquanto que, os documentos gerados 

pela Administração que não fazem parte da Tabela de Documentos devem ser arquivados em 

outros arquivos que o RH achar cabível, seguindo a Tabela de Temporalidade do CONARQ. 

Assim, foi perguntado às IFES qual o procedimento adotado para arquivamento de 

documentos pelas unidades de RH. As informações constam no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Arquivamento dos documentos analógicos após encerramento das pastas 
funcionais (em papel) 

(continua) 

IFES Estado Arquivamento dos documentos analógicos após o  
encerramento das pastas funcionais (em papel) 

UFPR PR Não informou. 
UTFPR PR Os documentos gerados em papel são arquivados por assunto. 

UNILA PR 

Os documentos originais, necessários e apresentados no ato da posse, são 
digitalizados e devolvidos para o servidor. Outros são arquivados na instituição. 
Com a implantação do processo eletrônico, os documentos serão produzidos 
somente na forma digital e ficará no processo eletrônico ou na pasta digital da 
unidade responsável.  

UFSC SC 

A instituição não retém documentos originais dos servidores. É feita, apenas 
uma cópia a qual é autenticada para composição do processo em papel. Os 
documentos, então, são digitalizados em PDF e assinados digitalmente, no caso 
de abertura e continuidade ao processo digital. Documentos analógicos ou 
digitais recebidos são classificados e consultados na Tabela do AFD para, 
posteriormente, serem registrados no Sistema AFD. Documentos pessoais 
analógicos que não se enquadram na Tabela de Documentos do AFD também 
são digitalizados e registrados no software Nêutron (GED), seguindo uma 
Tabela de Classificação de Assuntos Interna. Todos os documentos analógicos 
recebidos, fazendo parte ou não da Tabela do AFD, são arquivados na pasta 
funcional do servidor. É considerado essencial o arquivamento dos documentos 
analógicos pessoais produzidos ou relacionados aos servidores da Instituição 
em uma mesma pasta funcional, pois agiliza e facilita a recuperação da 
informação e do próprio documento, em caso de pesquisa. 
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Quadro 19 – Arquivamento dos documentos analógicos após encerramento das pastas 
funcionais (em papel) 

(continuação) 

IFES Estado Arquivamento dos documentos analógicos após o  
encerramento das pastas funcionais 

UFFS SC 

A universidade mantém os documentos analógicos arquivados nas pastas 
funcionais, sendo que documentos e processos que cumprem os prazos de 
guarda previstos na TTD da UFFS são transferidos para o Arquivo 
Intermediário ou Permanente da universidade. Os documentos de caráter 
pessoal dos servidores e estagiários lotados na Reitoria, tais como título de 
eleitor, são digitalizados, inseridos no AFD e devolvidos ao servidor. Os 
documentos recebidos dos demais campi são cópias físicas nas quais o servidor 
insere carimbo de "confere com o original" e após, são digitalizadas e inseridas 
no AFD. As cópias são arquivadas na pasta funcional dos servidores, 
estagiários e com os contratos de professores substitutos. 

UFRGS RS 

A universidade continua mantendo as pastas em suporte em papel, apenas com 
os documentos gerados/recebidos nesse suporte. A intenção é manter os 
assentamentos em papel até conseguir migrar as informações/documentos dos 
demais sistemas utilizados para o AFD, para que esse esteja completo. Essas 
migrações já estão sendo discutidas/planejadas. 

UFSM RS 

Os assentamentos funcionais em papel permanecerão no Núcleo de Cadastro da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas até a completa efetivação do trabalho de 
adaptação dos servidores da PROGEP a nova sistemática. Futuramente, serão 
recolhidos à Divisão de Arquivo Permanente do Departamento de Arquivo 
Geral. Parte da documentação corrente continua a ser arquivada na pasta 
funcional em papel até o pleno funcionamento do SGAFD e a capacitação dos 
servidores da PROGEP para uso do sistema. O restante dos documentos 
(processos e outros) são arquivados no Arquivo Setorial da PROGEP, seguindo 
as orientações do CCD relativo às atividades-meio do CONARQ e do 
Departamento de Arquivo Geral. 

UFPEL RS 

A PROGEP ainda arquiva os documentos nas pastas funcionais em papel dos 
servidores por motivo de precaução, uma vez que ocorrem imprevistos, como 
lentidão do sistema AFD, problemas no acesso ao sistema, falta de energia 
elétrica, entre outros, o que pode ocasionar um gargalo no atendimento de 
prazos e prejuízo nas rotinas de trabalho. Além disso, passaram a adotar o 
preenchimento de requerimentos via módulo SIGEPE, os quais seriam 
incluídos automaticamente no AFD. No entanto, nem todos estes requerimentos 
estão sendo migrados, o que os faz manter a utilização de alguns documentos 
de forma analógica, principalmente para servidores ingressantes. 

FURG RS 

A universidade está seguindo as orientações e normativas do AFD, devolvendo 
os documentos originais aos servidores. Quanto ao arquivamento de 
documentos/processos que não fazem parte do AFD. Por enquanto, cada setor 
está mantendo seus arquivos. O projeto em desenvolvimento com professores e 
alunos do curso de arquivologia trará embasamento para definição do 
procedimento que será adotado. 
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Quadro 19 – Arquivamento dos documentos analógicos após encerramento das pastas 
funcionais (em papel) 

(conclusão) 

IFES Estado Arquivamento dos documentos analógicos após o  
encerramento das pastas funcionais 

UFCSPA RS 

A Universidade não iniciou a digitalização de novos documentos. Optaram por 
iniciar pelo legado, tendo em vista a data limite para conclusão e considerando 
a pequena força de trabalho que possuem. Tendo em vista o SIE não comportar 
a tramitação totalmente digital, a Universidade ainda mantém a tramitação de 
processos analógicos. Com a força de trabalho disponível, a adequação às 
determinações da Portaria ocorrerá de forma gradual. 

UNIPAMPA RS 
A Universidade ainda está em processo de implantação e adequação dos fluxos 
de trabalho visando a adequação ao disposto na Portaria AFD. Até a conclusão 
dos trabalhos estão mantendo os documentos analógicos no arquivo RH. 

IFPR PR Não iniciou as atividades de digitalização. A universidade ainda trabalha com 
processos em papel. 

IFC SC 
Os documentos funcionais analógicos são acondicionados em pastas 
específicas. Os demais que são digitalizados são incluídos no processo digital e 
incluído no AFD, se for o caso. 

IFSC SC 

Os documentos solicitados para processos são digitalizados e devolvidos ao 
requisitante. São poucos os documentos gerados pela Administração e que não 
fazem parte da tabela do AFD. Até o momento, o documento gerado foi a 
portaria de fiscalização de contratos e foi arquivada na pasta do próprio 
contrato. 

IFFAR RS Os documentos continuam sendo arquivados na forma física, mas a forma 
digital está sendo implementada. 

IFRS RS Os documentos não estão sendo devolvidos e no momento estão sendo 
arquivados no arquivo intermediário da Gestão de Pessoas. 

IFSul RS Não iniciou as atividades de digitalização. Os processos ainda tramitam em 
papel. 

 
Fonte: Autores. 

 

Verificou-se que há algumas semelhanças nas respostas fornecidas pelas universidades 

e institutos federais, mas sem detalhamento quanto aos procedimentos de arquivamento dos 

documentos após o encerramento das pastas funcionais em papel.  

A normativa do AFD não fez menção a esse tema e a forma subjetiva das respostas 

relativas às questões 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) das Perguntas Frequentes que se 

apresentam no Portal do Servidor do Governo Federal, sem estabelecer um padrão de 

arquivamento dos documentos da Administração, suscita a cada órgão adotar os 

procedimentos segundo o seu entendimento. É o que se percebe, também, pelas respostas das 

IFES.  



	

	

184 

Foi observado que as instituições, também, já não seguiam um padrão de 

arquivamento de documentos nas pastas funcionais, apenas mantinham todos os documentos 

do servidor reunidos na mesma unidade de arquivamento.  

Com o encerramento dos assentamentos funcionais (conforme foi estabelecido pela 

normativa do AFD de 2016), os documentos da Administração produzidos em papel podem 

estar sujeitos à perda ou à dispersão em outras unidades de arquivamento, uma vez que, 

somente 12% das IFES classificam, apenas, os documentos analógicos. Consequentemente, 

compromete o cumprimento dos prazos de guarda dos documentos por 100 (cem) anos e 

dificulta o acesso ao documento original, especialmente, nos casos de arguição de falsidade de 

documentos digitalizados.  

Oliveira, M. (2007, p. 137; 139), faz suas ponderações quanto à classificação de 

documentos, 

 

É na fase corrente que se devem criar condições para que os documentos sejam 
organizados e controlados de forma sistemática, permitindo que os usuários tenham 
acesso rápido e preciso. Essas condições podem ser criadas a partir da adoção de 
procedimentos técnicos de gestão, entre os quais a classificação documental. [...] 
Quando se perde a unidade e a organização original, a tarefa de avaliar, que por si só 
é complexa, por exigir critérios técnicos seguro, torna-se mais onerosa em termos de 
tempo, recursos humanos, financeiros e materiais e corre-se o risco da dispersão dos 
arquivos.  

 

A falta de padronização, portanto, se tornou mais evidente e mais complexa com a 

inclusão de alguns processos de servidores (integralmente) no AFD e o encerramento das 

pastas funcionais. 

A UFSC respondeu de forma convincente, que continua mantendo os documentos 

analógicos dos servidores, conjuntamente, nas pastas funcionais (020.5), para agilizar e 

facilitar a recuperação da informação:  

 

Todos os documentos analógicos recebidos, fazendo parte ou não da Tabela do 
AFD, são arquivados na pasta funcional do servidor. É considerado essencial o 
arquivamento dos documentos analógicos pessoais produzidos ou relacionados aos 
servidores da Instituição em uma mesma pasta funcional, pois agiliza e facilita a 
recuperação da informação e do próprio documento, em caso de pesquisa. 

 

As atitudes tomadas pelas universidades UFFS e UFCS são louváveis por manterem os 

documentos analógicos fonte de prova nas pastas funcionais, tendo em vista não utilizarem 
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SIGAD, nem SIGAD de Negócio para a gestão arquivística de documentos digitais e 

analógicos. É uma forma de garantir o acesso aos documentos arquivísticos produzidos e 

pertinentes ao código 020.5. 

Outro questionamento efetuado às IFES está relacionado à execução da digitalização 

do legado, se seria efetuado por conta própria ou por empresa terceirizada. Essas informações 

apresentam-se no Quadro 20. 

 

Quadro 20 – Execução da digitalização do legado das IFES 

 

IFES Estado Execução da digitalização do legado 

UFPR PR Não definido 
UTFPR PR Pela própria instituição 
UNILA PR Pela própria instituição 
UFSC SC Pela própria instituição 
UFFS SC Pela própria instituição 
UFRGS RS Por terceirizada 
UFSM RS Pela própria instituição 
UFPEL RS Não definido 
FURG RS Pela própria instituição 
UFCSPA RS Pela própria instituição 
UNIPAMPA RS Pela própria instituição 
IFPR PR Não definido 
IFC SC Por terceirizada 
IFSC SC Pela própria instituição 
IFFAR RS Pela própria instituição 
IFRS RS Pela própria instituição 
IFSul RS Pela própria instituição 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à execução da digitalização do legado por conta das IFES ou 

por empresa terceirizada, estão apresentadas na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Execução da digitalização do legado das IFES 

 

Execução da digitalização do legado das IFES População Percentual 

Por terceirizada 2 12% 
Pela própria instituição 12 70% 
Não definido 3 18% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 25 estão representadas pelo Gráfico 25. 

 

Gráfico 25 – Execução da digitalização do legado das IFES  

 

 

 

Constatou-se que 70% das instituições digitalizarão o legado por conta própria. 

A UFPR, a UFPEL e o IFPR (18%) nada definiram quanto à digitalização do legado. 

As IFES que optaram pela terceirização (12%) são a UFRGS e o IFC. Mas, para isso, 

essas instituições devem observar o estabelecido nos art. 1º, 2º e 3º da Resolução CONARQ 

nº 6, de 15 de maio de 1997, que dispõe sobre as diretrizes quanto à terceirização de serviços 

arquivísticos públicos: 

 

Art. 1º As atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos 
órgãos e entidades do Poder Público, por ser atividade essencial da gestão de 
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documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação de 
Documentos, conforme determina o disposto no art. 2º do Decreto nº 2.182, de 20 de 
março de 1997, sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia autorização 
da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação, conforme determina o 
disposto no art. 9º, da Lei nº 8.159/91. 
Art. 2º A guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do 
Poder Público, visando garantir o acesso e a democratização da informação, sem 
ônus, para a administração e para o cidadão. 
Art. 3º Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades técnicas 
auxiliares, desde que planejados, supervisionados e controlados por agentes públicos 
pertencentes aos órgãos e entidades produtores e acumuladores dos documentos. 

 

A UFRGS seguirá com a digitalização por terceiros que vem sendo utilizada pela 

universidade antes da criação do AFD. O IFC informou que optará pela terceirização, tendo 

em vista não possuir servidores e estrutura suficiente para atender essa demanda.  

Oliveira, M. (2015, p. 196) faz suas considerações a respeito da terceirização por 

órgãos e entidades da APF, 

 

Ao longo dos anos, a adoção do processo de terceirização por órgãos e entidades da 
APF tem demonstrado que nem sempre os serviços prestados pelas empresas ou 
consultores apresentam a qualidade técnica esperada. O desconhecimento da 
legislação, das normas vigentes e da história administrativa do órgão ou entidade 
torna a execução das atividades arquivísticas lenta, inadequada e necessitando de 
ajustes frequentes. Tal situação é agravada pela falta de controle e do não 
acompanhamento das atividades em execução por parte do contratante que, na 
maioria das vezes, desconhece o serviço contratado e/ou não atenta para o fato de 
que mesmo contratando terceiros para a execução de um serviço, a responsabilidade 
pelos resultados continua sendo sua. 

 

Em caso de opção pela terceirização, o corpo técnico do Setor de Arquivo das IFES 

deve participar do processo decisório para contratação dos serviços, buscando orientação 

técnica junto ao Arquivo Nacional, analisando a legislação vigente e as normativas emanadas 

pelo CONARQ para esse fim.  

Além disso, deve designar responsabilidades, avaliar e levantar as necessidades, 

capacitar os recursos humanos para auxiliar nos trabalhos de preparação dos documentos, 

fiscalização e supervisão dos serviços. A terceirização de serviços deve ser, 

preferencialmente, incluída no planejamento estratégico da instituição de modo a garantir a 

sua efetivação. 

No tocante às IFES que pretendem digitalizar por conta própria os documentos do 

AFD, foi questionado se as mesmas possuíam estrutura física adequada e scanners de 

produção para a execução do trabalho. Essas informações constam no Quadro 21. 
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Quadro 21 – Estrutura física e scanners de produção para digitalização do legado das IFES 

 

IFES Estado Estrutura física adequada 
para digitalizar o legado 

Scanners 
produção  Marca dos scanners 

UFPR PR Execução da digitalização 
não definido N/A N/A 

UTFPR PR Não possui Possui Kodak Scanmate i1150  

UNILA PR Possui Possui Avision AD240 e AVISION 
AV176U 

UFSC SC Possui Possui Panasonic KV-S7075C e 
Fujitsu FI-7280 

UFFS SC Não possui Possui AVISION AD 250  

UFRGS RS Serviço terceirizado Possui Kodak i2820 e Kodak Scanmate 
i1150 

UFSM RS Possui Possui AVISION AD230 E AD250 

UFPEL RS Execução da digitalização 
não definido N/A Avision AV176U (para os 

documentos novos) 
FURG RS Possui Possui Kodak i2800 e Ricoh MPC307  
UFCSPA RS Possui Locação Samsung ProXpress M4080FX  
UNIPAMPA RS Não informou Possui AVISION AV8050U 

IFPR PR Execução da digitalização 
não definido N/A N/A 

IFC SC Serviço terceirizado N/A N/A 

IFSC SC Não informou Locação Multifuncionais LEXMARK 
LX611 e LX711, Tipo III e IV  

IFFAR RS Execução da digitalização 
não definido N/A N/A 

IFRS RS Possui Possui KODAK Scanmate i1150 

IFSul RS Execução da digitalização 
não definido N/A N/A 

Fonte: Autores. 
 

Os percentuais relativos à disponibilidade de estrutura adequada para digitalizar o 

legado nas universidades e institutos federais, são apresentadas na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Estrutura física adequada para digitalização do legado pelas IFES 
 

Estrutura física adequada para digitalização do legado 
pelas IFES População Percentual 

Possui 6 35% 
Não possui 2 12% 
Não informou 2 12% 
Serviço terceirizado 2 12% 
Outro 5 29% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 
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As informações constantes na Tabela 26 estão representadas pelo Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 – As IFES possuem estrutura física adequada para digitalização do legado  

 

 

 

 Constatou-se que 35% das IFES possuem estrutura física adequada para digitalizar o 

legado. Entre as instituições estão a UNILA, a UFSC, a UFSM, a FURG, a UFCSPA e IFRS.  

 Verificou-se que a UTFPR e a UFFS (12%) não possuem estrutura adequada para 

digitalizar os dossiês, sendo que a UFFS informou estar providenciando o espaço físico. 

 A UNIPAMPA e o IFSC (12%) não forneceram essa informação, enquanto que o IFC 

e a UFRGS (12%) optaram pela terceirização. 

 O percentual de 29%  restante trata-se de 5 (cinco)  instituições  que ainda não 

definiram se irão terceirizar o serviço, ou realizar a digitalização por conta própria. Entre as 

instituições estão a UFPR, a UFPEL, o IFPR, o IFFAR e o IFSul.  

 Verificou-se que as IFES adquiriram ou locaram novos scanners para digitalizar o 

legado do AFD. O IFSC não utiliza scanners de produção, mas multifuncionais não 

recomendáveis para digitalização do legado.  

 Percebe-se que a falta de investimentos nos arquivos das instituições traz como 

consequência uma série de empecilhos, que se evidencia, mais precisamente, no momento em 

que surgem as demandas expressivas advindas do governo federal.  
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Os problemas relacionados à falta de espaço físico para a realização das funções 

arquivísticas e a guarda de documentos das instituições é, definitivamente, uma realidade, 

seguido da falta de recursos humanos, de equipamentos e de mobiliário, detectados no 

trabalho de investigação.  

Oliveira, M. (2015, p. 194), em poucas palavras, explica os motivos que levam as 

instituições a optar pelos serviços de terceiros, 

 

[...] com recursos limitados e um reduzido quadro de recursos humanos, o gestor se 
vale das alternativas que lhe são oferecidas pela administração pública, isto é, a 
possibilidade de repassar para terceiros as atividades arquivísticas a serem 
desenvolvidas. 

 

 Foi questionado, também, às IFES sobre a necessidade de reorganização das pastas 

funcionais em papel para a implantação do AFD. As informações constam no Quadro 22. 

 

Quadro 22 – Reorganização das pastas funcionais das IFES para a implantação do AFD 

(continua) 
IFES Estado Reorganização das pastas funcionais para a implantação do AFD 

UFPR PR 
 A UFPR informou que a preparação e a classificação dos documentos serão 
feitas com base na orientação dos arquivistas a serem nomeados após 
provimento em concurso público. 

UTFPR PR A UTFPR necessita reorganizar as pastas funcionais.  
UNILA PR A UNILA necessita reorganizar as pastas funcionais.  

UFSC SC 

A UFSC informou que as pastas dos servidores mais antigos arquivadas no 
Arquivo Central estavam classificadas em ordem alfabética e foram 
reorganizadas em ordem numérica, de acordo com o número de matrícula. 
Também, antes da digitalização e registro do legado no sistema AFD é feita 
a revisão nos documentos que estão arquivados nas pastas funcionais. 

UFFS SC 

A UFFS informou estava sendo realizado um trabalho de reorganização, 
visto a ocorrência de equívocos no arquivamento e a necessidade de 
separação e recorte temporal, ou seja, documentos integrantes do legado até 
30 de junho de 2016 e o pós-legado a partir de 1º de julho de 2016. 

UFRGS RS 
A UFRGS relatou que a instituição já realizava digitalização das pastas 
funcionais em sistema anterior ao surgimento do AFD, sendo que para essa 
digitalização houve necessidade de análise e organização. 

UFSM RS 

A UFSM informou que houve, apenas, o preparo da documentação, 
conforme orientações disponibilizadas na página do AFD e no Curso de 
Capacitação EAD desenvolvido em parceria com a Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP). Foram definidos procedimentos internos na 
preparação/ordenação da documentação funcional pela equipe AFD/UFSM. 
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Quadro 22– Reorganização das pastas funcionais das IFES para a implantação do AFD 

(conclusão) 
IFES Estado Reorganização das pastas funcionais para a implantação do AFD 

UFPEL RS A UFPEL nada definiu em relação à organização das pastas. 

FURG RS A FURG informou que necessita adequação dos documentos nas pastas 
funcionais. 

UFCSPA RS A UFCSPA informou que necessita adequação dos documentos nas pastas 
funcionais. 

UNIPAMPA RS 

A UNIPAMPA relatou que, considerando ser uma instituição nova, tendo 
iniciado suas atividades em 2008, os assentamentos funcionais já estavam 
organizados precisando, apenas, de classificação, conforme especificação do 
AFD. 

IFPR PR Não definido. O IFPR ainda não fez plano de atividade. 
IFC SC O IFC fez apenas o levantamento para posterior digitalização. 
IFSC SC O IFSC acredita que será realizada a reorganização das pastas funcionais. 
IFFAR RS O IFFAR acredita que as pastas funcionais necessitem ser revisadas. 
IFRS RS O IFRS informou que será feita a revisão e reorganização das pastas. 
IFSul RS O IFsul informou que a revisão das pastas é premente. 
 
Fonte: Autores. 

 

Constatou-se, portanto, que as pastas necessitam ser reorganizadas ou adequadas para 

atendimento da Portaria do AFD. Trata-se de mais uma demanda a ser atendida, envolvendo 

tempo, recursos humanos e, até mesmo, espaço físico. 

O apoio do Setor de Arquivo é fundamental na reorganização ou adequação das pastas, 

tendo em vista se tratar da unidade responsável pela gestão, preservação e acesso aos 

documentos. É importante que seja elaborado projeto, plano de ação e tutorial para que as 

unidades de arquivamento se mantenham organizadas de forma padronizada. 

Foi indagado às universidades e institutos federais quanto aos processos em papel 

serem mantidos nos dossiês antes da implantação do AFD, uma vez que os processos 

possuem codificação distinta dos assentamentos funcionais. As informações constam no 

Quadro 23. 
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Quadro 23 – Os processos em papel eram mantidos nos dossiês antes da implantação do AFD 

 

IFES Estado Os processos em papel eram mantidos nos dossiês dos 
servidores antes da implantação do AFD 

UFPR PR Não informou 
UTFPR PR Sim 
UNILA PR Sim 
UFSC SC Sim 
UFFS SC Não 
UFRGS RS Não 
UFSM RS Não 
UFPEL RS Nem todos 
FURG RS Sim 
UFCSPA RS Não 
UNIPAMPA RS Não 
IFPR PR Não informou 
IFC SC Não 
IFSC SC Não 
IFFAR RS Não informou 
IFRS RS Sim 
IFSul RS Sim 
 
Fonte: Autores. 

 

Os percentuais relativos à quantificação de IFES que mantinham os processos em 

papel dentro dos dossiês funcionais, são apresentadas na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – As IFES mantinham os processos em papel nos assentamentos funcionais antes 
da implantação do AFD 

 

As IFES mantinham os processos em papel nos 
assentamentos funcionais antes da implantação do AFD População Percentual 

Sim 6 35% 
Não 7 41% 
Nem todos 1 6% 
Não informou 3 18% 
Total 17 100% 

 
Fonte: Autores. 

 

As informações constantes na Tabela 27 estão representadas pelo Gráfico 27. 
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Gráfico 27 – As IFES mantinham os processos em papel dentro dos assentamentos funcionais 
antes da implantação do AFD 

 

 

 

Com base nas respostas, constatou-se que 41% das IFES não mantinham os processos 

em papel integrados aos dossiês funcionais antes da implantação do AFD. Entre as 

instituições estão a UFFS, a UFRGS, a UFSM, a UFCSPA, a UNIPAMPA, o IFC e o IFSC. 

A UFFS alegou que a instituição recebeu a orientação da equipe de gestão documental 

da universidade em 2011, sendo que, a partir da compreensão dos gestores e sua equipe, 

arquiva-se os atos nas pastas funcionais e os demais processos observam o código de 

classificação. No entanto, processos de servidores redistribuídos integrantes do legado (até 30 

de junho de 2016) serão digitalizados na integra e se manterão os processos originais na pasta 

em papel e após a realização das atividades de digitalização serão transferidos para o arquivo 

intermediário. 

A UFRGS não mantinha os processos junto às pastas, mas no Arquivo Central 

seguindo a classificação de cada processo. 

A UFCSPA explicou que a classificação e guarda são feitas pela arquivista 

obedecendo rigorosamente o tempo de guarda. Desta forma, mesmo após a digitalização, o 

tempo de guarda continuará sendo observado. 

35%	

41%	

6%	

18%	

As	IFES	Mantinham	os	Processos	em	Papel	
dentro	dos	Assentamentos	Funcionais	antes	da	

Implantação	do	AFD	

Sim	 Não	 Nem	todos	 Não	informou	
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A UNIPAMPA não mantinha arquivados os processos nos dossiês, somente os atos 

publicados referentes à vida funcional do servidor. E, assim, os processos não serão 

digitalizados na íntegra no AFD. 

O IFC informou que os documentos eram classificados por assunto, individualmente. 

O IFSC alegou que, antes da implantação do AFD, a instituição já havia adotado o 

sistema de processo digital, mantendo apenas a portaria de concessão arquivada em papel nos 

dossiês dos servidores. Assim, as portarias serão digitalizadas para inclusão no AFD e os 

processos originais em papel serão mantidos nas pastas funcionais. 

Verificou-se que 6 (seis) IFES, ou seja, 35% mantinham os processos nas pastas em 

papel antes da implantação do AFD. Incluem-se nesse percentual a UTFPR, a UNILA, a 

UFSC, a FURG, o IFRS e o IFSUL. 

A UFPEL (6%) justificou que nem todos os processos estão arquivados nas pastas dos 

servidores e, que alguns, encontram-se na unidade produtora dos documentos. Para a 

digitalização do legado todos os processos serão digitalizados. 

A UFPR, o IFPR e o IFFAR (18%) não informaram se os processos em papel eram 

mantidos nos dossiês dos servidores antes da implantação do AFD. 

Observa-se, portanto, que não há padronização quanto ao arquivamento dos processos 

dos servidores das universidades federais. Embora esteja registrado no CCD das atividades-

meio que, somente os atos específicos sejam arquivados no assentamento funcional em papel, 

35% das IFES mantinham esses documentos centralizados na mesma unidade de 

arquivamento, pela agilidade no acesso a esses registros.  

Como já foi comentado, a falta de padronização se tornou mais evidente e mais 

complexa com a inclusão de alguns processos de servidores (integralmente) no AFD, uma vez 

que afeta os prazos de guarda de documentos do sistema em relação aos analógicos, com o 

encerramento das pastas funcionais. 

As universidades federais foram indagadas a respeito do nível de atendimento do 

Portal do Servidor e e-mail disponibilizados pelo MP para esclarecimentos acerca do AFD. 

As informações estão descritas no Quadro 24. 
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Quadro 24 – Nível de atendimento do Portal do Servidor e do e-mail disponibilizados pelo 
MP para esclarecimentos acerca do AFD 

 

IFES Estado 
Nível de atendimento do Portal do Servidor e do e-mail 
disponibilizados pelo MP para esclarecimentos acerca do 
AFD 

UFPR PR Não forneceu essa informação. 
UTFPR PR Atendimento Satisfatório 
UNILA PR Atendimento Satisfatório  
UFSC SC Atendimento Satisfatório 
UFFS SC Atendimento Satisfatório 
UFRGS RS Atendimento Satisfatório 
UFSM RS Atendimento Satisfatório 
UFPEL RS Atendimento Satisfatório 
FURG RS Atendimento Regular 
UFCSPA RS Atendimento Satisfatório  
UNIPAMPA RS Atendimento Satisfatório  
IFPR PR Ainda não acessou  
IFC SC Atendimento satisfatório 
IFSC SC Atendimento satisfatório 
IFFAR RS Ainda não acessou  
IFRS RS Atendimento satisfatório 
IFSul RS Atendimento insuficiente 
 
Fonte: Autores. 

 

 Verificou-se que das 17 (dezessete) IFES, 12 (doze) estão satisfeitas com o 

atendimento do MP, pelo Portal e pelo e-mail disponibilizados pelo órgão. 

A FURG argumentou que o e-mail fornecido esclarece dúvidas com clareza, mas com 

relação às informações do portal, embora sejam qualificadas, muitas vezes não contemplam a 

realidade das IFES. 

O IFSul informou que as informações não são suficientes para sanar todas as dúvidas. 

Desse modo, a busca por soluções é realizada por meio de um grupo de whatsapp criado para 

esse fim, o qual apresenta relatos referentes às dificuldades enfrentadas pelas instituições que 

se encontram em fase mais avançada de utilização do AFD. 

A UFPR não forneceu essa informação, enquanto que o IFFAR e o IFPR, ainda, não 

acessaram o Portal do Servidor do Governo Federal e o e-mail. 

 As IFES foram questionadas sobre as dificuldades encontradas para a inclusão de 

documentos novos no sistema AFD. As informações constam no Quadro 25. 
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Quadro 25 – Dificuldades relatadas pelas IFES quanto à inclusão de documentos novos no 
AFD  

 

IFES Estado Dificuldades relatadas pelas IFES quanto à inclusão 
de documentos novos no AFD  Frequência  

UFPR PR Não informou N/A 
UTFPR PR Não teve dificuldades N/A 

UNILA PR 
Apresentou lentidão; ao anexar arquivo, confirma 
dados, não aparece o arquivo de imediato, somente, ao 
clicar no número do SIAPE. 

Às vezes 

UFSC SC Apresenta certa instabilidade ou fica fora do ar. 
Raramente, de 01 
(um) a 05 (cinco) 
dias por mês  

UFFS SC 
Lentidão e não termina o carregamento. Há dificuldades 
em relação à configuração da assinatura digital e dos 
aparelhos de digitalização do que no uso do sistema. 

Às vezes 

UFRGS RS Instabilidade ou lentidão que impede momentaneamente 
a inclusão de documentos. Ocasionalmente 

UFSM RS 

Instabilidade ou lentidão que impede a inclusão de 
documentos. Já ocorreu do SIAPE não localizado ou o 
tipo e/ou classificação do documento apresenta 
problemas no SGAFD, isto é, não está de acordo com a 
Tabela de Documentos. A universidade solicita 
atendimento via e-mail. 

Às vezes 

UFPEL RS 

Foram identificados processos já incluídos no AFD que 
não se encontram na árvore do processo quando do 
acesso posterior da inclusão. Lentidão e instabilidade 
quanto à pesquisa da pasta funcional. Aumentou o 
tempo de arquivamento de documento no sistema. 

Não informou 

FURG RS 

Dúvidas quanto aos documentos que devem ser 
incluídos, já que a tabela não corresponde exatamente 
aos procedimentos das IFES. Também, há problemas 
com assinatura digital e preparação do documento no 
formato exigido. 

Diariamente 

UFCSPA RS Ainda não está digitalizando os documentos novos. N/A 
UNIPAMPA RS Não teve dificuldades. N/A 
IFPR PR Não iniciou as atividades de digitalização. N/A 
IFC SC Lentidão do sistema  Em alguns dias 

IFSC SC Longo tempo para inclusão de documentos e lentidão 
do sistema Não informado 

IFFAR RS A inclusão de documentos não foi realizada N/A 
IFRS RS Nenhuma dificuldade significativa N/A 
IFSul RS Sistema AFD, ainda, não acessado N/A 
 
Fonte Autores. 
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As IFES relataram que as dificuldades encontradas com a inclusão de documento 

novos foram: a instabilidade e a lentidão do sistema AFD. Problemas relacionados à 

assinatura digital e preparação do documento no formato exigido, também, foram relatados. 

Constatou-se que 4 (quatro) das 17 (dezessete) instituições informaram que não 

acessaram o sistema do Assentamento Funcional Digital. Entre as instituições estão: IFSul, 

IFPR, UFCSPA e IFFAR. 

O último questionamento efetuado às IFES está relacionado, também, às dificuldades 

encontradas para a inclusão do legado no sistema AFD, conforme Quadro 26. 

 

Quadro 26 – Dificuldades relatadas pelas IFES quanto à inclusão do legado no AFD 

 

 
IFES Estado Dificuldades relatadas pelas IFES quanto á 

inclusão do legado no sistema AFD  Frequência  

UFPR PR Legado ainda não incluído N/A 
UTFPR PR Não teve dificuldades N/A 

UNILA PR 
Apresentou lentidão; ao anexar arquivo, confirma 
dados, não aparece o arquivo de imediato, somente, 
ao clicar no número do SIAPE. 

Às vezes 

UFSC SC Apresenta certa instabilidade ou fica fora do ar. 
De 01 (um) a 05 
(cinco) dias por 
mês  

UFFS SC Não teve dificuldades N/A 
UFRGS RS Legado ainda não incluído N/A 
UFSM RS Não teve dificuldades N/A 
UFPEL RS Legado ainda não incluído N/A 

FURG RS 
Problemas com assinatura digital e preparação do 
documento no formato exigido, limpeza e 
organização prévia da documentação. 

Diariamente 

UFCSPA RS 
Surgiram dificuldades na fase inicial, mas o suporte 
é bom e a tendência é melhorar com o passar do 
tempo.  

Não informou 

UNIPAMPA RS Não teve dificuldades N/A 
IFPR PR Legado ainda não incluído N/A 
IFC SC Legado ainda não incluído N/A 
IFSC SC Legado ainda não incluído N/A 
IFFAR RS Legado ainda não incluído N/A 
IFRS RS Legado ainda não incluído N/A 
IFSul RS Legado ainda não incluído N/A 
 
Fonte: Autores. 
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Constatou-se que 9 (nove) IFES, ainda, não incluíram o legado no sistema AFD, tais 

como, a UFPR, UFRGS, UFPEL, IFPR, IFC, IFSC, IFFAR, IFRS e IFSul. Detectou-se que 4 

(quatro) instituições, também, relataram os mesmos problemas apresentados quando da 

inclusão de documentos novos;  as 4 (quatro) instituições restantes não tiveram dificuldades 

com o sistema, como a UNIPAMPA, a UFFS, a UFSM e a UTFPR. 

O prazo para digitalização do legado foi dilatado para 03 de fevereiro de 2021, por 

meio da Portaria Normativa / SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, em vigência. 

 

5.3 A PRESERVAÇÃO DIGITAL SISTÊMICA E A MANUTENÇÃO DA CADEIA DE 

CUSTÓDIA NO AFD   

 

Este subcapítulo está relacionado ao atendimento do terceiro objetivo específico da 

pesquisa para composição da dissertação, ou seja, analisar a preservação digital sistêmica e a 

manutenção da cadeia de custódia no AFD. 

Esse objetivo foi desenvolvido a partir dos dados analisados, considerando, também, o 

vídeo do evento Workshop AFD: Assentamento Funcional Digital, ocorrido em 12 de 

dezembro de 2018, em Brasília/DF, pelo Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal 

(DESIS), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Esse evento teve como objetivo reunir servidores da área de gestão de pessoas para 

apresentar o novo SIGEPE-AFD, a nova Portaria Normativa e o Processo Licitatório em curso 

para contratação das empresas que prestarão serviços de digitalização do legado dos 

assentamentos funcionais analógicos nos órgãos e entidades do SIPEC.  

De acordo com o que foi apresentado pelos palestrantes do MP (2018, 1:27:57h), Srs. 

Carlos Augusto Silva e Cláudio Ribeiro Braga, o AFD é um repositório que está passando por 

um processo de migração para outra plataforma totalmente integrada ao SIAPE e ao SIGEPE, 

conforme já era previsto desde o início do desenvolvimento do sistema, 

 

O projeto AFD subprojeto do projeto SIGEPE, preconizava desde sua constituição, 
um sistema de gestão do AFD vinculado ao SIGEPE. Em 2016 optou-se por 
implantar o AFD utilizando um sistema de gestão documental que atende-se aos 
requisitos e pudesse ser obtido sem custos para a administração, ocasião em que se 
definiu o SEI como sendo esse sistema naquele momento, o que permitiu a 
implantação desejada. Posteriormente à implantação, iniciou-se a fase de 
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desenvolvimento do novo sistema de gestão do AFD, uma vez que componentes 
necessários já haviam sido desenvolvidos no SIGEPE. 

 

Foram apresentados anteriormente, os objetivos do Assentamento Funcional Digital, 

tais como, regulamentar o conteúdo das pastas funcionais; eliminar a redundância e melhorar 

a atualização; reduzir o risco de perda de documentos pela má conservação; adotar banco de 

dados e imagem com acesso online; facilitar e agilizar a recuperação de informações; 

possibilitar auditoria e fiscalização à distância; eliminar o arquivamento na forma física; 

reduzir consumo de papel e otimizar o uso do espaço público (MP, 2018, 00:26:51h). 

Foi informado que o novo sistema, muito mais rápido e melhor que o anterior, conta 

com módulos do SIGEPE, como o GED, máquina de processos, mensageria e SIGAC, além 

de proporcionar alinhamento e padrão para outros novos módulos a serem desenvolvidos. 

Composto por duas releases, sendo que a primeira contempla funcionalidades básicas, sob 

testes até o mês de fevereiro de 2019, quando está prevista a estabilização do ambiente e; a 

segunda, contemplará o módulo de gestão documental, relatórios, integração com outros 

sistemas e um conversor stand alone previsto para o segundo semestre de 2019 (MP, 2018, 

01:40:17h). 

O conversor é um aplicativo que será desenvolvido para que seja instalado nos 

computadores das unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades com a finalidade de 

converter, previamente, o formato dos documentos, em PDF/A, fora do SIGEPE-AFD, 

evitando os problemas que ainda ocorrem no momento da conversão e inclusão de 

documentos. 

 Constatou-se, então, que as informações repassadas estavam direcionadas somente à 

utilização do SIGEPE-AFD e não sobre ele. Assim, não houve menção a requisitos funcionais 

obrigatórios para gestão arquivística de documentos, como também, o uso de SIGAD e RDC-

Arq. 

 Os palestrantes não informaram como funcionará o módulo de gestão de documentos 

que faz parte do release 2, nem como serão efetuados os procedimentos de eliminação de 

documentos, embora esse tema conste no art.12 na normativa vigente.  

De qualquer modo, presume-se que o módulo GED do SIGEPE continua sendo 

utilizado e, certamente, não controla o ciclo de vida dos documentos, ou seja, não há gestão 

de documentos. Assim, analisando sob a perspectiva arquivística, não foi percebido algo que 

possa ser considerado como relevante, até o momento. 
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 Apesar de o MP, ter respondido ao novo pedido de consulta efetuado em novembro de 

2018, via e-SIC, de que não havia como informar os padrões e requisitos do sistema utilizado 

para o AFD, pela indisponibilidade dessa informação, observa-se que o repositório do AFD 

não se trata de um RDC-Arq, mas, de um banco de dados online, como confirma a própria 

lista de objetivos citados pelo MP.  

 Flores (2018a, s/p) faz suas considerações sobre a produção de documentos digitais 

sem requisitos e a designação de profissionais não qualificados como responsáveis pela 

custódia desses documentos, como a área de TI, a qual não têm essa função, nem o perfil para 

isso, 

 

[...] la custodia de los documentos de archivo digitales debe ser responsabilidad del 
departamento de archivo y no del departamento de TI. [...] Lo más preocupante es 
que algunos gobiernos, por no tener conocimiento archivístico, están empezando a 
producir documentos digitales en sistemas sin requisitos funcionales, y que la 
custodia nunca será transferida secundariamente a los sectores de archivo, o sea, 
que los documentos digitales estarán fragilizados en Bases de Datos y obligando a 
tener la responsabilidad a profesionales sin formacíón sólida para tales cuestiones. 
Un gran riesgo para toda la sociedad. 

 

Segundo as Diretrizes para Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais 

Confiáveis (2015, p. 9), um RDC-Arq, 

 

não se resume a uma solução informatizada para armazenamento (storage), que é 
apenas um componente do repositório. [...] Um repositório arquivístico digital 
confiável deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos em suas 
diferentes fases e aos requisitos de um repositório digital. [...] é um ambiente de 
armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Esse ambiente constitui-se de 
uma solução informatizada em que os materiais são capturados, armazenados, 
preservados e acessados. Um repositório digital é, então, um complexo que apoia o 
gerenciamento dos materiais digitais, pelo tempo que for necessário, e é formado por 
elementos de hardware, software e metadados, bem como por uma infraestrutura 
organizacional e procedimentos normativos e técnicos. 

 

A gestão dos documentos de um RDC-Arq deve estar em conformidade com o modelo 

de referência Open Archival Information (OAIS). Esse modelo, recomendação internacional 

desde 2003 (ISO 14721), estabelece a formação de pacotes de informação envolvendo os 

documentos digitais (informação de conteúdo) e seus metadados (informação de 

representação). No Brasil foi adaptado e publicado como norma ABNT NBR 15472:2007, 

como Sistema Aberto de Arquivamento de Informação (SAAI) (CONARQ, 2015, p.19). 
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O RDC-Arq é um ambiente de preservação de documentos arquivísticos digitais por 

longo prazo e, segundo Flores, Rocco e Santos (2016, p.128),  

 

é no ambiente de preservação que serão realizadas as “intervenções” humanas sobre 
os documentos digitais. Dessa forma, o tratamento intelectual consistirá na 
implementação de estratégias de preservação digital, as quais são fundamentais para 
que se tenha uma perspectiva de acesso no futuro  

 

Esse repositório, portanto, se encarrega de realizar as conversões dos documentos 

automaticamente, dispensando o uso prévio de conversores para inclusão de documentos no 

sistema, não contando, portanto, com a intervenção humana direta nesse processo. E na 

opinião de Flores (2017, p. 7), a digitalização deve ser, 

 

Arquivisticamente ESPECIFICADA, REGRADA, exigir procedimentos 
ROBUSTOS como o empacotamento OAIS/SIP, usar RDC-Arq (Repositórios 
Arquivísticos) e Metadados específicos para que haja garantia da Cadeia de 
Custódia e Cadeia de Preservação. 

 

 Os servidores do evento esclareceram que o MP promove a segurança, utilizando um 

repositório centralizado com todos os critérios de segurança, mantendo sob guarda a cópia de 

segurança e não permite acesso indevido ao sistema. Informaram que raramente passaram por 

problemas e que contam com a parceria do SERPRO.  

Porém, nada mencionaram acerca das especificidades e complexidade dos documentos 

arquivísticos digitais, como também, o uso de ambientes seguros como o SIGAD e o RDC-

Arq interconexo a uma plataforma de descrição, difusão e acesso, para que os documentos 

possam se manter autênticos, confiáveis, acessíveis e compreensíveis.  

É por meio da interoperabilidade desses sistemas que os documentos mantêm a sua 

autenticidade e sua organicidade em uma cadeia de custódia ininterrupta entre as idades dos 

documentos, documentada pela Cadeia de Preservação presente em todas as fases dos 

documentos, conforme descreve Luz e Flores (2017, p. 175). 

 

A cadeia de custódia é um conceito jurídico que reforça a confiança na 
autenticidade, na guarda e proteção sendo, portanto, fundamental e complementar à 
Cadeia de Preservação que é focada nas atividades de produção, manutenção, 
avaliação e preservação digital em todo o ciclo de vida dos documentos digitais. A 
Cadeia de Custódia se manifesta por meio de repositórios digitais confiáveis, 
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principalmente, porque é a tecnologia capaz de lidar com a complexidade, a 
especificidade e a fragilidade dos documentos digitais. 

 

 Com a opacidade demonstrada acerca das informações dos sistemas utilizados pelo 

MP, presume-se que o órgão não se utiliza de ambientes autênticos interoperáveis para gestão 

e preservação e acesso aos documentos arquivísticos digitais no AFD. Em consequência, 

conclui-se que a Cadeia de Custódia ininterrupta, assim como a Cadeia de Preservação não 

estão contempladas, o que denota a inexistência de uma Cadeia de Preservação Sistêmica. 

 Nesse contexto, independente da normativa que venha a ser promulgada e que envolva 

a gestão e preservação de documentos, cabe às IFES, prudência, buscando soluções 

conscientes, para evitar que no futuro, situações desfavoráveis possam ocorrer.  

As instituições, na qualidade de órgãos produtores e detentores dos documentos fonte 

de prova, responsáveis por alimentar o SIGEPE-AFD, devem cumprir com a Lei dos 

Arquivos e fazer a gestão arquivística de documentos, com a implantação de política 

arquivística visando a preservação digital sistêmica, por meio de normas, procedimentos, 

requisitos, padrões e modelos, com o apoio de sistemas como o SIGAD, o RDC-Arq e a 

Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso. Para isso, é fundamental que sejam observadas as 

normativas, as recomendações e orientações emanadas pelo CONARQ. 

É a forma de garantir que a cadeia de custódia e a cadeia de preservação dos 

documentos dentro das instituições produtoras de documentos sejam mantidas. Afinal, serão 

as instituições a responder sobre os servidores e os documentos produzidos, pois o AFD, na 

atual conjuntura, se apresenta como sistema de consulta. 

 O cenário que hoje se apresenta para a administração pública está voltado à ideia de 

que o representante digital autenticado pode substituir os documentos fonte de prova, com o 

intuito de liberar espaços físicos de guarda de documentos. Isso é uma ilicitude.  

Embora a digitalização autenticada auxilie no uso jurídico do representante digital, 

esse não pode substituir o documento original (FLORES, 2018b, s/p).  

A política arquivística, apoiada pela alta administração de uma instituição, deve 

designar responsabilidades aos servidores por categorias: direção superior, profissionais de 

arquivo, gerentes de unidades ou grupos de trabalho, usuários finais e gestores da informação 

e de tecnologia da informação. Essa designação de responsabilidades garante o êxito da 

gestão arquivística de documentos e, portanto, todos têm o dever de assegurar o cumprimento 
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das normas e dos procedimentos previstos no programa de gestão de documentos (e-Arq 

Brasil, 2011, p. 19).  

Portanto, como a gestão de documentos é dever do Poder Público, cabe à alta 

administração das IFES dar apoio explícito à política arquivística, para que a gestão de 

documentos arquivísticos seja implementada. 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES PARA A PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS 

DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS GERADORES DO AFD NAS IFES 

 

Este subcapítulo apresenta o atendimento do quarto e último objetivo específico da 

pesquisa, desenvolvido a partir da análise dos requisitos e procedimentos estabelecidos pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a implantação do AFD, com o 

intuito de propor orientações para garantir a autenticidade, a preservação e o acesso a longo 

prazo dos documentos funcionais no âmbito das IFES. 

Essas orientações, apresentadas no instrumento denominado “Recomendações para a 

Produção, Preservação e Acesso aos documentos arquivísticos para a geração do 

Assentamento Funcional Digital nas Instituições Federais de Ensino Superior”, tem por 

objetivo subsidiar os Setores de Arquivo, bem como, as unidades de gestão de pessoas, as 

quais são responsáveis pela produção, controle, arquivamento e guarda de todos os 

documentos funcionais fonte de prova das IFES. 

Este instrumento apresenta a seguinte estrutura: a primeira seção, trata-se da 

apresentação o produto do mestrado e os objetivos de sua elaboração. 

A segunda seção apresenta uma breve explanação sobre o Assentamento Funcional 

Digital e sua implantação, por meio da Portaria Normativa SEGRT nº 4, de 10 de março de 

2016, publicada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, posteriormente, 

revogada pela Portaria Normativa SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018. 

A primeira normativa do AFD, estabeleceu procedimentos para a inclusão de novos 

documentos funcionais produzidos a partir de 1º de julho de 2016, no Sistema Eletrônico de 

Informação do Assentamento Funcional Digital (SEI-AFD), bem como, a digitalização e a 

inclusão do legado, composto por documentos analógicos.  
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Por apresentar lacunas e inconsistências, foi revisada e, posteriormente, revogada pela 

Portaria MP nº 9, de 1º de agosto de 2018, que apresentou alterações e novos procedimentos.  

O art. 1º, § 3º, dessa nova portaria, dispõe que os arquivos que compõem o AFD estão 

armazenados no Repositório Central (a nova plataforma instalada em novembro de 2018), o 

SIGEPE-AFD, com observância das regras de segurança, armazenamento e preservação 

contidas no e-Arq Brasil, aprovado pela Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007, e 

dos requisitos para repositórios arquivísticos digitais confiáveis previstos na Resolução 

CONARQ nº 43, de 04 de setembro de 2015, devendo estar protegidos de acesso, uso, 

alteração, reprodução e destruição não autorizados. 

Foi discutido, que os documentos digitais, pela sua complexidade e especificidades 

requerem ambientes autênticos para gestão e preservação, de forma a garantir a autenticidade 

e acesso a longo prazo, tais como, o Sistema de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) 

e Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-Arq) associado à uma Plataforma de 

Acesso, Descrição e Difusão, de acordo com essas normativas do CONARQ. 

Com vistas à utilização desses sistemas autênticos para o tratamento dos documento 

arquivísticos digitais, também, foi publicada a Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, de 11 de 

setembro de 2014 (atualizada pela IN nº 2, de 02 de janeiro de 2015), que dispõe sobre o 

processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 

SISP do Poder Executivo Federal.  

O art. 12, I, f, determina que sejam seguidas as orientações, premissas e especificações 

técnicas e funcionais definidas pelo e-ARQ Brasil, quando o objetivo da solução envolver 

gestão de documentos arquivísticos digitais e não digitais, em conformidade com a Resolução 

CONARQ nº 32, de 17 de maio de 2010 (CONARQ, 2010).  

A terceira seção,  apresenta as Recomendações para a Produção, Preservação e Acesso 

aos Documentos Arquivísticos para a Geração do AFD nas IFES, de modo a subsidiar os 

Setores de Arquivo e unidades de gestão de pessoas das IFES, para a gestão, a preservação e 

acesso aos documentos arquivísticos funcionais fonte de prova, desde a produção até a 

destinação final. 

Essa seção, envolve vários temas. Inicialmente, destaca sobre a importância dos 

princípios constitutivos presentes no art. 37 da Constituição Federal, especialmente, o 

princípio da legalidade, para que a gestão de documentos arquivísticos seja implementada nos 

termos da lei.  
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Segundo Moreira (2017, p. 111),  

 

o objetivo do enaltecimento ao princípio da legalidade é definir previamente os 
limites da atuação administrativa e assegurar garantias aos particulares. A conduta 
do agente público há de ser conforme a lei, imune a deliberações oriundas 
exclusivamente de sua vontade pessoal. [...] O princípio visa justamente a afastar 
“influências políticas” exteriores ao sistema normativo. Assim, é através da 
legalidade que se dá o exercício concreto do Estado Democrático de Direito. 

 

 Para Maximiano e Nohara (2017, p. 14), “o princípio da legalidade representa uma das 

maiores garantias dos cidadãos, que não poderão ser obrigados a fazer ou ser coagidos a 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, exigência que vale tanto para 

particulares quanto para o Estado”. 

 Segundo esses autores, no sistema jurídico-administrativo brasileiro, os decretos 

editados pelo Chefe do Poder Executivo não podem criar direitos e obrigações, uma vez que 

se prestam a contemplar a lei, para a sua fiel execução, nos termos do art. 84, IV, da Carta 

Magna (MAXIMIANO; NOHARA, 2017, p. 15). 

 Segundo Medauar (2016, p. 150),  

 

Tornaram-se clássicos os quatro significados arrolados pelo francês Eisenmann: a) a 
Administração só pode editar atos e medidas que não estejam contrários à lei; b) a 
Administração só pode editar atos ou medidas que uma norma autoriza; c) somente 
são permitidos atos cujo conteúdo seja conforme a um esquema abstrato fixado por 
norma legislativa; d) a Administração só pode realizar atos ou medidas que a lei 
ordena fazer. 

 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados, ao regulamentar o artigo 216 da Constituição Federal, delegou 

competência ao Poder Público para o cumprimento desses dispositivos. 

Assim, caso os Setores de Arquivo das IFES observarem a publicação de normativas 

que envolvam a gestão, a preservação e o acesso aos documentos arquivísticos, que não 

estejam respeitando esse princípio constitutivo, recomenda-se que seja solicitado parecer ao 

Arquivo Nacional sobre o assunto, de modo a buscar respaldo para as tomadas de decisões 

das instituições. 

O segundo tema discutido nessa seção identifica o Assentamento Funcional, sua 

classificação sob o código 020.5 - Assentamentos Individuais. Cadastro”, dentro do 
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instrumento “Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos 

às atividades-meio da Administração Pública (CCD)”, aprovado pelo CONARQ, sua 

composição e seus prazos de guarda nos arquivos corrente e intermediário, nos termos da 

Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo das atividades-meio 

(TTD). 

Cumprido o prazo de guarda no arquivo intermediário, os documentos têm que ser 

submetidos aos processos de avaliação e eliminação (sua destinação final), conduzidos por 

meio da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) instituída nas IFES, em 

atenção ao Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, observados os procedimentos para 

eliminação de documentos estabelecidos na Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro 

de 2014. 

O terceiro tema está relacionado à identificação do AFD, considerado como 

documento arquivístico, gerado a partir da digitalização do Assentamento Funcional 

analógico, composto, portanto, por representantes digitais e documentos nato digitais 

convertidos em PDF/A, autenticados e assinados digitalmente com o uso da certificação do 

ICP Brasil. 

A partir de 1º de julho de 2016, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão vedou o arquivamento dos documentos analógicos na pasta funcional (em papel), 

determinando o AFD como fonte primária e de consulta aos documentos do servidor. 

 O AFD, tal qual o Assentamento Funcional deve cumprir os mesmos prazos de 

guarda estabelecidos pela TTD, dentro dos arquivos corrente e intermediário, bem como 

submetido aos mesmos procedimentos de eliminação estabelecidos na Resolução CONARQ 

nº 40/2014, conduzidos pela CPAD dos órgãos produtores. 

De acordo com o Arquivo Nacional (2011, p. 56), a eliminação de documentos digitais 

em um SIGAD, 

 

não pode ser feita automaticamente pelo sistema. Deve ser autorizada por 
profissional competente, cumpridos os procedimentos necessários. Num SIGAD, as 
ações de eliminação devem ser executadas de forma controlada e registradas nos 
metadados específicos e na trilha de auditoria. Se um documento digital estiver 
associado a mais de um dossiê e tiver prazos de guarda diferentes, o SIGAD tem que 
verificar, automaticamente, todos os prazos de guarda e destinação previstos para os 
documentos e garantir que este seja mantido em cada dossiê pelo tempo definido na 
tabela de temporalidade e destinação. A eliminação de um documento não pode 
prejudicar sua manutenção em outro dossiê até que todas as referências a ele tenham 
atingido o prazo de guarda previsto. 
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De acordo com o e-Arq Brasil, a eliminação deve obedecer aos seguintes princípios: 

 

a eliminação deve sempre ser autorizada pela autoridade arquivística na sua esfera 
de competência; os documentos arquivísticos que estiverem pendentes, sob litígio ou 
investigação não podem ser destruídos; a eliminação deve ser realizada de forma a 
impossibilitar a recuperação posterior de qualquer informação confidencial contida 
nos documentos eliminados, como por exemplo, dados de identificação pessoal ou 
assinatura e; todas as cópias dos documentos eliminados, inclusive cópias de 
segurança e cópias de preservação independente do suporte, devem ser destruídas 
(CONARQ, 2007, p. 30). 

 

Às IFES recomenda-se, portanto, o controle dos prazos de guarda de todos os 

documentos, tendo em vista que o AFD do servidor e o respectivo Assentamento Funcional 

analógico mantido nas IFES devem ser eliminados, paralelamente.  

A normativa do AFD não estabeleceu orientações sobre como efetuar os 

procedimentos de avaliação e seleção conduzidos pela CPAD, para fins de eliminação de 

documentos arquivísticos no AFD, recomenda-se, então, aguardar o posicionamento desse 

órgão até o lançamento do release 2, relativo à nova plataforma, previsto para o 2º semestre 

de 2019, bem como, a manifestação do Arquivo Nacional. 

O quarto tema abordado se refere aos documentos do AFD e a sua autenticidade, tendo 

em vista os documentos que o integram tratam-se de representantes digitais e documentos 

nato digitais convertidos em formato PDF/A autenticados e assinados digitalmente com o uso 

da certificação do ICP-Brasil, procedimento instituído pela Medida Provisória nº 2.200, de 28 

de junho de 2001. 

A Resolução CONARQ nº 37, de 19 de dezembro de 2012, que aprova as Diretrizes 

para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais, esclarece que as 

técnicas de autenticação dependentes de tecnologia, como a assinatura digital, são usadas para 

fornecer um mecanismo tecnológico que declara a autenticidade dos documentos digitais em 

determinado momento.  

A assinatura digital pode apoiar a autenticação dos documentos digitais, ao identificar 

o emissor e verifica se o documento não sofreu alteração. Contudo, não é suficiente para 

estabelecer a identidade e demonstrar a integridade dos documentos a longo prazo 

(ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 59). 
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O art. 6º da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012, que dispõe “os registros públicos 

originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na 

legislação pertinente”, isso significa que se os documentos dos assentamentos funcionais 

forem eliminados antes do prazo previsto, trata-se de uma ilicitude. 

Em caso de arguição de falsidade dos representantes digitais autenticados do SIGEPE-

AFD, a autenticidade só pode ser comprovada por meio do exame pericial de documentos 

fonte de prova, ou seja, por aqueles documentos que os geraram e que se encontram nas 

instituições de origem.  

Por esse motivo, os documentos originalmente produzidos pelas instituições não 

podem ser substituídos pelos representantes digitais autenticados, tendo em vista que esses 

não possuem os elementos de autenticidade requeridos pela Diplomática.  

Portanto, recomenda-se às IFES abrir outro volume da pasta funcional para dar 

continuidade ao arquivamento de documentos analógicos que venham a ser produzidos e/ou 

recebidos a partir de 1º de julho de 2016, atinentes ao código 020.5. A intenção é reunir os 

documentos específicos e individuais (fonte de prova) do servidor, em vez de se mantê-los 

dispersos, cumprindo prazos de guarda distintos e sujeitos a perdas.  

Com relação aos documentos digitais, recomenda-se a implantação da gestão 

arquivística de documentos por meio de diretrizes, normas e procedimentos, bem como uso de 

sistemas autênticos para gestão e preservação a longo prazo, de modo a garantir a 

autenticidade, a confiabilidade, a acessibilidade aos documentos arquivísticos pelo tempo 

necessário.  

O quinto tema abordado refere-se à implementação de SIGAD, RDC-Arq e Plataforma 

de Descrição, Difusão e Acesso pelas IFES.  

Apesar de constar na normativa vigente, que o Repositório Central do MP segue as 

regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil, aprovado pela 

Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007, e dos requisitos para repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis estabelecidos pela Resolução CONARQ nº 43, de 04 de 

setembro de 2015, não foi comprovado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, se o Repositório Central atende a todos os requisitos arquivísticos obrigatórios que os 

identifica como um RDC-Arq.  

Para que as IFES possam garantir a produção de documentos digitais autênticos, 

confiáveis, acessíveis e compreensíveis para inclusão no SIGEPE-AFD, recomenda-se que as 
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instituições invistam nos próprios arquivos, implementando sistemas para gestão, preservação 

e acesso aos documentos digitais como o SIGAD e o RDC-Arq interconexo a Plataforma de 

Descrição, Difusão e Acesso. 

O papel do Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos é gerenciar 

os documentos arquivísticos digitais e analógicos nas fases corrente e intermediária, a fim de 

garantir o controle do ciclo de vida, a autenticidade, a relação orgânica e o cumprimento da 

destinação final. Para os documentos de guarda permanente, ocorre uma alteração na cadeia 

de custódia, quando a responsabilidade dos documentos passa do produtor para a instância de 

guarda (CONARQ, 2014, p. 4). Embora ocorra a alteração, a cadeia de custódia não é 

rompida, em virtude da interoperabilidade entre os sistemas SIGAD e o RDC-Arq. 

Observa-se, portanto, que o acesso aos documentos das fases corrente e intermediária 

são realizados por meio do SIGAD e, na fase permanente, pela Plataforma de Descrição, 

Difusão e Acesso. 

Além do SIGAD, recomenda-se às IFES, como outra opção, a possibilidade de 

transformar seu Sistema de Negócio (como os sistemas de trâmite de documento avulsos e 

processos) em SIGAD de Negócio. No entanto, esse é um tema que deve ser discutido entre 

os gestores envolvidos, os profissionais de arquivo e a TI da instituição, que conhece o 

software utilizado, para estudar a possibilidade de incluir funcionalidades, em conformidade 

com o e-Arq Brasil.  

A Orientação Técnica n.º 3, de novembro de 2015, elaborada pela CTDE/CONARQ, 

apresenta cenários que representam algumas possibilidades de implantação de um RDC-Arq 

integrado ao SIGAD, tomando como base as Resoluções n.ºs. 25/2007, 32/2010 e 39/2014, do 

CONARQ.  

O Cenário 3 apresenta um sistema informatizado de processos de negócio no ambiente 

do produtor que incorpora as funcionalidades de um SIGAD e interopera com um RDC-Arq 

e/ou um sistema de storage. Nesse caso, o Sistema de Negócio, poderia ser um sistema de 

trâmite de documentos avulsos e processos, transformado em um SIGAD de Negócio, 

interoperando com o Archivematica e/ou sistema de storage.  

O RDC-Arq Archivematica é uma solução de código aberto para preservação de 

documentos arquivísticos digitais a longo prazo, fundamentado no modelo OAIS, 

desenvolvido pela Artefactual Systems e aprovado pelo ICA. Este sistema associado à 

Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso de Acesso ICA-AtoM (AtoM), também, 
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desenvolvida pela Artefactual Systems, efetiva a gestão arquivística de documentos em todo o 

ciclo de vida. 

Recomenda-se às IFES, portanto, a utilização de um SIGAD ou SIGAD de Negócio, 

interconectado ao RDC-Arq - o Archivematica -, associado à Plataforma de Descrição, 

Difusão e Acesso - o Ica-AtoM/Atom. 

Entre as vantagens do uso do Archivematica interconexo ao Ica-AtoM /AtoM , é a 

permissão de continuidade dos serviços, nos casos de invasão da Plataforma de Descrição, 

Difusão e Acesso, com a repopulação de documentos e informações pelo repositório. 

O sexto tema refere-se à responsabilidade das unidades de gestão de pessoas das IFES, 

na implantação do AFD. 

Embora a implantação do AFD seja de responsabilidade da unidade de gestão de 

pessoas, recomenda-se que o Setor de Arquivos, unidade responsável pela gestão de 

documentos, dê o apoio necessário àquela unidade, especialmente, fazendo um trabalho de 

sensibilização junto aos servidores, elaborar projetos relativos à digitalização dos 

documentos, bem como, planos de ação e tutoriais para execução das atividades I e II. 

O sétimo tema está relacionado à inclusão de documentos no AFD. As IFES deverão 

observar a Tabela de Documentos Funcionais, aprovada e publicada pelo Departamento de 

Gestão dos Sistemas de Pessoal – DESIS, no Portal do Servidor. 

Recomenda-se que as IFES, para facilitar o trabalho, elaborem suas próprias tabelas de 

equivalência, identificando os documentos que devem ser incluídos no AFD e sua posição 

dentro das Seções correspondentes. Além disso, é recomendável seguir os tutoriais elaborados 

para a execução das atividades de preparação, digitalização, assinatura digital e registro, de 

modo que o trabalho seja padronizado.  

O oitavo tema se refere ao recebimento dos novos documentos, a partir do dia 1º de 

julho de 2016. De acordo com o art. 9º da portaria do AFD, o recebimento de novos 

documentos funcionais apresentados pelos servidores, devem atender ao disposto na Portaria 

Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 7 de outubro de 2015. 

Com relação a esse artigo é relevante observar, também, o constante no item 2 - 

Atividades de Protocolo do Anexo da Portaria Interministerial, que dispõe “os órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal que utilizarem sistema informatizado para o 

desenvolvimento de atividades de protocolo deverão observar os requisitos apresentados no 
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Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos 

e-Arq Brasil”. 

Se a portaria orienta que seja observado os requisitos do e-Arq Brasil, sinaliza que as 

instituições têm que utilizar solução SIGAD para gestão arquivística de documentos 

analógicos e digitais para efetivar os procedimentos de protocolo.  

Portanto, a recomendação, continua sendo investir em soluções SIGAD, ou SIGAD de 

Negócio para a produção e gestão de documentos arquivísticos digitais, bem como o RDC-

Arq para armazenamento, gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais por 

longo prazo, interconexo à Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso.  

É relevante lembrar que, embora o SEI seja o Sistema de Negócio recomendado pelo 

MP para uso da Administração Pública Federal, o mesmo não se trata de um SIGAD de 

Negócio, por não possuir requisitos arquivísticos dentro do seu sistema. Assim, ou o SEI é 

transformado em SIGAD de Negócio, ou então, ele deve ser interoperado com um SIGAD, 

para que a gestão arquivística de documentos seja efetiva. 

O nono tema trata da digitalização do legado, com fidelidade, em 3 (três) seções, 

separadas por sinaléticas. As IFES devem dispor de equipamentos compatíveis com os 

recomendados pelo DESIS e a produção diária, conforme consta no Portal do Servidor. 

Recomenda-se que as IFES, quando da preparação dos documentos para digitalização, 

revisem, previamente, as pastas funcionais para retirar os documentos médicos para 

encaminhaminhá-los ao SIASS.  

As instituições que optarem em digitalizar e incluir o legado no SIGEPE-AFD por 

conta própria, é recomendável, também, que o referido projeto contenha: seleção do acervo, 

espaço físico para execução das atividades, previsão de material de consumo, mobiliário, 

equipamentos, recursos humanos, capacitação, designação de responsáveis e cronograma. 

Além disso, preparar um Plano de Ação e tutorial são essenciais para a efetivação das 

atividades.  

O décimo tema se refere à digitalização do legado por meio do serviço de terceiros. 

Assim, caso a opção seja a terceirização de serviços, recomenda-se que o corpo técnico do 

Setor de Arquivos das IFES participe do processo decisório para contratação dos serviços, 

buscando orientações junto ao MP, bem como, do Arquivo Nacional, para buscar alternativas 

mais adequadas para atendimento à normativa do AFD, observando o disposto na Resolução 
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CONARQ nº 6, de 15 de maio de 1997, que dispõe as diretrizes quanto à terceirização de 

serviços arquivísticos públicos. 

Para as IFES que já realizaram ou estejam realizando a digitalização ou 

microfilmagem de documentos, recomenda-se, efetuar os mesmos procedimentos. 

O décimo primeiro tema é referente à substituição do Termo de Encerramento do 

Assentamento Funcional pela Declaração de Conclusão da Digitalização do Legado. 

A Portaria Normativa SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, vedou o arquivamento de 

documentos nas pastas funcionais analógicas, após 1º de julho de 2016, e estabeleceu o 

encerramento das mesmas, com a anexação do “Termo de Encerramento do Assentamento 

Funcional” ao finalizar a digitalização. 

No entanto, a Portaria SGP nº 9, de 1º de agosto de 2018, que revogou a normativa 

anterior, substituiu o termo de encerramento pela Declaração de Conclusão da Digitalização 

do Legado. Segundo os palestrantes do Workshop AFD: Assentamento Funcional Digital, 

ocorrido em 12 de dezembro de 2018, em Brasília/DF, esse documento substituiu o Termo de 

Encerramento do Assentamento Funcional, a conselho do Arquivo Nacional, pois o 

assentamento funcional, na verdade, não está sendo encerrado, mas substituído pelo AFD 

(MP, 2018, 00:35:24h). 

O décimo segundo tema está relacionado ao armazenamento e o acondicionamento 

dos assentamentos funcionais. 

Como os Assentamentos Funcionais deverão permanecer armazenados por 100 (cem) 

anos no arquivo intermediário da instituição responsável pela digitalização, recomenda-se 

observar as “Recomendações para a Construção de Arquivos” e as “Recomendações para a 

Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo”, aprovados pelo CONARQ, de 

modo a criar estratégias para a produção, preservação, guarda e segurança dos documentos. 

As Recomendações para a Construção de Arquivos, apresenta informações relevantes 

sobre a localização mais adequada para a construção do prédio destinado ao Setor de Arquivo 

e ao armazenamento de documentos, as condições ambientais e o controle dos índices de 

luminosidade, temperatura e umidade do ar por meio de equipamentos para estabilização. 

As Recomendações para a Produção e o Armazenamento de Documentos de Arquivo, 

fornece orientações sobre o uso de material de consumo e permanente de qualidade para 
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acondicionamento dos assentamentos, de modo a contribuir com a longevidade dos 

documentos, assim como, criar regras para acesso e manuseio dos documentos. 

O décimo terceiro tema trata da remessa da pasta funcional de servidor redistribuído. 

Para esse caso, recomenda-se que a pasta funcional seja, previamente, digitalizada e incluída 

no sistema SIGEPE-AFD pelas próprias instituições de origem, conforme determinação do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e, posteriormente, enviadas aos locais 

de destino, via Correios, devidamente documentadas. 

Em continuidade às seções anteriormente citadas, a quarta seção aponta os requisitos 

básicos para o êxito da gestão arquivística de documentos.  

Entre os requisitos está a recomendação para instituir o Setor de Arquivo 

(Departamento/Coordenação), devidamente estruturado, inserido no organograma e no 

Regimento Interno da instituição, para que a política de arquivística seja implantada, 

conforme a Lei dos Arquivos. 

O Setor de Arquivo tem que ser coordenado por um arquivista formado em 

Arquivologia, em observância à Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978, devidamente registrado 

na Delegacia Regional do Trabalho.  

Ademais, o Setor deve contar com espaço físico adequado para a atuação do corpo 

técnico, da CPAD e armazenamento de documentos analógicos, além de recursos necessários 

para o seu funcionamento, tais como: recursos humanos qualificados para a função (técnicos 

em arquivo), recursos financeiros, material de consumo, mobiliário e equipamentos para 

execução das atividades e estabilização da condição ambiental, atendendo às Recomendações 

para Construção de Arquivos, aprovadas pelo CONARQ. 

Bellotto (2014, p. 230), faz suas considerações sobre o arquivista, 

 

O arquivista não é o protagonista do arquivo. Entretanto, ele ali está para que a 
informação (para a administração e para a cidadania, em um primeiro momento, e 
para a história, em um segundo) seja a verdadeira protagonista a desempenhar seu 
papel a contento. Dele não dependem os usos que das informações vão fazer. Porém, 
dele certamente dependem sua veracidade, uniformidade, ritmo ou integridade; dele 
dependem a exatidão do processamento técnico, a dinamização do acesso, a 
pertinência e a precisão das representações descritivas nos instrumentos de pesquisa. 
Com isso, seguramente, poderá influir no processo decisório das organizações e 
influir nas conclusões a que a sociedade vai chegar a respeito do evoluir da sua 
própria identidade. 
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A quinta seção apresenta a conclusão, sugerindo que as IFES optem por soluções 

sustentadas para fazer gestão arquivística, produzindo documentos nato digitais em sistemas 

robustos para gestão e preservação de documentos, de modo a contemplar a cadeia de 

custódia ininterrupta e a cadeia de preservação documentada em todo o ciclo de vida. E na 

sequência, as referências utilizadas para a construção do produto de mestrado.  

O produto foi criado para orientar os Setores de Arquivo e as unidades de gestão de 

pessoas apresentando alternativas para garantir a produção, a preservação e o acesso aos 

documentos arquivísticos autênticos dos assentamentos funcionais que geram o AFD. 

É importante levar em consideração que, de um lado há as IFES, que produzem e 

mantêm sob guarda todos os documentos fonte de prova relativos aos assentamentos 

funcionais, sejam analógicos ou digitais, ou seja, além de produtoras, as instituições são as 

custodiadoras desses documentos. 

De outro lado, há o AFD gerenciado pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão que, em parceria com o SERPRO, que custodiam os 

representantes digitais autenticados dos documentos funcionais. 

Nessa lógica, ao final dos prazos de guarda, a CPAD instituída pelas IFES em 

cumprimento ao Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, deve realizar os procedimentos 

de avaliação, seleção e eliminação descritos na Resolução CONARQ nº 40, de 09 de 

dezembro de 2014, tanto para os documentos relativos às pastas funcionais quanto aos do 

AFD. 

Para isso, será necessário um entendimento entre o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e o Arquivo Nacional, para que seja definido como serão 

efetuados os procedimentos para de eliminação dos documentos do AFD, em paralelo aos 

documentos funcionais fonte de prova das IFES. O que for definido deverá ser documentado 

em ato administrativo para que as instituições estejam respaldadas pelas futuras ações. 

A expectativa é de que este instrumento contribua com o aprimoramento das 

atividades desenvolvidas nas unidades de gestão de pessoas e dos Setores de Arquivo das 

IFES. 

No próximo capítulo, é apresentada a Conclusão acerca da investigação desenvolvida, 

apresentando uma avaliação sobre os resultados obtidos nesse estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com vistas a refletir sobre os resultados obtidos, são retomados os objetivos 

específicos apresentados no capítulo “Introdução”, para conclusão desta Dissertação. 

O problema ao qual está se buscou respostas com a realização desta investigação, 

visava a verificar se as unidades de recursos humanos das universidades e institutos federais 

da Região Sul do Brasil estão implantando o AFD de acordo com as normativas, 

recomendações e orientações aprovadas pelo CONARQ e pelo Arquivo Nacional, desde a 

produção até a destinação final. 

O objetivo geral da pesquisa foi investigar o AFD sob a perspectiva arquivística e sua 

implantação no âmbito das IFES, de modo a elaborar recomendações para a produção, 

preservação e acesso aos documentos arquivísticos para a geração do assentamento funcional 

digital nas Instituições Federais de Ensino Superior, em conformidade com às normativas, 

recomendações e orientações do CONARQ e do Arquivo Nacional. 

O primeiro objetivo específico a ser atendido foi a análise das normativas de 

implantação do AFD no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SIPEC.  

A Portaria Normativa SEGRT nº 4, de 10 de março de 2016, do MP, foi o ato 

normativo que impulsionou de forma efetiva a instituição do AFD. Essa normativa foi 

revisada e, posteriormente, revogada pela Portaria Normativa SGP nº 9, de 1º de agosto de 

2018, que apresentou alterações e novos procedimentos. 

Esse estudo demonstrou que a primeira portaria citada apresentou lacunas e algumas 

inconsistências, entre elas, a disponibilização pelo DGSIS, dos procedimentos técnicos e 

operacionais para a execução da digitalização, bem como, a tabela de documentos funcionais, 

diretamente no Portal do Servidor do Governo Federal, sem publicizá-los por meio de atos 

administrativos. 

Assim, os portais ou websites não podem ser entendidos como repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis (RDC-ARq), por se encontrarem hospedados em ambientes 

inseguros como a internet. A expedição de atos administrativos é imprescindível, sempre 

respeitando o princípio da legalidade. 

Essa investigação constatou, a partir dos pedidos de informações, via e-SIC, que o MP 

não dispõe de antigas publicações da página do AFD e, portanto, não cumpre com o 
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estabelecido no art. 1º, §2º da Resolução CONARQ nº 20, de 16 de julho de 2004. Essa 

normativa dispõe que o sítio da internet é documento arquivístico digital e, como tal, deve ser 

tratado e preservado por seu órgão produtor.  

Constatou-se que o AFD, classificado sob código 020.5, é composto por 

representantes digitais oriundos dos documentos analógicos do Assentamento Funcional 

(legado) e de documentos nato digitais convertidos em formato Portable Document Format – 

PDF/A, assinados digitalmente com o uso da certificação do ICP-Brasil, produzidos a partir 

de 1º de julho de 2016, em conformidade com a Tabela de Documentos Funcionais disponível 

no Portal do Servidor do Governo Federal.  

Foi discutido que os representantes digitais mesmo autenticados não possuem 

elementos de autenticidade requeridos pela Diplomática para ser declarado como documento 

autêntico. Assim, entende-se que os representantes digitais que compõem o AFD nunca terão 

status de documento original, ou seja, sempre serão considerados como cópias autenticadas de 

documentos produzidos pelos órgãos e entidades que detêm os conjuntos documentais 

originais fonte de prova em sua totalidade. 

Como os órgãos produtores são detentores da totalidade dos documentos fonte de 

prova que compõem os Assentamentos Funcionais, esses documentos deveriam ser 

considerados como a manifestação autorizada ou cópia autorizada do Assentamento 

Funcional, entretanto, esse tema não foi discutido entre o MP e os demais órgãos. 

A normativa do AFD não determina quais as responsabilidades do MP acerca da 

gestão, preservação e custódia dos documentos do Assentamento Funcional Digital, bem 

como, as responsabilidades dos órgãos produtores, no caso, as IFES, pela custódia legal, a 

avaliação e a destinação de todos os documentos funcionais analógicos ou os digitais.  

Verificou-se que a portaria dispõe que o MP disponibilizaria um sistema eletrônico 

para a gestão de documentos do AFD e um Repositório Central SEI-AFD para 

armazenamento de documentos, mas não identificou os sistemas e se os mesmos se tratavam 

de SIGAD e RDC-Arq. 

Embora a normativa disponha sobre o atendimento ao e-Arq Brasil, o Contrato 

Administrativo nº 45/2012, assinado entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, e o Consórcio SERPRO/DATAPREV, não faz menção às normativas do CONARQ 

quanto à implementação de SIGAD e de RDC-Arq interconexo à plataforma de descrição, 

difusão e acesso aos documentos arquivísticos digitais. 
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O art. 1º, § 3º da Portaria Normativa SEGRT nº 4/2016 determina que os arquivos do 

AFD permanecerão armazenados somente no Repositório Central, observadas as regras de 

segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil. No entanto, não há 

identificação do repositório que seria utilizado para a guarda de documentos funcionais 

digitais. 

Sob essa ótica, constatou-se uma incoerência no enunciado da portaria, tendo em vista 

que o e-Arq Brasil especifica requisitos para a construção de soluções SIGAD e não para 

Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. Para esses repositórios devem ser observadas 

as Diretrizes para Implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis (RDC-

Arq), aprovadas pela Resolução CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014 e atualizada pela 

Resolução nº 43, de 04 de setembro de 2015, as quais não foram mencionadas na normativa 

do AFD.  

O SIGAD faz a gestão de documentos desde a produção até a destinação final, 

enquanto o RDC-Arq faz a preservação dos documentos arquivísticos digitais pelo tempo 

necessário. Trata-se de uma condição sine qua non. 

A pesquisadora fez um pedido de informações ao MP, via e-SIC, sobre o Repositório 

Central do MP, questionando se o mesmo se tratava de um RDC-Arq associado a um SIGAD. 

Caso a resposta fosse afirmativa, foi solicitado cópia de documento que constasse esse 

registro. Em caso negativo, foi solicitado cópia da análise dos softwares utilizados, 

apresentando os requisitos arquivísticos que cada sistema atendia. 

O MP respondeu que o Repositório Central do MP tinha as características citadas na 

Resolução nº 43/2015, para um RDC-Arq, porém não existia documento com o registro desse 

fato.  

Ao afirmar que o Repositório “tem as características da Resolução nº 43 para um 

RDC-Arq”, não significa que esteja utilizando um RDC-Arq associado a um SIGAD. E, por 

não possuir a documentação do Repositório Central SEI-AFD, denota que o MP, não pôde 

comprovar que o mesmo se trata de um Repositório Arquivístico Digital Confiável 

interconectado ao SIGAD. Consequentemente, não está cumprindo com os requisitos 

obrigatórios do e-Arq Brasil, aprovados pela Resolução CONARQ nº 25, nem com a 

Resolução CONARQ nº 43/2015. 

As cópias de documentos antigos remetidas pelo MP à pesquisadora por meio da 

mídia CD não fazem alusão às funcionalidades dos sistemas de gestão e preservação de 
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documentos, nem às normativas do CONARQ relativas à implementação de soluções SIGAD 

e RDC-Arq.  

A resposta ao recurso em primeira instância foi de que o pedido se configurava como 

desarrazoado e que a publicação da documentação requerida iria ferir os requisitos de 

segurança do sistema. 

No entanto, o que foi solicitado trata-se, apenas, de uma confirmação do atendimento 

de requisitos arquivísticos obrigatórios do e-Arq Brasil, ou seja, nada que pudesse ferir a 

segurança dos sistemas. 

Já, a resposta em segunda instância informava que o sistema não possuía 

documentação técnica, pois foi desenvolvido como “solução paliativa” até que a definitiva 

fosse concluída. Essa nova solução, ainda, em desenvolvimento pelo SERPRO seria 

implementada no mês de novembro de 2018. 

 O fato de reafirmar que não possui documentação técnica e por utilizar “solução 

paliativa” para tratar documentos pessoais e funcionais, comprova que o MP não está 

cumprindo com os requisitos para a gestão arquivística de documentos digitais contidos no e-

Arq Brasil, como também, a Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, de 11 de setembro de 2014 

(atualizada pela IN nº 02, de 02 de janeiro de 2015), citados anteriormente.  

 Segundo a CGU, o MP admitiu ter contrariado as boas práticas e que não possui 

documentação técnica de seu Repositório Central.  

No mês de novembro de 2018, outro pedido de informações foi enviado ao MP sobre a 

nova plataforma SIGEPE-AFD, mas o órgão respondeu que não havia como informar os 

padrões e requisitos do sistema utilizado para o AFD, pois não tinha essa informação 

disponível e que teria de fazer um esforço para obtê-la. Informou, ainda, que foi designado 

por meio da Portaria nº 9.483, de 19 de setembro de 2018, um grupo de trabalho para realizar 

essa análise. 

De acoredo com essa Portaria, o Grupo de Trabalho do SIGEPE e o SIGAD/RDC-Arq 

foi designado com a finalidade de elaborar instrumento de avaliação do repositório central de 

documentos digitais do sistema SIGEPE-AFD. Entre as atribuições do GT está a identificação 

dos requisitos necessários para que o SIGEPE fique em conformidade com as normativas do 

CONARQ que orientam a gestão e a preservação de documentos arquivísticos digitais. 
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Os trabalhos terão o prazo de 180 dias para encerramento, a contar da publicação da 

portaria (24/09/2018), podendo ser prorrogado por igual período. Assim, os resultados desse 

trabalho serão apresentados, somente, após a conclusão da dissertação da pesquisadora. 

Isto posto, percebe-se que, no momento, o MP não tem ciência de quais requisitos 

obrigatórios do e-Arq Brasil o sistema SIGEPE-AFD atende, informação que já poderia ter 

sido fornecida no atendimento do primeiro pedido de informação enviado ao Ministério. 

 Nesse sentido, se confirma, a inobservância do princípio da legalidade pelo MP, tendo 

em vista que não cumpriu com o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 4, de 11 de 

setembro de 2014 (atualizada pela IN SLTI/MP nº 2, de 02 de janeiro de 2015), nem está 

atendendo as Resoluções CONARQ relativas à implementação de SIGAD e de RDC-Arq.  

Além disso, as unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades não estão cientes sobre a 

inserção de documentos pessoais e funcionais dos servidores em uma “solução paliativa”, ou 

seja, em ambiente não autêntico. 

É relevante que seja monitorado o trabalho que está sendo executado pelo GT para que 

a gestão arquivística de documentos no AFD seja efetivada. 

O segundo objetivo específico atingido refere-se à implantação do AFD nas IFES da 

Região Sul do Brasil. 

Verificou-se que 82% das IFES possuem Setor de Arquivo instituído, 59% apresentam 

o setor representado no organograma das instituições e, apenas, 23% possuem suas 

atribuições/competências registradas no Regimento Interno.  

Os resultados apresentados indicam que os gestores devem instituir o Setor 

(Departamento, Coordenação) de Arquivo, estruturado, inserido no organograma e no 

Regimento Interno da instituição, para que a política arquivística seja implantada, nos termos 

da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991. 

Constatou-se que 47% das IFES possuem servidores com o cargo de arquivista como 

responsáveis pelo Setor de Arquivos. Em contrapartida, 23% revelaram que os responsáveis 

por esse setor são servidores que ocupam outros cargos, incompatíveis com a função, tais 

como, Auxiliar de Indústria e Conservação de Alimentos, Técnico em Tecnologia da 

Informação, Bibliotecário/Documentalista e Contínuo, indo de encontro ao disposto na Lei nº 

6.546, de 04 de julho de 1978, relativa à regulamentação das profissões de arquivista e técnico 

em arquivo.  



	

	

220 

No art. 2º da referida lei consta que entre as atribuições do arquivista está o 

planejamento, a organização, e a direção dos serviços de arquivo. Logo, é profissional 

arquivista que deve gerenciar o Setor de Arquivo, tendo em vista, possuir formação prática, 

teórica e metodológica para exercer a profissão nas organizações, lembrando, ainda, que o 

arquivista deve estar registrado no DRT para exercer a profissão. 

Nesse sentido, as IFES têm que contratar arquivistas para coordenar o Setor de 

Arquivos, a fim de que as políticas arquivísticas sejam implementadas. É dever das 

instituições fazer a gestão de documentos, nos termos da lei. 

 Verificou-se que a UFSM detém 33% dos arquivistas quantificados, ou seja, possui em 

seu quadro funcional 25 (vinte e cinco) profissionais, refletindo uma grande evolução em 

relação às demais instituições. É importante ressaltar que a UFSM criou o curso de 

Arquivologia em 1976 e se tornou uma referência na área dos arquivos.  

Na sequência, encontra-se a UFSC com 12 (doze) arquivistas alcançando o percentual 

de 16%. O IFFAR é o único instituto federal a contar com 3 (três) arquivistas, sendo que um 

deles está cedido à instituição. 

A UFPEL não possui arquivistas no quadro funcional para o tratamento de 

documentos, apenas um técnico em arquivo que atua na área de recursos humanos. 

O baixo quantitativo de arquivistas e técnicos em arquivo para atender às demandas 

das IFES suscita, em alguns casos, o RH ficar desprovido da assistência desse profissional 

para o desenvolvimento das atividades do AFD, especialmente, quando a instituição possui 

uma estrutura de recursos humanos descentralizada, ou seja, distribuída nos campi. Nesse 

caso, a qualidade do trabalho pode ser afetada. 

Para ilustrar, o quantitativo de assentamentos funcionais alcançou um total de 56.920, 

referente ao número servidores ativos e inativos das IFES, não incluindo os estagiários, os 

substitutos, os temporários e os quantitativos da UFPR, que não forneceu essa informação. 

Para a digitalização e inclusão do legado no sistema AFD, ainda, é preciso levar em 

consideração o número de volumes de cada assentamento. Portanto, a demanda de trabalho é 

grande e em alguns casos pode não estar sendo apoiada por arquivistas. 

É importante destacar que a atuação dos profissionais de arquivo, como os arquivistas 

e os técnicos de arquivo, não se limitam a desenvolver suas atividades, apenas, no Setor de 

Arquivo, mas em outras unidades das instituições, de modo a garantir a gestão, a preservação 

e o acesso aos documentos arquivísticos. 
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Foi observado, também, que as universidades federais possuem mais arquivistas e 

técnicos em arquivo do que os institutos federais, provavelmente, porque as primeiras 

possuem um perfil distinto, estrutura consolidada mais antiga e se encontram melhor 

preparadas.  

 Os institutos federais, embora tenham completado 10 (dez) anos de criação, 

lentamente estão se organizando, após terem passado por outras denominações. Ademais, há o 

desconhecimento dessas instituições quanto a importância da gestão arquivística de 

documentos digitais e analógicos e o papel do arquivista na atualidade. 

Como as IFES carecem da mão-de-obra dos arquivistas e técnicos em arquivo, é 

premente a realização de novos concursos públicos, para dar conta da crescente demanda dos 

arquivos. 

De outro lado, constatou-se que, apenas, 18% das instituições afirmaram atender às 

Recomendações para Construção de Arquivos e as Recomendações para Produção e o 

Armazenamento de Documentos de Arquivo, aprovadas pelo CONARQ. Esse percentual foi 

atingido somente por 3 (três) universidades: UFSC, UFFS e FURG.  

Observou-se, então, que a maioria das IFES enfrenta problemas diversos com relação 

ao armazenamento e acondicionamento de documentos arquivísticos. Entre eles, a 

inexistência de espaço específico para armazenar documentos ou espaço insuficiente, falta de 

climatização e de equipamentos para controle da temperatura e umidade, assim como 

problemas relacionados às infestações por cupim por uso de mobiliário inadequado, que 

compromete a conservação dos documentos analógicos. Isso denota o desapreço dos gestores 

para com o patrimônio documental das IFES. Os art. 1º e 25 da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 

1991, devem ser cumprido pelas instituições.  

A elaboração de política de preservação de documentos analógicos fundamentadas nas 

recomendações e normativas aprovadas pelo CONARQ, bem como, a construção de um plano 

de emergência contra incêndio é fundamental, visando a proteger os documentos arquivísticos 

da deterioração e de sinistros.  

Foi constatado, também, que a Política de Gestão de Documentos foi implantada, 

somente, em 18% das instituições, entre elas estão a UFFS, a UFSM e o IFFAR. 

O estabelecimento da Política Arquivística nas IFES, com o apoio da Alta 

Administração, com a designação responsabilidades a todos os servidores, a implantação de 

um programa de gestão de documentos, bem como a implementação de SIGAD, RDC-Arq e 



	

	

222 

Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso, conduzem ao sucesso da gestão arquivística de 

documentos. 

Foi detectado que, apesar da existência e a obrigatoriedade do uso dos instrumentos 

Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo relativo às Atividades-Fim das IFES e Classificação, Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública, aprovados 

pelo CONARQ, detectou-se que, somente, 29% das instituições classificam todos os 

documentos, entre elas, estão as universidades. Esse prcentual indica que a gestão de 

documentos, ainda, é muito incipiente nas IFES. 

Contudo, foi quantificado que 29% das IFES classifica somente os documentos 

tramitados nos sistemas de negócio, como o SEI e o SIPAC. No entanto, analisando sob outro 

prisma, o SEI e o SIPAC tratam-se, apenas, de Sistemas de Negócio, e o fato de apresentarem 

um campo destinado ao código de classificação dos documentos, não significa que estejam 

controlando o ciclo de vida dos documentos, mas fazendo um “tagueamento”, sem que, 

realmente, seja efetivada essa função. Portanto, não há gestão de documentos. 

Verificou-se que 59% das instituições que criaram a CPAD, tratam-se de 

universidades federais. No entanto, 40% delas não eliminou documentos, ou seja, nada foi 

executado. Entre essas instituições estão a UFPR, a UTFPR, a UNILA e a UFPEL.  

Se não forem instituídas as CPAD, não há como eliminar ou recolher documentos 

arquivísticos para o arquivo permanente, consequentemente, os espaços físicos ficam 

abarrotados de documentos. É fundamental que as CPAD sejam instituídas para serem 

atuantes, de modo a alcançar os benefícios que a gestão de documentos pode proporcionar. 

Convém ressaltar que os documentos não devem permanecer conservados além do tempo 

necessário. 

Assim sendo, cabe às IFES cumprirem com o estabelecido no art. 18 do Decreto nº 

4.073, de 03 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a instituição dessa comissão. 

Foi observado, ainda, que 65% instituições não constituíram Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS). Entre elas estão os institutos federais, exceto o 

IFC, que não respondeu a esse questionamento. 

As IFES têm que constituir a CPADS, para auxiliar no fluxo de classificação de 

informações, conforme estabelece o art. 34 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (que 

regulamenta a LAI), o qual dispõe sobre a instituição da comissão nos órgãos e entidades. 
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Quanto ao uso de SIGAD, foi verificado que a UFSM é a única instituição que está 

implementando. De acordo com essa universidade, foi por meio da Comissão GEDAI – 

Comissão de Estudos da Gestão de Documentos Arquivísticos Institucionais que o SIGAD 

está sendo implementando com adoção do Modelo e-Arq Brasil, para aprimorar o sistema 

próprio da UFSM, o SIE, que se trata de um sistema integrado que abrange várias áreas e cada 

área contempla diversos módulos.  

Com relação ao uso de sistemas de trâmite de processos, foi verificado que 35% das 

instituições utilizam o módulo Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos 

(SIPAC) do Sistema Integrado de Gestão (SIG), entre elas estão os institutos federais. 

De outro lado, 23% fazem uso do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI e, entre as 

instituições que implementaram essa ferramenta estão as universidades federais. Algumas 

instituições, inclusive, informaram que iriam implementar essa ferramenta. 

As IFES estão aderindo ao SEI por se tratar de um software do governo que será 

utilizado, em virtude da consolidação do Processo Eletrônico Nacional (PEN), bem como a 

publicação das Portarias MP nºs. 234 (art. 3º), de 19 de julho de 2017 e a de nº 17 (art. 3º), de 

07 de fevereiro de 2018, que vedou a realização de despesa para contratação, prorrogação 

contratual e/ou substituição contratual relativas a sistemas informatizados de controle e 

movimentação de processos administrativos eletrônicos diferente daquele disponibilizado 

pelo MP. 

A Equipe de Documentos Digitais da Coordenação-Geral de Gestão de Documentos 

do Arquivo Nacional, apresentou em junho de 2018, o documento Recomendações para o uso 

do SEI nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal. Entre as recomendações 

apresentadas pelo Arquivo Nacional estão: implementação da política arquivística 

institucional e do programa de gestão de documentos, com apoio de um SIGAD; implantação 

de instrumentos de gestão de documentos para controlar o ciclo de vida dos documentos 

dentro do SEI; instituição de CPAD; utilização do e-Arq para nortear normas e procedimentos 

e estabelecer política de preservação digital. 

O SEI, portanto, é um Sistema de Negócio e não um SIGAD de Negócio, por não 

contemplar qualquer dos cenários apresentados na Orientação Técnica nº 3 do CONARQ, de 

novembro de 2015, ou seja, não implementa requisitos arquivísticos dentro do próprio 

sistema. Além disso, se não interoperar com um SIGAD, não efetiva a gestão arquivística de 

documentos.  
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Com relação ao RDC-Arq, foi constatado que nenhuma instituição implementou 

Repositório Arquivístico de Documentos Digitais, sendo que, 18% delas, instalaram o 

software Archivematica, mas ainda não o implementaram. 

Além do Archivematica, há outras opções de RDC-Arq, como por exemplo, o RODA, 

um software livre utilizado pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal. No 

entanto, não foi detectado que esse sistema tenha sido implementado por alguma instituição 

no Brasil. 

Quanto à Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso foi verificado que 59% das IFES, 

não estão fazendo uso dessa ferramenta. A FURG e a UFSM implementaram o AtoM para 

descrição de documentos, sendo que, a primeira não instalou um RDC-Arq e a segunda, 

instalou o Archivematica com a finalidade de interconectá-lo à Plataforma de Descrição, 

Difusão e Acesso. 

As IFES que não estão fazendo uso de Plataforma de Descrição, Difusão e Acesso são: 

a UFPR, a UTFPR, a UNILA, a UFRGS, a UFPEL, a UFCSPA, o IFPR, o IFFAR o IFRS e o 

IFSUL. 

No tocante ao Assentamento Funcional Digital, observou-se que os argumentos de 

algumas IFES para o atraso em iniciar as atividades de digitalização e inclusão de documentos 

novos no AFD, foram pelo excesso de demandas, falta de recursos humanos para desenvolver 

essas atividades, por não possuírem ou não terem recebido os equipamentos para a execução 

das atividades e por não terem realizado a capacitação de servidores. 

Constatou-se que 70% das instituições digitalizarão o legado por conta própria, sendo 

que, somente, 35% delas informaram possuir estrutura física adequada para realizar essa 

atividade. Os scanners de produção já estão sendo adquiridos pelas instituições; outras locam 

equipamentos para digitalização. 

Nota-se que a falta de investimentos nos arquivos das instituições traz como 

consequência uma série de empecilhos, que se evidencia, mais precisamente, no momento em 

que surgem as demandas expressivas advindas do governo federal.  

Os problemas relacionados à falta de espaço físico para a realização das funções 

arquivísticas e a guarda de documentos das instituições é, definitivamente, uma realidade, 

seguido da falta de recursos humanos, de equipamentos e de mobiliário, detectado no trabalho 

de investigação.  
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Foi constatado que as pastas funcionais necessitam ser reorganizadas ou adequadas 

para atendimento da Portaria do AFD e isso demanda tempo e recursos humanos. 

Percebe-se, também, que não há padronização quanto ao arquivamento dos processos 

dos servidores nas IFES. Embora esteja registrado no CCD das atividades-meio que, somente 

os atos específicos e individuais sejam arquivados no assentamento funcional em papel, 35% 

das IFES mantinham esses documentos centralizados na mesma unidade de arquivamento 

(020.5), por facilitar o acesso.  

A falta de padronização de arquivamento se tornou mais evidente e mais complexa 

com o encerramento das pastas funcionais e a inclusão de alguns processos (na íntegra) no 

AFD, haja vista que afeta os prazos de guarda de documentos do sistema em relação aos 

analógicos fontes de prova. 

A normativa do AFD não é clara quanto aos procedimentos de arquivamento dos 

documentos em papel após o encerramento das pastas funcionais e, por não estabelecer um 

padrão de arquivamento dos documentos produzidos pela Administração, suscitou a cada 

órgão adotar os procedimentos segundo o seu entendimento.  

Contudo, para as instituições que não executam a função elementar, como a 

classificação de documentos, por razões diversas, há o risco da perda, ou da dispersão. Assim, 

reunir todos os documentos do servidor em uma mesma unidade documental facilita e agiliza 

o acesso. 

Quanto à substituição do “Termo de Encerramento do Assentamento Funcional” pela 

“Declaração de Conclusão da Digitalização do Legado”, foi por decisão do MP, a conselho do 

Arquivo Nacional, argumentando que o assentamento funcional, na verdade não está sendo 

encerrado, mas substituído pelo AFD, conforme foi afirmado pelos palestrantes do MP, Srs. 

Carlos Augusto Silva e Claudio Ribeiro Braga, no Workshop Assentamento Funcional Digital 

- AFD, realizado em 12 de dezembro de 2018, em Brasília/DF. 

Concluindo, a maioria das IFES relatou que as dificuldades encontradas durante a 

inclusão de documentos novos no sistema estavam relacionadas à instabilidade e a lentidão do 

sistema AFD. Foi constatado, também, que 4 (quatro) das 17 (dezessete) instituições 

informaram não terem acessado ao SEI-AFD. 

O terceiro objetivo específico atingido refere-se à análise da preservação digital 

sistêmica e a manutenção da cadeia de custódia no AFD. 
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Esse objetivo foi desenvolvido a partir dos documentos já analisados, considerando, 

também, sobre o que foi apresentado no Workshop Assentamento Funcional Digital – AFD, 

em Brasília/DF. 

Esse evento foi realizado para apresentar a nova Portaria Normativa do AFD, a 

plataforma  SIGEPE-AFD que ainda está sendo instalada e o Processo Licitatório em curso 

para contratação das empresas que prestarão serviços de digitalização do legado dos 

assentamentos funcionais analógicos.  

Constatou-se, que as informações repassadas no evento estavam direcionadas somente 

à utilização do SIGEPE-AFD, como um tutorial. 

 Os palestrantes informaram que está em funcionamento o módulo básico (release 1) 

em fase de estabilização até fevereiro de 2019, e para o próximo semestre, está previsto o 

funcionamento do módulo de gestão de documentos que faz parte do release 2, mas não 

entraram em detalhes.  

Com relação aos procedimentos de eliminação de documentos conduzidos pela CPAD, 

embora conste no art.12 da normativa, nada foi mencionado sobre esse tema.  

 No entanto, com a publicação da Portaria do MP nº 9.483, de 19 de setembro de 2018, 

que designa GT para elaborar instrumento de avaliação do repositório central de documentos 

digitais do sistema SIGEPE, observou-se que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão, ainda, não tem ciência de quais requisitos arquivísticos obrigatórios o sistema 

SIGEPE-AFD contempla, ao observar as atribuições do grupo. 

Entre as atribuições está a identificação de requisitos necessários para que o SIGEPE 

fique em conformidade com as normativas do CONARQ que orientam a gestão e a 

preservação de documentos arquivísticos digitais.  

Os trabalhos terão o prazo de 180 dias para conclusão, a contar da publicação da 

portaria (24/09/2018), podendo ser prorrogado por igual período. Nesse sentido, os resultados 

desse trabalho serão apresentados, somente, após a conclusão da dissertação da pesquisadora. 

 Apesar da opacidade acerca das informações dos sistemas utilizados pelo MP, 

observa-se, portanto, que o órgão não utiliza ambientes autênticos interoperáveis para gestão e 

preservação e acesso aos documentos arquivísticos digitais no AFD e, consequentemente, a 

Cadeia de Custódia ininterrupta e a Cadeia de Preservação documentada, não estão 

contempladas. 
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Com relação aos documentos arquivísticos produzidos pelas IFES, cabe destacar que, 

fazer gestão arquivística de documentos não é acumular documentos arquivísticos sem 

tratamento em locais inadequados, como sótãos, porões, galpões, containers e até mesmo no 

servidor, além de fazer digitalização sem critérios e utilizar sistemas não autênticos, 

descumprindo com o art. 1º da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. 

A solução para as IFES, portanto, não é fazer uso de soluções paliativas, sujeitando-se 

às sanções previstas no art. 25 da Lei dos Arquivos, mas optar por inovações sustentadas para 

fazer a gestão arquivística de documentos, produzindo documentos arquivísticos nato digitais 

em sistemas robustos para a gestão e preservação e acesso a longo prazo, contemplando uma 

cadeia de custódia ininterrupta e a cadeia de preservação documentada em todo o ciclo de 

vida. 

O quarto e último objetivo específico atingido buscou, a partir da análise da última 

normativa do MP, publicada em 03 de agosto de 2018, assim como dos resultados levantados 

no desenvolvimento da pesquisa junto às IFES, ao MP e ao AN, propor orientações aos 

Setores de Arquivo e as unidades de gestão de pessoas, apresentando alternativas para garantir 

a produção, a preservação e o acesso aos documentos arquivísticos autênticos dos 

assentamentos funcionais que geram o AFD. 

Essas orientações resultaram no instrumento “Recomendações para a Produção, 

Preservação e Acesso aos Documentos Arquivísticos para a Geração do Assentamento 

Funcional Digital nas Instituições Federais de Ensino Superior”, anexo a esta dissertação. 

O instrumento apresenta questões sobre os documentos arquivísticos mantidos na 

plataforma  SIGEPE-AFD, os documentos arquivísticos funcionais produzidos pelas IFES, 

bem como, a importância do cumprimento das normas, orientações e recomendações do 

CONARQ e do Arquivo Nacional para o tratamento dos documentos arquivísticos. 

Vale lembrar o respeito aos princípios constitutivos descritos no art. 37 da Carta 

Magna, em especial, o da legalidade, para que a gestão de documentos arquivísticos seja 

implementada nos termos da lei. Afinal, é dever do Poder Público. 

A expectativa é de que o produto do mestrado contribua com o aprimoramento das 

atividades desenvolvidas pelas unidades de gestão de pessoas e pelos Setores de Arquivo, 

tendo em vista que sempre serão as IFES a responder sobre seus servidores e pelos 

documentos arquivísticos fonte de prova que produz, gerencia e custodia, na sua totalidade. 
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Recomenda-se que novos estudos sobre o Assentamento Funcional Digital sejam 

realizados, considerando que essa plataforma é, apenas, o começo de tudo. No futuro, com a 

produção de documentos totalmente nato digitais e a interoperabilidade dos sistemas 

autênticos, não haverá retrabalho. Outro tema recomendável é a utilização do SEI pelas IFES 

para atendimento do Processo Eletrônico Nacional e, ainda, o Protocolo Integrado, uma 

análise do uso dessa plataforma pelas IFES.  
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APÊNDICE A – MODELO DE FICHAMENTO DAS CITAÇÕES 

 

ASSUNTO: Patrimônio Cultural 
Autor(es): FUNARI, P.P.; PELEGRINI, S.C.A. Patrimônio Histórico e Cultural. 1ª ed. Zaha: 
Rio de Janeiro, 2006.  
 
Citações: 
“o patrimônio era um valor aristocrático e privado, referente à transmissão de bens no seio da 
elite patriarcal romana”. (p. 11) 
 
Autor(es): CHAGAS, Mário de Souza; NASCIMENTO JUNIOR, José do. (organizadores). 
Subsídios para a criação de Museus Municipais. Rio de Janeiro. RJ: Ministério da 
Cultura/Instituto Brasileiro de Museus e Centros/Culturais/Departamento de Processos 
Museais, 2009. 
 
Citações: 
“todos os testemunhos do homem e seu meio apreciado em si mesmo, sem estabelecer 
limitações derivadas de sua propriedade, uso, antiguidade ou valor econômico. Os bens 
culturais podem ser divididos em três grandes categorias: 
Bens naturais – rios, cachoeiras, matas, florestas, grutas, climas, etc. (patrimônio natural); 
Bens materiais – sítios e achados arqueológicos (patrimônio arqueológico); formações rurais 
e urbanas (patrimônio urbanístico); agenciamentos paisagísticos (patrimônio paisagístico); 
bens móveis, como objetos de arte, objetos utilitários, documentos arquivísticos e 
iconográficos; bens imóveis, como edificações rurais e urbanas (patrimônio artístico e 
arquitetônico); 
Bens imateriais – tradições e técnicas “do fazer” e “do saber fazer” humanos, como polir, 
esculpir, construir, cozinhar, tecer, pintar, etc. (patrimônio intelectual); as expressões do 
sentimento individual ou coletivo, como as manifestações folclóricas e religiosas, a música, a 
literatura, a dança, o teatro, etc. (patrimônio emocional)”. (p. 29) 
 
ASSUNTO: Patrimônio Documental 
Autor(es): ALBERCH, Ramon. BOIX, Lurdes. NAVARRO, Natalia. VELA, Susanna. Archivos 
y Cultura: manual de dinamización. Ed. Trea, España. 2001. 
 
Citações: 
“El objetivo de organizar y conservar adequadamente los archivos adquiere toda su 
dimensión ciudadana si assumimos que estos centros colaboran muy diretamente em la 
asunción, entre otros, de los valores de patrimônio público, memoria identidade y 
conocimiento, los cuales, y no por casualidade, se asocian normalmente a las finalidades 
irrenunciables del moderno concepto de cultura”. (p. 13) 
“forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 
envolvimento de cinco pessoas, autor, redator, destinatário, originador e produtor”. 
 
ASSUNTO: DIPLOMÁTICA 
Autor(es): RONDINELLI, Rosely Curi. O conceito de documento arquivístico frente à 
realidade digital: uma revisitação necessária. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013. 
 
Citações: 
 “forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, contexto identificável, ação e o 
envolvimento de cinco pessoas, autor, redator, destinatário, originador e produtor”. (p. 235) 
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APÊNDICE B – QUESTIONAMENTO AO ARQUIVO NACIONAL SOBRE A 
IMPLANTAÇÃO DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL (AFD) 
 

ITEM 1) De acordo com a Portaria nº 59, de 07 de janeiro de 2011, da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi instituído o 
Grupo de Trabalho de Normatização do Assentamento Funcional Digital (GT-NAFD), com a 
participação de servidores do Arquivo Nacional, objetivando propor orientação aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal (APF) direta, suas autarquias e fundações quanto 
à organização, armazenamento e digitalização de documentos que constituiriam o 
Assentamento Funcional Digital. 
O artigo 4º da referida portaria dispõe que a conclusão do trabalho seria a apresentação de um 
relatório e proposta de instrumento normatizador. 
Com base no exposto, SOLICITO cópia desse relatório e do respectivo instrumento 
normatizador.  
 
ITEM 2) A legislação relativa à implantação do AFD sofreu duas alterações (revogações) 
desde a publicação da Portaria Normativa / SRH nº 03, de 18 de novembro de 2011 (revogada 
pela Portaria Normativa/SEGEP nº 199, de 17 de novembro de 2015, até a efetiva 
implantação do Assentamento Funcional Digital por meio da Portaria Normativa/SEGERT nº 
4, de 10 de março de 2016.  
PERGUNTA 1) O Arquivo Nacional participou e contribuiu na elaboração dessas 03 (três) 
normativas? Em caso negativo, explique. 
PERGUNTA 2) Em caso afirmativo, SOLICITO cópia dos documentos que registram a sua 
participação e as suas contribuições na elaboração dessas portarias normativas. 
PERGUNTA 3) Informar quais documentos suscitaram tais alterações (revogações)? 
SOLICITO cópia desses documentos. 
 
ITEM 3) Considerando o disposto no §2º do art. 1º da Portaria Normativa/SEGERT nº 4, de 
10 de março de 2016, em que “o AFD é considerado documento arquivístico e deverá 
observar as orientações emanadas do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão 
de Documentos de Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal”. 
PERGUNTA 1: O Arquivo Nacional foi convidado, participou e contribuiu com a elaboração 
do Projeto AFD e respectivas alterações? Em caso afirmativo, SOLICITO cópia dos 
documentos que registrem a sua participação e suas contribuições, bem como, a cópia do 
Projeto AFD e respectivas alterações.  
PERGUNTA 2) Em caso negativo, explicar os motivos de sua não participação no projeto. 
 
ITEM 4) De acordo com o art. 6º da normativa, para a inclusão de documentos funcionais no 
AFD deve ser observada a tabela de documentos aprovados pelo DGSIS, na página do AFD 
na Internet. 
PERGUNTA 1): Para a elaboração da referida tabela houve participação e contribuição do 
Arquivo Nacional? Em caso negativo, explique. 
Pergunta 2) Em caso afirmativo, SOLICITO cópia dos documentos que registrem tais 
participação e contribuição. 
 
ITEM 5) Considerando que, a Resolução CONARQ nº 43, de 04 de setembro de 2015, 
estabelece diretrizes para a implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis 
- RDC-Arq, para o arquivamento e manutenção de documentos em suas fases corrente, 
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intermediária e permanente em formato digital, de modo a garantir a autenticidade, a 
confidencialidade, a disponibilidade e a preservação dos documentos. 
Considerando, ainda, que um RDC-Arq deve ser associado a um Sistema Informatizado de 
Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD, o qual garante o controle do ciclo de vida, o 
cumprimento da destinação prevista e a manutenção da autenticidade e da relação orgânica 
dos documentos, em conformidade com o Modelo de Requisitos para Sistemas 
Informatizados Arquivístico de Documentos - e-Arq Brasil, aprovado pela Resolução 
CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007. 
PERGUNTA 1: As soluções Repositório Central do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, bem como, o Sistema de Gestão de Documentos do AFD foram 
analisados pelo Arquivo Nacional? 
PERGUNTA 2: Em caso afirmativo, informar e se as mesmas atendem os requisitos 
obrigatórios e padrões estabelecidos nas Resoluções do CONARQ, acima citadas, e 
SOLICITO cópia do documento que registra a análise realizada. 
PERGUNTA 3: Em caso negativo. Explique. 
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APÊNDICE C – QUESTIONAMENTO AO MP SOBRE A PORTARIA DE 
IMPLANTAÇÃO DO AFD 

 

Item 1) O §3º do art. 1º da Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016, 
relativo ao AFD, dispõe que o histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e entidades e os 
arquivos que o compõe serão armazenados somente no Repositório Central, observadas as 
regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no Modelo de Requisitos para 
Sistemas Informatizados Arquivístico de Documentos (SIGAD) - e-Arq Brasil, aprovado pela 
Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007, devendo estar protegidos de acesso, uso, 
alteração, reprodução e destruição não autorizados. 
 
Considerando que a Resolução CONARQ acima citada, dispõe sobre a gestão de documentos 
arquivísticos digitais que deve ser realizada com o apoio de um SIGAD, o qual deve estar em 
conformidade com o Modelo de Requisitos e-Arq Brasil, a fim de garantir o controle do ciclo 
de vida, o cumprimento da destinação prevista e a manutenção da autenticidade e da relação 
orgânica dos documentos. 
Considerando que, no âmbito da Administração Pública Federal, a Instrução Normativa 
MP/SLTI nº 4, de 11 de setembro de 2011, art. 12, inciso II, alínea (f), reforça a observância 
às orientações do CONARQ, quando da aquisição ou desenvolvimento de solução 
informatizada para gestão arquivística de documentos.  
Considerando que, a Resolução CONARQ nº 43, de 04 de setembro de 2015, estabelece 
diretrizes para a implementação de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-
Arq, para o arquivamento e manutenção de documentos em suas fases corrente, intermediária 
e permanente em formato digital, de modo a garantir a autenticidade, a confidencialidade, a 
disponibilidade e a preservação dos documentos. 
E, considerando que um RDC-Arq deve ser associado a um Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos – SIGAD. 
PERGUNTA 1: O Repositório Central do MP trata-se de um RDC-Arq associado a um 
SIGAD, os quais cumprem com os requisitos obrigatórios e padrões estabelecidos na 
legislação acima citada? Em caso afirmativo, SOLICITO cópia de documento que registra 
que o Repositório Central do MP se trata de uma solução RDC-Arq e que está associada a um 
SIGAD. Em caso negativo, identificar que tipo de softwares se tratam: o Repositório Central, 
bem como, o Sistema de Gestão de Documentos do AFD. SOLICITO, ainda, cópia do 
documento que registra a análise dos softwares apresentando quais requisitos cada sistema 
atende, segundo a legislação vigente. 
 
Item 2) A Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016, dispõe que as 
especificações dos tipos e formatos de documentos de atendimento obrigatório para a 
formação do AFD seriam publicadas em sítio da Internet. 
PERGUNTA: Qual o número do documento normativo que estabelece as especificações dos 
tipos e formatos de documentos de atendimento obrigatório para a formação do AFD, bem 
como, sua data de publicação? SOLICITO cópia dessa normativa. 
  
Item 3) A Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016 não contempla os 
documentos nato digitais.  
PERGUNTA: Qual o número do documento normativo que dispõe sobre a inserção de 
documentos digitais na formação do AFD, bem como, sua data de publicação? SOLICITO 
cópia desse documento. 
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Item 4) A Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016 não contempla o uso 
da Certificação Digital ICP Brasil para autenticação de documentos digitalizados.  
PERGUNTA: Qual o número do documento normativo que dispõe sobre o uso da 
Certificação Digital ICP Brasil para autenticação de documentos digitalizados na formação do 
AFD, bem como, sua data de publicação? SOLICITO cópia desse documento. 
 
Item 5) A Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016, não menciona onde 
devem ser arquivadas as vias originais dos documentos funcionais analógicos produzidos a 
partir da data de lançamento oficial do SEI-AFD, ou seja, 01 de julho de 2016.  
No entanto, o sítio do AFD na Internet, na página relacionada às “Perguntas Frequentes”, a 
resposta da questão 25, consta que “os documentos originais recebidos de servidores, após 
digitalizados no padrão do AFD, deverão ser devolvidos aos servidores”. Por outro lado, a 
resposta à questão 30 informa que “os documentos gerados pela Administração que não fazem 
parte da tabela devem ser arquivados em outros arquivos que o RH achar cabível, seguindo a 
tabela de temporalidade do CONARQ”.  
PERGUNTA 1: Em relação à Página de Perguntas Frequentes, os documentos relacionados 
na resposta da questão 25 se refere a todo e qualquer documento recebido de servidores? Em 
caso negativo, informar quais documentos se enquadram nessa questão. 
PERGUNTA 2: Qual o número do documento normativo que estabelece o destino dos 
documentos recebidos pelos servidores a partir de 1º de julho de 2016? SOLICITO cópia 
desse documento. 
PERGUNTA 3: Qual o número do documento normativo que determina como deve ser feito 
o arquivamento dos documentos originais gerados pela Administração que fazem parte da 
tabela de documentos do AFD, após o processo de digitalização, a partir de 1º de julho de 
2016? SOLICITO cópia desse documento. 
 
Item 6) Com relação às informações contidas na página do AFD no sítio da Internet. 
PERGUNTA: Qual a periodicidade de atualização da página do AFD? 
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APÊNDICE D – QUESTIONAMENTO AO MP SOBRE O PROJETO E 
NORMATIZAÇÃO DO AFD 

 

Item 1) De acordo com a Portaria nº 59, de 07de janeiro de 2011, da Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), foi instituído o 
Grupo de Trabalho de Normatização do Assentamento Funcional Digital (GT-NAFD), com a 
participação de servidores do Arquivo Nacional, objetivando propor orientação aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal (APF) direta, suas autarquias e fundações quanto 
à organização, armazenamento e digitalização de documentos que constituiriam o 
Assentamento Funcional Digital. 
O artigo 4º da referida portaria dispõe que a conclusão do trabalho seria a apresentação de um 
relatório e proposta de instrumento normatizador. 
SOLICITO: cópia desse relatório e respectivo instrumento normatizador.  
 
Item 2) O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, em sua página da 
Internet atual, relacionada ao Assentamento Funcional Digital, não disponibiliza ao público o 
Projeto AFD. 
PERGUNTA 1: O Arquivo Nacional participou e contribuiu com a elaboração do Projeto 
AFD e respectivas alterações? Em caso negativo, explique. 
Em caso afirmativo, SOLICITO cópia dos documentos que registrem a sua participação, bem 
como suas contribuições. 
PERGUNTA 2: Houve a participação de arquivistas do MP no Projeto AFD? Em caso 
afirmativo, quantos arquivistas? Em caso negativo, explique. 
PERGUNTA 3: Para a elaboração do Projeto AFD foi considerada a realidade dos arquivos 
das instituições, com relação a recursos humanos, à conservação dos suportes, às condições 
dos espaços físicos para armazenamento e tratamento dos documentos analógicos, além de 
restrição orçamentária? Em caso negativo, explique.  
PERGUNTA 4: Foi incluído no Projeto AFD um Plano de Preservação Digital? Em caso 
negativo, explique. Em caso afirmativo, SOLICITO cópia desse documento. 
SOLICITO, ainda, cópia do projeto AFD, suas alterações e a síntese do que foi realizado 
desde sua gênese (2010) até o presente momento, INCLUINDO, cópia dos Termos de 
Referência das Fases 1 e 2 do Projeto. 
 
Item 3) No site do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, na página 
relacionada ao Assentamento Funcional Digital, verifica-se que a legislação sobre a 
implantação do AFD sofreu duas alterações (revogações) desde a publicação da Portaria 
Normativa / SRH nº 03, de 18 de novembro de 2011 (revogada pela Portaria 
Normativa/SEGEP nº 199, de 17 de novembro de 2015, até a efetiva implantação do 
Assentamento Funcional Digital por meio da Portaria Normativa/SEGERT nº 4, de 10 de 
março de 2016.  
PERGUNTA 1) Quais documentos suscitaram tais alterações (revogações)? SOLICITO 
cópia desses documentos. 
PERGUNTA 2) O Arquivo Nacional, participou e contribuiu na elaboração dessas 03 (três) 
portarias normativas? Em caso negativo, explique. Em caso afirmativo, SOLICITO cópia dos 
documentos que registrem a sua participação e as suas contribuições na elaboração dessas 
portarias normativas. 



	

	

252 

	 	



	

	

253 

APÊNDICE E – QUESTIONAMENTO AO MP SOBRE O AFD – INFORMAÇÕES 
GERAIS 

 

Item 1) SOLICITO: cópia da Ata da Audiência Pública nº 01/2010, de 16 de dezembro de 
2010, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), assinada em 17 de janeiro de 2011.  
 
Item 2) A Resolução CONARQ nº 20, de 16 de julho de 2004, dispõe sobre a inserção dos 
documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. O §2º da referida Resolução cita os 
sítios da Internet como exemplos de documento arquivístico digital que devem estar 
contemplados nos programas de gestão arquivística. 
Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental, a proteção especial aos 
documentos de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos as informações contidas 
na documentação governamental. 
SOLICITO cópia das páginas do AFD existentes no sitio da Internet do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, relativas ao período entre os dias 16 de dezembro de 
2010 e 31 de janeiro de 2011, quando disponibilizaram o projeto AFD, os termos de 
referência relativos às fases 1 e 2, normativas e demais dados sobre o tema para fins de 
consulta. 
 
Item 3) No 4º ARQUIFES N/NE – Fórum Regional de Arquivistas das Instituições Federais 
de Ensino Superior do Norte e Nordeste entre 17 e 19/05/2017, na cidade de Salvador/BA, foi 
apresentada palestra com o tema Assentamento Funcional Digital – AFD: funcionamento, 
aplicação e preservação, proferida por Carlos Augusto da Silva, cujos slides estão disponíveis 
no blog do 4º ARQUIFES N/NE, conforme link http://4arquifesnne.blogspot.com.br/ 
SOLICITO: cópia do texto integral sobre o AFD, que deu origem aos slides, conforme 
estrutura apresentada: - Introdução (diagnóstico, motivação, objetivos, desafios); - Etapas 
Concluídas (oficinas com órgãos e empresas, audiência pública, laboratório, piloto, 
normatização, sistema de gestão, cursos em EAD, processo de trabalho modelado, ambiente 
de divulgação); - Etapas em andamento (contratações, disponibilização do sistema para gestão 
dos serviços, capacitação 2017, eventos em 2017); - AFD em números; - Funcionamento 
(tecnologias envolvidas, processo de trabalho, modelo arquitetural, sistema de gestão do 
AFD) ; – Aplicação; – Preservação (padronização digital, aspecto físicos, aspectos lógicos, 
aspectos gerais; – Considerações finais e referências. 
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APÊNDICE F – QUESTIONAMENTO A IFES SOBRE O ATENDIMENTO DA 
PORTARIA NORMATIVA/SEGERT Nº 4/2016 RELATIVA À IMPLANTAÇÃO DO 

AFD 

 

Pergunta 1) Qual o número de servidores ativos e inativos a IFES possui? 
 
Pergunta 2) Há arquivistas ou técnicos em arquivo atuando na unidade de Recursos 
Humanos da IFES para apoiar nas atividades do AFD? 
 
Pergunta 3) Quantos campi a IFES possui?  
 
Pergunta 4) A IFES iniciou as atividades de digitalização dos documentos novos em toda a 
instituição desde o dia 1º de julho de 2016, conforme determina a PORTARIA 
NORMATIVA/SEGERT nº 4, de 10 de março de 2016, relativa à implantação do 
Assentamento Funcional Digital (AFD)? Em caso negativo, informar de forma sucinta 
quando(mês/ano) a IFES iniciou as atividades e os motivos pelos quais iniciou após a data 
estabelecida? 
 
Pergunta 5) A IFES, antes da implantação do AFD, já utilizava software para a tramitação de 
processos digitais de servidores (ex. SEI, SIPAC, SUAP)? Informe qual software. 
 
Pergunta 6) A IFES reproduziu em papel os processos digitais (na íntegra) de servidores e 
mantém essas cópias arquivadas nos dossiês funcionais? Em caso afirmativo, explique os 
motivos, sucintamente. 
 
Pergunta 7) O art. 9º da Portaria dispõe que “a partir de 1º de julho de 2016, fica vedado o 
arquivamento na forma física de documentos ou cópias de documentos nos assentamentos 
funcionais físicos, devendo ser utilizado exclusivamente o AFD como repositório de 
documentos funcionais”. As questões 25 e 30 da página relativa às Perguntas Frequentes da 
página do AFD no sítio da Internet esclarece que os documentos originais recebidos pelos 
servidores, após digitalizados no padrão do AFD, devem ser devolvidos aos mesmos, 
enquanto que, os documentos gerados pela Administração que não fazem parte da tabela 
devem ser arquivados em outros arquivos que o RH achar cabível, seguindo a tabela de 
temporalidade do CONARQ. Com base no exposto, qual o procedimento adotado pela 
unidade de Recursos Humanos da IFES? Explique, sucintamente. 
 
Pergunta 8) A IFES fará a digitalização do legado por intermédio de empresa terceirizada? 
Em caso afirmativo, explique sucintamente? 
 
Pergunta 9) Se a IFES optou em executar as atividades de digitalização do legado, informar 
se a instituição possui estrutura física adequada para a realização dessa atividade e se os 
scanners de produção já foram adquiridos por compra e/ou aluguel. Informar, ainda, a marca e 
o modelo desses equipamentos. Explicar sucintamente. 
 
Pergunta 10) Com a implantação do AFD houve a necessidade da IFES revisar e reorganizar 
as pastas funcionais para dar início à digitalização? Explique sucintamente. 
 
Pergunta 11) Antes da implantação do AFD a IFES mantinha todos os processos originais 
dos servidores (em papel), arquivados dentro dos dossiês funcionais (assumindo o código de 
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classificação 020.5 com tempo de guarda de 100 (cem) anos)? Em caso afirmativo, informar 
se a IFES digitalizará todos esses processos na íntegra para inserção no AFD e manterá os 
processos originais na pasta (em papel). Explique sucintamente. 
 
Pergunta 12) O site do AFD fornece informações necessárias e atualizadas para o bom 
desempenho das atividades de inserção de documentos no Repositório do MP? O e-mail 
fornecido para esclarecimentos atende de forma satisfatória?  
 
Pergunta 13) A IFES está encontrando dificuldades na inclusão de documentos novos no 
Sistema SEI-AFD. Com que frequência? Explique sucintamente. 
 
Pergunta 14) A IFES está encontrando dificuldades na inclusão de documentos do legado no 
Sistema SEI-AFD. Com que frequência? Explique sucintamente. 
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APÊNDICE G – QUESTIONAMENTO À IFES SOBRE O SETOR DE ARQUIVO, 
IMPLEMENTAÇÃO DE SIGAD, RDC-ARQ E PLATAFORMA DE DESCRIÇÃO, 

DIFUSÃO E ACESSO 

 

Pergunta 1) Qual o ano de fundação da IFES? No caso de haver denominações anteriores, 
informar a data mais antiga.  
 
Pergunta 2) A IFES possui Setor de Arquivo instituído (ex.: Arquivo Central, Diretoria de 
Arquivo, Departamento de Arquivo, Coordenação de Arquivo) e apresentado no organograma 
da Instituição? As competências/atribuições do Setor encontram-se registradas no Regimento 
Interno da Instituição?  
 
Pergunta 3) Qual o cargo (não se trata de cargo de direção) do responsável pelo Setor de 
Arquivo, e-mail e telefone de contato? 
 
Pergunta 4) Quantos arquivistas e quantos técnicos em arquivo a IFES possui em seu quadro 
de pessoal? 
 
Pergunta 5) Quantos arquivistas e quantos técnicos em arquivo atuam no Setor de Arquivo da 
IFES?  
 
Pergunta 6) O Setor de Arquivo da IFES possui espaço físico adequado para o tratamento e 
para o armazenamento de documentos analógicos (em papel), em conformidade com as 
Recomendações para Construção de Arquivos, aprovadas pelo CONARQ? Em caso negativo, 
informar, sucintamente: onde os documentos estão armazenados (ex.: salas, container, sótão, 
porão, forro), suas condições ambientais (climatização, controle de temperatura e umidade 
relativa do ar, higiene), e acesso aos documentos (uso de escadas e elevadores).  
 
Pergunta 7) No contexto da Lei dos Arquivos (nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991), a IFES 
implementou a Política de Gestão de Documentos? Em caso negativo, qual a previsão para 
sua implantação? 
 
Pergunta 8) A IFES classifica TODOS os documentos atualmente produzidos (digitais e 
analógicos), de acordo com os instrumentos Código de Classificação, Temporalidade e 
Destinação de Documentos de Arquivo relativo às atividades-meio da Administração Pública 
e Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 
Arquivo relativos às atividades-fim das IFES, aprovados pelo CONARQ? Em caso negativo, 
explique sucintamente. 
 
Pergunta 9) No âmbito da Lei dos Arquivos, a IFES instituiu Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos (CPAD), atendendo ao Decreto nº 4.073, de 02 de janeiro de 2002? 
Em caso afirmativo, qual a data da última Listagem de Eliminação de Documentos?  
 
Pergunta 10) No âmbito da Lei de Acesso à Informação – LAI, a IFES instituiu Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS), em atenção ao Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012?  
 
Pergunta 11) A IFES implementou Sistema de Gestão Arquivística de Documentos - SIGAD, 
adotando o Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados Arquivístico de Documentos 
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- e-Arq Brasil, aprovado pelas Resoluções CONARQ nº 25, de 27de abril de 2007, atendendo 
a Instrução Normativa nº 4, de 12 de novembro de 2010, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação (SLTI), que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de 
Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal? Em caso negativo, 
informar qual software foi implementado para a gestão de documentos (ex. Nuxeo, Alfresco, 
Knowledge Tree), ano de sua implementação e qual foi o fator determinante para escolha do 
software.  
 
Pergunta 12) A IFES implementou sistema para o trâmite de processos e/ou documentos 
avulsos (ex. SIPAC, SUAP, SEI)? Em caso afirmativo, informar sucintamente, qual sistema 
utiliza, o ano de implantação e qual foi o fator determinante para escolha do sistema.  
 
Pergunta 13) A IFES implementou Repositório Arquivístico Digital Confiável - RDC-Arq 
(ex.: Archivematica), interconexo à Plataforma Arquivística de Acesso (ex.: Ica-AtoM/AtoM), 
de modo a garantir a gestão, a preservação e o acesso a longo prazo dos documentos 
arquivísticos, atendendo a Resolução CONARQ Nº 43, de 04 de setembro de 2015? Em caso 
afirmativo, informar o ano de implantação. Em caso negativo, informar se a IFES 
implementou algum tipo de repositório digital para armazenamento de documentos 
arquivísticos digitais. Identificar o software. 
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APÊNDICE H – RESPOSTAS DAS IFES SOBRE ATENDIMENTO À NORMATIVA 
DO AFD 
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APÊNDICE I – RESPOSTAS DAS IFES SOBRE O ARQUIVO, SIGAD, RDC-ARQ E 
PLATAFORMA DE ACESSO 
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APÊNDICE J – RESPOSTAS DO ARQUIVO NACIONAL SOBRE A MPLANTAÇÃO 
DO AFD 
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APÊNDICE K – RESPOSTAS DO MP SOBRE A NORMATIVA DO AFD 
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APÊNDICE L – RESPOSTAS DO MP SOBRE O PROJETO E NORMATIZAÇÃO DO 
AFD 
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APÊNDICE M – RESPOSTAS DO MP SOBRE O AFD 
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APÊNDICE N – RESUMO DAS PORTARIAS PUBLICADAS PELO MP SOBRE A 

IMPLANTAÇÃO DO AFD 

 

No período entre 2011 e 2018, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, lançou 4 (quatro) portarias normativas relativas à implantação do Assentamento 

Funcional Digital nos órgãos e entidades do SIPEC, sendo que, as 2 (duas) últimas foram as 

responsáveis pela efetivação do AFD. 

 A primeira delas, a Portaria Normativa / SRH nº 3, de 18 de novembro de 2011, foi 

resultante do trabalho realizado pelo GT-NAFD (com a participação de dois representantes do 

Arquivo Nacional), instituído pela Portaria nº 59, de 07 de janeiro de 2011, da Secretaria de 

Recursos Humanos. A referida normativa contava com 6 (seis) seções e apresentava 

informações importantes: 

a) Seção I, relativa às disposições iniciais: 

- O objetivo da normativa: criar e orientar os órgãos e entidades do SIPEC quanto a 

organização, digitalização e o armazenamento dos assentamentos funcionais, bem como 

definir os documentos necessários à composição do assentamento funcional físico e digital, 

cuja lista de documentos estava anexada à referida normativa; 

- Que o AFD era considerado documento arquivístico e que, para todos os efeitos, 

deveriam ser observadas as orientações do AN;  

- Estabelecia que o MP disciplinaria o processo de digitalização dos assentamentos 

funcionais, de acordo com as Recomendações para a Digitalização de Documentos 

Arquivísticos Permanentes aprovadas pela Resolução CONARQ Nº 31, de 2010. Além disso, 

o MP contrataria empresas nos termos da legislação vigente para a prestação de serviços de 

preparação e digitalização dos documentos dos assentamentos funcionais analógicos sob 

guarda dos órgãos e entidades do SIPEC. 

b) Seção II, quanto à organização e da preservação dos assentamentos funcionais 

Físicos: 

- Os órgãos e entidades deveriam estabelecer procedimentos de controle e preservação 

dos documentos constantes dos assentamentos funcionais, observando o mobiliário e 

invólucros para acondicionamento e as condições físicas e ambientais para armazenamento 

dos documentos; 
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- Os assentamentos criados em período anterior à vigência da Portaria que possuíssem 

documentos distintos dos arrolados no Anexo, seriam submetidos aos prazos de guarda e 

destinação determinados pela Resolução CONARQ nº 14, de 2001. Quanto aos documentos 

obrigatórios do Anexo, esses seriam classificados de acordo a mesma Resolução. 

c) Seção III, relativa ao processo de implementação do assentamento funcional: 

- Os serviços de digitalização seriam executados pelas empresas contratadas pelo MP, 

em locais disponibilizados pelas unidades de recursos humanos dos órgãos e entidades do 

SIPEC, para preparar, digitalizar e fiscalizar os serviços. Para isso, as unidades de recursos 

humanos deveriam disponibilizar redes elétrica e lógica para a instalação de equipamentos, 

acondicionamento de documentos e execução dos serviços; 

- Competia às unidades de recursos humanos disponibilizar as pastas funcionais 

emitindo o romaneio no Sistema de Gestão de Serviços – SGS à empresa contratada para o 

serviço; 

- Ao final da realização de todos os processos pela contratada, em cada romaneio, 

caberia aos servidores formalmente designados pelas unidades de recursos humanos, as 

atividades de fiscalização dos serviços prestados, com a utilização do SGS. Para isso, foi 

publicada a Portaria Normativa / SRH nº 4, de 18 de novembro de 2011, que estabelecia 

orientações aos órgãos e entidades do SIPEC quanto aos procedimentos relativos à 

fiscalização dos serviços de preparação e de digitalização dos documentos que compõem os 

assentamentos funcionais.  

d) Seção IV, relativo às características do assentamento funcional digital: 

- O AFD possuiria para acesso e disponibilização o formato Portable Document 

Format – PDF/A, pesquisável, bitonal ou em tons de cinza para documentos em preto e 

branco e colorido para documentos em cores, com resolução mínima de 300 dpi, escala 1x1, 

contemplando o reconhecimento de caracteres de textos nas imagens (OCR); 

- Seriam gerados no processo de digitalização dos documentos selecionados, arquivos 

digitais master em formato PNG; 

- O AFD possuiria formato que possibilitasse agregar, posteriormente, outros 

documentos digitalizados nos termos da Seção V; 

- Os arquivos de acesso seriam gerados a partir do arquivo digital master assinados 

eletronicamente com Certificação Digital ICP Brasil; 
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- O AFD seria o meio preferencial de consulta ao histórico funcional a ser utilizado 

pelos órgãos e entidades e seria armazenado somente no Repositório Central de Arquivos do 

MP. 

e) Seção V, relativo à manutenção dos arquivos do AFD: 

- Competia às unidades de recursos humanos manter atualizado o AFD com a inserção 

de novos documentos em formato digital, assinados eletronicamente, por meio de inclusão de 

dados em sistema informatizado disponibilizado para esse fim. Essa atividade de manutenção 

funcionaria em paralelo com os serviços da contratada e os servidores seriam capacitados para 

a execução desses serviços; 

- Para a atividade de manutenção, os órgãos e entidades deveriam, ainda, possuir ou 

adquirir equipamentos de digitalização compatíveis com a produção diária de documentos na 

unidade de recursos humanos, observando a Resolução CONARQ nº 31, de 2010, relativa às 

Recomendações para Digitalização de Documentos Permanentes. 

f) Seção V, relativa às disposições finais: 

- As unidades de recursos humanos que já haviam executado serviços de digitalização 

dos documentos dos assentamentos funcionais deveriam disponibilizar os arquivos digitais 

produzidos à Contratada para análise das imagens, registro de metadados e verificação se 

atendem aos requisitos mínimos necessários. Caso as unidades já tivessem contrato de 

digitalização em andamento, deveriam adequar os procedimentos a essa normativa, de modo a 

aproveitar as imagens geradas para o AFD, assim que encerrado o contrato. 

- Essa portaria entrou em vigor na data de sua publicação, em 22 de novembro de 

2011.  

A segunda, a Portaria Normativa / SEGEP nº 199, de 17 de novembro de 2015, 

revogou as Portarias Normativas / SRH nºs. 03 e 04, de 18 de novembro de 2011, relativas à 

criação do AFD e dos serviços de fiscalização, respectivamente. 

Essa normativa de 2015, apresentou alterações relevantes, entre elas, a delegação de 

responsabilidades pela execução das atividades que envolvem a digitalização dos 

assentamentos funcionais analógicos aos órgãos e entidades do SIPEC, bem como o uso do 

sítio da Internet para disponibilizar informações. A normativa não apresenta o mesmo 

detalhamento da portaria anterior, conforme segue: 
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- A criação do AFD para os servidores públicos federais efetivos, comissionados ou a 

estes equiparados no âmbito do SIPEC como forma de agilizar o acesso a informação, 

subsidiar a tomada de decisão, resguardar direitos e os deveres dos órgãos, entidades e seus 

agentes; 

- O AFD, considerado documentos arquivístico, deveria observar as orientações 

emanadas do AN; 

- O AFD seria o meio de consulta ao histórico funcional a ser utilizado pelos órgãos e 

entidades e os arquivos seriam armazenados somente no Repositório Central com observância 

das regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil aprovado 

pela Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007, devendo estar protegido de acesso, 

uso, reprodução e destruição não autorizados; 

- O MP disponibilizaria sistema eletrônico para a gestão dos documentos do AFD, mas 

não identifica qual o sistema seria implementado; 

- Ao DESIN/SEGEP competia a expedição dos competentes atos disciplinares dos 

procedimentos técnicos e operacionais para a execução do processo de digitalização dos 

assentamentos funcionais; 

- O DESIN ficaria incumbido, também, de publicar, no sítio da Internet: 

I - As especificações dos tipos e formatos dos documentos de atendimento obrigatório 

para a formação do AFD, que deverão obedecer à Recomendações para Digitalização de 

Documentos Permanentes, aprovadas pelo CONARQ, citado anteriormente; 

II - A tabela de documentos funcionais aprovados e respectivas atualizações, para 

inclusão no Assentamento Funcional Digital; 

- A implantação do AFD competia às unidades de Recursos Humanos dos órgãos e 

entidades do SIPEC e seria realizada em duas etapas: 

I - Inclusão de novos documentos funcionais produzidos após a data e lançamento 

oficial do SEI-AFD, que contempla as atividades de preparação, digitalização e registro de 

documentos; 

II – Digitalização do legado dos documentos funcionais dos assentamentos analógicos, 

que contempla as atividades de coleta, recepção e devolução de pastas ou de arquivos digitais; 
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- A inclusão de documentos funcionais no AFD deveria observar a tabela de 

documentos aprovados publicada pelo DESIN; 

- A digitalização do legado, também, poderia ser realizada com o auxílio de serviços 

de terceiros, ficando a cargo do órgão ou entidade a contratação e gestão desses serviços; 

- Caso os órgãos e entidades optassem em digitalizar os documentos por conta própria, 

deveriam dispor de equipamentos de digitalização compatíveis com as especificações exigidas 

pelo DESIN, e a produção diária realizada pela unidade de recursos humanos; 

- As unidades de recursos humanos que já tinham realizado ou estivessem em processo 

de digitalização ou microfilmagem dos documentos dos assentamentos funcionais poderiam 

inseri-los no SEI-AFD, desde que, os documentos atendessem às especificações exigidas; 

- A partir de 1º de março de 2016 ficaria vedado o arquivamento os documentos ou 

cópias de documentos analógicos nos assentamentos funcionais, devendo ser utilizado, 

exclusivamente, o AFD como repositório de documentos funcionais; 

- Os assentamentos funcionais analógicos seriam encerrados no momento da 

digitalização do legado, utilizando-se para esse fim, o termo de encerramento constante do 

Anexo da Portaria Normativa; 

- Os órgãos e entidades deveriam estabelecer procedimentos de preservação e guarda 

dos documentos pertinentes aos assentamentos analógicos; 

 - O prazo máximo para conclusão da digitalização do legado pelos órgãos e entidades 

do SIPEC seria de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de lançamento do SEI-AFD (29 

de fevereiro de 2016); 

- O MP, por intermédio da SEGEP, promoveria a capacitação de servidores e 

empregados públicos dos órgãos e entidades para a operacionalização do sistema. 

A terceira normativa publicada foi a Portaria Normativa / SEGRT nº 4, de 10 de março 

de 2016, que impulsionou, efetivamente, a instituição do AFD. A normativa revogou a 

Portaria Normativa / SEGEP nº 199, de 17 de novembro de 2015, e apresentou, apenas, 

algumas alterações, a saber: 

- As atividades de competência do Departamento de Gestão de Sistema de 

Informações das Estruturas e da Força de Trabalho (DESIN), da Secretaria de Gestão Pública, 

foram delegadas ao Departamento de Gestão dos Sistemas de Pessoal (DGSIS), da Secretaria 

de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público (SEGRT);  
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- O prazo para conclusão da digitalização previsto para 24 (vinte e quatro) meses, 

passou para 30 (trinta) meses; 

- A datas de lançamento e disponibilização do sistema SEI-AFD marcado para 29 de 

fevereiro, foi prorrogado para 30 de junho de 2016; 

- A data de utilização exclusiva do AFD como repositório de documentos funcionais, 

vedando o arquivamento de documentos analógicos nas pastas, passou de 1º de março para 1º 

de julho de 2016. 

 A quarta normativa publicada e vigente, trata-se da Portaria Normativa / SGP nº 9, de 

1º de agosto de 2018, a qual revogou a anterior e apresentou novas alterações e/ou inclusões, 

a saber: 

a) Inclusões no Texto: 

- Os policiais e bombeiros militares, bem como, policiais civis do Distrito Federal no 

Sistema AFD (art. 1º); 

- O AFD, como documento arquivístico, está classificado de acordo com a Resolução 

CONARQ nº 14, de 24 de outubro de 2001, e cumprirá prazos de destinação (art. 1º); 

- Glossário de termos criado pelo MP apresentado no teor do documento para a 

aplicação desta portaria (art. 2º); 

- Procedimentos para os casos de cessão, lotação provisória, exercício descentralizado 

de carreira e remoção, cujos assentamentos funcionais digitais devem ser, obrigatoriamente, 

compartilhados, sendo que, os documentos analógicos devem permanecer arquivados no 

arquivo do órgão que realizou a digitalização (art. 4º);  

- Procedimentos para os casos de redistribuição, cujas pastas funcionais analógicas 

devem ser enviadas aos órgãos de destino, após a finalização das operações de liberação e 

recebimento no SIAPE (art. 4º); 

- Assinatura digital com certificação do ICP Brasil (art. 5º); 

- O legado digitalizado deve espelhar fielmente o conjunto de documentos analógicos 

relativos à vida funcional do servidor, na forma que se encontram em cada unidade de gestão 

de pessoas, não sendo permitida a inserção de documentos em substituição a outros por 

problemas de legibilidade ou integridade física (art. 7º); 
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- Documentos médicos não podem fazer parte do legado, salvo os que constem na 

Tabela de Documentos, com vistas à preservação do sigilo e da segurança das informações 

(art. 7º); 

- Por estar vedado o arquivamento de documentos analógicos nas pastas de papel, são 

apresentadas as orientações para o caso de localização de documentos após a digitalização do 

legado com data de emissão anterior a 1º de julho de 2016 (art. 8º);  

- Orientações relacionadas ao recebimento de novos documentos funcionais 

apresentados pelos servidores a partir de 1º de julho de 2016, devendo atender ao disposto na 

Portaria Interministerial MJ/MP nº 1.677, de 07 de outubro de 2015 (art. 9º);  

- Novos documentos funcionais analógicos produzidos pelo órgão de vinculação do 

servidor deverão ser classificados, arquivados e mantidos nos termos da temporalidade e 

destinação de documentos de arquivo aprovados ou pelo CONARQ (art. 10); 

- Nos casos de existência de documentos digitais em sistemas de processo eletrônico, 

elencados na tabela de documentos funcionais, esses devem ser inseridos no AFD com base 

nas orientações dos art. 5º e 6º da normativa (art. 11); 

- A eliminação de documentos do AFD deverá seguir as orientações previstas no art. 

3° da Resolução CONARQ nº 40, de 09 de dezembro de 2014 e observar o disposto no art. 18 

do Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002 (art. 12); 

- Os documentos funcionais digitalizados ou nato digitais a serem inseridos no AFD 

deverão estar no formato PDF/A, OCR e atendendo às disposições do art 3º da Lei nº 12.682, 

de 09 de julho de 2012, o processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a 

integridade, a autenticidade e se necessário a confidencialidade do documentos digital, com o 

emprego do certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP Brasil (art. 13); 

- A disponibilização prevista no art. 7º, § 1º, da IN/TCU nº 78/2018 quanto aos 

documentos referentes à admissão de pessoal, processos de aposentadoria, reforma e pensão, 

se dará por intermédio da inclusão desses documentos no AFD. Assim, fica dispensada a 

remessa física dos processos. Os processos analógicos constituídos até 30 de junho de 2016, 

devem compor o legado, conforme previsto no art. 7º desta normativa (art. 16). 

b) Alterações de Texto: 
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- A normativa atual faz menção ao RDC-Arq: o AFD será o meio de consulta ao 

histórico funcional e será armazenado somente no Repositório Central, com observância das 

regras de segurança, armazenamento e preservação contidas no e-Arq Brasil, aprovado pela 

Resolução CONARQ nº 25, de 27 de abril de 2007 e dos requisitos para repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis previstos na Resolução CONARQ nº 43, de 04 de setembro 

de 2015, devendo estar protegido (art. 1º); 

- O AFD será único por CPF, admitindo-se mais de um vínculo funcional, 

responsabilizando os órgãos e entidades pela inclusão e atualização de documentos (art. 4º); 

- A disposição do legado no AFD teve sua estrutura alterada, dividido em 3 (três) 

seções, separadas por sinaléticas: a Seção 1, composta de documentos relativos à Provisão da 

Força de Trabalho, Gestão do Desenvolvimento de Pessoas, Compensações, Gestão de 

Desempenho e Evolução Funcional; a Seção 2, composta por documentos relacionados à 

aposentadoria, caso exista; e a Seção 3, constituída por documentos relacionados à pensão 

vinculada à matricula do instituidor, caso exista (art. 7º); 

- O Termo de Encerramento do Assentamento Funcional (anexo da portaria revogada) 

foi substituído pela Declaração de Conclusão de Digitalização do Legado (art. 8º); 

- Que os órgãos e entidades devem estabelecer procedimentos de preservação e guarda 

de documentos analógicos, os quais deverão seguir as orientações emanadas pelo Conselho 

Nacional de Arquivos e o Arquivo Nacional (art. 8º); 

 - Foi alterada a data de conclusão da digitalização para 30 (trinta) meses a partir da 

data da publicação desta portaria, ou seja, em 3 de agosto de 2018. (art. 14). 

Nesse capítulo foi apresentado o panorama em que se desenvolveu a pesquisa. Na 

sequência, o capítulo, Metodologia, que trata dos aspectos relacionados às classificações da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos que nortearam a investigação acerca da 

implantação do Assentamento Funcional Digital nas IFES. 
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APÊNDICE O – RECOMENDAÇÕES PARA A PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E 
ACESSO AOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS PARA A GERAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE 
ENSINO SUPERIOR 
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ANEXO A – RELATÓRIOS DO CADASTRO E-MEC CONTENDO OS 
QUANTITATIVOS DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DA 

REGIÃO SUL DO BRASIL 
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