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RESUMO 

 

No planejamento e na execução dos procedimentos de tratamento arquivísticos, o 
arquivista é um profissional imprescindível nas instituições, gestor responsável pela 
organização e sistematização dos procedimentos de identificação entre outras 
atividades decorrentes. Esta pesquisa de campo aborda o processo e os 
procedimentos aplicados na gestão arquivística buscando identificar as formas que 
facilitem o acesso a informação, aos procedimentos utilizados para identificação e 
preservação de Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos Cartórios Notariais, através 
do desenvolvimento do tratamento técnico em conformidade com a teoria, com os 
princípios e os métodos arquivísticos, visa contribuir para sociedade arquivística ao 
aprimorar a metodologia e ferramentas adotadas pela administração pública dos 
arquivos para garantir a guarda, preservação e conservação do acervo e das 
informações que serão posteriormente disponibilizadas ao público de interesse, um 
ambiente real passivo de dificuldades e atribuições de um arquivo permanente, 
aprimorando o aprendizado técnico a partir da fundamentação teórica ao mecanismo 
utilizado no planejamento das atividades levando em conta a significância tipológica 
do acervo viabilizando a oportunidade de observar e analisar as noções técnicas 
arquivística do profissional do arquivo e o arquivista quanto planejador dos 
procedimentos aplicados para a identificação do acervo documental custodiados pelo 
Arquivo Público do Estado da Bahia-APEB.  
 
 
Palavras-chave: Arquivo Público. Identificação Arquivística. Tipologia Documental.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
In the planning and execution of archival treatment procedures, the archivist is an 
indispensable professional in the institutions, manager responsible for the organization 
and systematization of the identification procedures among other activities arising. 
This field research addresses the process and procedures applied in archival 
management seeking to identify the ways that facilitate access to information, the 
procedures used for identification and preservation of Civil Records of Natural Persons 
of Notary Public Notaries, through the development of technical treatment accordingly. 
with theory, principles and archival methods, contributing to archival society by 
improving the methodology and tools adopted by the public administration of archives 
to ensure the preservation, preservation and conservation of the collection and 
information that will subsequently be made available to the public of interest, a real 
passive environment of difficulties and attributions of a permanent archive, improving 
the technical learning from the theoretical foundation to the mechanism used in the 
planning of the activities taking into account the typological significance of the 
collection making possible to oppose opportunity to observe and analyze the archival 
technical notions of the archival professional and the archivist as a planner of the 
procedures applied for the identification of the documentary archive held by the Bahia 
State Public Archive-APEB. 
 

Keywords: Public Archive. Archival Identification. Documentary Typology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Arquivos Públicos são instituições que custodiam conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, em decorrência do exercício 

das funções executivas, legislativas e judiciárias do poder público no âmbito federal, 

estadual e municipal, bem como o conjunto de documentos de entidades de direito 

privado encarregadas de serviços públicos (BRASIL, 1991). Para assegurar a 

preservação e o acesso ao patrimônio documental sob custódia, os Arquivos Públicos 

desenvolvem um tratamento técnico em conformidade com a teoria, com os princípios 

e os métodos arquivísticos.  

 Apesar de o tratamento técnico arquivístico qualificar a preservação e o 

acesso às informações constantes em documentos de valor histórico, probatório e 

informativo, verifica-se, ainda, a existência de massas documentais acumuladas 

submetidas a tratamentos não orientados por órgãos competentes. Este fato deve-se 

a fragilidade de políticas de gestão de documentos, que conduz à uma pluralidade e 

heterogeneidade de normas e procedimentos de trabalho nos serviços de arquivo dos 

órgãos da administração pública. Tal situação resulta no acúmulo desordenado de 

documentos, que por sua vez dificulta o acesso às informações. 

Por outro lado, observa-se, que o Poder Público, de modo geral, tem a 

percepção de que o acesso célere às informações depende, notadamente, da 

incorporação de tecnologias avançadas. 

É possível afirmar que existe um consenso na comunidade arquivística 

nacional e internacional de que a digitalização se constitui em uma das ferramentas 

essenciais ao acesso e à difusão de acervos arquivísticos de valor histórico. Além de 

contribuir para a preservação, uma vez que restringe o manuseio aos originais 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010). Contudo, a adoção da digitalização 

implica sem dúvidas, no tratamento técnico recomendado da documentação. 

Organizar a massa documental e identificar o acervo são atividades que 

auxiliam na redução do espaço utilizado no deposito do arquivo quanto à importância 

e o formato do acervo. Considerando que as técnicas arquivísticas facilitam o acesso 

à informação pertinente aos documentos históricos, esta pesquisa pretende nortear 

informações referentes as técnicas arquivísticas aplicadas no procedimento de 

identificação documental. Aborda noções quanto aos procedimentos adotados para 

facilitar  a  identificação dos documentos arquivísticos de forma que integralizam  todo  
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ciclo vital dos documentos. Entretanto, é necessário que o arquivista ou o profissional 

do arquivo tenham conhecimento correlacionado ao tipo do acervo e às técnicas da 

arquivística que abranjam todo o ciclo vital da documentação mantendo a mesma 

linguagem na esfera digital. 

O tema desta monografia foi escolhido por se tratar de uma das técnicas da 

arquivística que proporciona valor significativo à documentação, revelando a 

importância da administração pública dos arquivos e o valor do conhecimento técnico 

do profissional arquivista para inovação ao acesso dos acervos, procurando reunir 

informações que norteiem assuntos referente a identificação documental e ao acesso 

à informação. 

O uso inadequado da tecnologia como recurso de desenvolvimento das 

organizações, armazenamento sem planejamento, disseminação do conhecimento e 

da informação sem previa segurança podem acarretar sérios problemas para a 

sociedade e a instituição custodiadora.  Por este fato que o Arquivo Público do Estado 

da Bahia – APEB, reúne profissionais de diversas áreas a fim de prestar serviços 

adequados que garantam o tratamento arquivístico e facilite o acesso às informações, 

com ênfase na preservação do acervo e no acesso aos documentos disponíveis para 

consulta. Por outro lado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – 

IJCSUD é o principal idealizador da FamilySearch1 que por mais de 100 anos têm 

reunido, preservado e compartilhado ativamente os registros genealógicos de todo 

mundo, maior organização genealógica do mundo que tem o compromisso de ajudar 

as pessoas a se conectar com seus antepassados, sem fins lucrativos dedicada a unir 

as famílias por gerações.  Neste contexto a FPC/APEB em parceria com a ABIJCSUD 

concretizam o projeto defendido entre as partes, com o objetivo de digitalizar os 

documentos de registros cíveis históricos e genealógicos ameaçados a perda 

definitiva em detrimento a possíveis danos causados pelo tempo, possibilitando a 

reconstituição da genealogia familiar para dar significância ao comportamento 

humano na atualidade, conectar o presente com o passado construindo uma ponte 

para o futuro. A publicação do Diário Oficial nº 21.748 em 05/08/2015 estabelece a 

“Cooperação técnica entre os participantes com o objetivo de proceder a conversão 

em  imagem  por dispositivo eletrônico  (captura  mediante máquina fotográfica),  para   

 

 

                                                 
1 Disponível no site https://www.familysearch.org/pt/home/about  

https://www.familysearch.org/pt/home/about
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o formato  digital  de  documentos,  originalmente não digital, que integram os Fundos, 

Coleções e Series” 

Os documentos de Registros Cíveis Notarias de Registro de Nascimento, 

Registro de Óbito e Registro de Casamento emitidos e acumulados por Cartórios de 

diversos municípios, comarcas e distritos do estados da Bahia entre o período de 

1913 à 1976 no formato de Livros Talões, sem tratamento arquivísticos de grande 

importância para sociedade, recolhidos e custodiados no Arquivo Público do Estado 

da Bahia – APEB, foram selecionados de acordo regras preestabelecidas ao projeto 

de digitalização documental firmado entre o FPC/APEB e a ABIJCSUD (popularmente 

conhecidos como os Mórmons), observados e analisados durante os procedimentos 

de identificação documental para digitalização definitiva. 

O arquivista torna-se em dado momento um profissional imprescindível para o 

planejamento e execução dos procedimentos de tratamento arquivístico ao acervo 

selecionado em todo período do projeto, já que o mesmo é gestor responsável pela 

organização, sistematização dos procedimentos de identificação entre outras 

atividades decorrentes. Sendo assim, os procedimentos técnicos de organização 

garantem a preservação, integridade e o acesso à informação de forma sistematizada 

sem alterações na autenticidade documental. 
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1.1. Justificativa 

O Family Search, antiga Sociedade Genealógica de Utah, uma instituição 

mantida pela Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias, tem empreendido esforços para digitalizar documentos de interesse para 

subsidiar estudos genealógicos, a exemplo de registros de nascimento, batismo, 

casamento e óbito. Além de censos, fichas consulares entre outras tipologias 

documentais. 

No Brasil, o Family Search firmou acordos de cooperação técnica com o 

Arquivo Nacional e aproximadamente 18 Estados, a exemplo da Bahia, Ceará, 

Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Na Bahia, foram celebrados 04 termos de cooperação técnica (2011, 2013, 

2015 e 2017) com a Fundação Pedro Calmon (FPC), objetivando a digitalização de 

documentos custodiados pelo Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). O último 

Termo de Cooperação firmado entre a Igreja e a FPC teve por objeto os talões de 

registro cíveis de pessoas naturais dos Cartórios Notariais, localizados na capital – 

Salvador. No entanto, considerando que este conjunto documental ainda não havia 

passado por um tratamento técnico foi necessário proceder à identificação 

documental, com vistas à plena execução do objeto do dito Termo.  

Considerando o exposto e, na condição de servidora em Regime Especial de 

Direito Administrativo (Reda) da FPC, lotada no APEB, participei deste trabalho que 

motivou a minha escolha de tema para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A 

oportunidade me fez observar um ambiente real, onde se encontram inseridas as 

dificuldades e as atribuições de um arquivo permanente. Além de proporcionar o 

aprendizado correlacionando - teoria e prática - no que tange aos procedimentos 

técnicos de identificação arquivística, levando em conta, inclusive, o significado e a 

importância da tipologia documental do conjunto em questão. 

Na perspectiva acadêmica, cientifica e profissional, os procedimentos 

atribuídos na identificação do acervo serão de grande relevância, pois se trata de 

métodos aplicados à gestão documental, defendidos por autores como Ana Célia 

Rodrigues (2005), Marilena Leite Paes (2004), Heloísa Liberalli Bellotto (2006), T. R. 

Schellenberg (2006) entre outros. Um investimento necessário para assegurar o 

acesso aos documentos e à informação.  
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Com base na exposição apresentada esta pesquisa busca compreender 

como ocorre o processo e quais são os procedimentos técnicos que devem ser 

utilizados na identificação documental de Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos 

Cartórios Notariais da capital, custodiados pelo APEB/FPC, objeto de Termo de 

Cooperação firmado com a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias. 

 

1.2. Objetivos 

A seguir apresentam-se os objetivos geral e específicos da pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Descrever os procedimentos técnicos adotados na identificação arquivística de 

Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos Cartórios Notarias do estado da Bahia, 

custodiados pelo APEB/FPC, objeto de Termo de Cooperação firmado com a 

Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 

 

      1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar os procedimentos técnicos adotados para subsidiar a identificação 

arquivística de Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos Cartórios Notarias da 

capital, custodiados pelo APEB/FPC, objeto de Termo de Cooperação firmado com a 

Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; 

 

- Correlacionar os procedimentos técnicos aplicados na identificação arquivística 

adotados na identificação de Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos Cartórios 

Notarias do estado da Bahia, custodiados pelo APEB/FPC, objeto de Termo de 

Cooperação firmado com a Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias. 
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1.3. Metodologia 

 

A pesquisa caracteriza-se como descritiva.  

Foram adotados procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo. 

Em um primeiro momento, procurou-se conhecer as práticas arquivísticas 

desenvolvidas no APEB/FPC, principalmente quanto aos procedimentos técnicos 

relativos a identificação documental, na perspectiva de aperfeiçoá-los. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com base em material constituído 

notadamente de livros e artigos científicos que permitiram o acesso a literatura 

arquivística sobre procedimentos arquivísticos, com ênfase a identificação tipológica. 

A pesquisa documental concentrou-se nas fontes relativas aos Registros 

Cíveis dos Cartórios da capital, custodiados pelo APEB/FPC.  

A pesquisa de campo foi desenvolvida através da observação das atividades 

em destaque no processo de identificação documental e de técnicas utilizadas para 

preservação e acesso às informações.  

 

1.3.1 O Arquivo Público do Estado da Bahia: Objeto Empírico da Pesquisa 

 

Os Arquivos Públicos são importantes para qualquer nação, considerados 

atributo essencial à soberania de um Estado e, por consequência, apresentam-se 

como instituições imprescritíveis e inalienáveis. Fundamentado nesta visão, em 16 de 

Janeiro de 1890, o então Governador Dr. Manoel Victorino Pereira, no alvorecer da 

instalação do regime republicano no Brasil, criou através de um Ato, o Arquivo Público 

da Bahia com a finalidade de “[...] recolherem-se, quanto antes, em certo e 

determinado lugar todos os papéis e documentos históricos, administrativos, 

judiciários, e legislativos deste Estado, disseminados nos diversos archivos públicos 

das diferentes repartições [...]” (APEB/FPC, 2015).   

O Arquivo Público da Bahia passou a ser o guardião do patrimônio 

documental do Estado. Ao longo de 129 anos (1890 a 2019) foram integrados tanto 

acervos públicos (Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo) quanto privados 

(pessoais e institucionais), reunindo, no momento, aproximadamente 8 quilômetros de 

documentos. 
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As informações e os dados contidos naqueles documentos lhes conferem a 

condição da segunda mais importante instituição arquivística pública do país. 

Documentos raros, manuscritos originais, produzidos quando a cidade de Salvador 

sediou a capital político-administrativa do Estado do Brasil Colonial, durante 214 anos 

(1549 a 1763). A condição de capital, aliada à localização geográfica estratégica, fez 

de Salvador, também, a capital do Atlântico Sul (MATOS; ROSADO, 2013). 

 

O Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB) reúne um acervo de 

documentos textuais, em suporte papel, do período Colonial, Monárquico e 

Republicano. Dentre eles, o fundo - Tribunal da Relação do Estado do Brasil (1589-

1999). Atualmente, denominado - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O referido 

fundo reúne - Livros Talões de Registro Cível (Séculos XVII a XX), objeto de estudo 

desse trabalho. (APEB/FPC, 2019).   

 

Vale registrar que o conjunto documental do Tribunal da Relação do Estado 

do Brasil (1652-1822) representa um exemplo do significado e da importância do 

patrimônio documental custodiado pelo APEB para a memória do país. Em 2008, o 

Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nominou a inscrição 

do mesmo no Registro Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco, 

reconhecida e oficializada pelo Ministério da Cultura do Brasil, em 14/11/2008, por 

meio de Portaria MinC nº 80, de 11/11/2008. (BRASIL, 2008). 

 

O APEB durante o período de 129 anos esteve por 112, vinculado 

diretamente a diversas Secretarias de Estado: Secretaria de Governo; Secretaria do 

Interior, Justiça e Instrução Pública; Secretaria de Educação, Saúde e Assistência 

Pública; Secretaria do Interior e Justiça; Secretaria da Educação e Cultura; Secretaria 

de Cultura e Secretaria da Cultura e Turismo (MATOS, 2019). Desde 2002, há 17 

anos, o APEB passou a se constituir em uma unidade da Fundação Pedro Calmon 

(FPC), vinculada da Secretaria de Cultura (BAHIA, 2002), regido pelo Regimento da 

FPC, aprovado pela Resolução nº 001/2019 (BAHIA, 2019). 
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1.4 Lei dos Cartórios - Serviços Notariais e de Registros  
 
 

Para obter embasamento teórico para a identificação que abranjam as fases 

documental quanto sua criação e função surge a necessidade de se consultar as Lei 

nº 8.935 e a Lei 6.015 dos Cartórios e Registro Notariais que ao passar do tempo 

sofreram diversas alterações para regulamentar as atividades em cartório referente ao 

ato de registrar e as formas de se obter informações pertinentes aos registros deste 

acervo. 

Quanto ao Serviços de registros notarias, a Lei nº 8.935, de 18 de Novembro 

de 1994 regulamenta o Art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços 

notariais e de registro. Compõe o Art. 1º que os serviços notariais e de registro são os 

de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, 

autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. 

É pertinente constatar que no Art. 3º que o Notário, ou tabelião, e oficial de 

registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é 

delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Os serviços registrais 

dividem-se em quatro modalidades, o Registro civil das pessoas naturais, o Registro 

civil das pessoas jurídicas, o Registro de títulos e documentos e o Registro de 

imóveis. Entre estes serviços registrais as funções que compete este   estudo são 

dos Oficiais de registro civis das pessoas naturais, oficiais cujo categoria os titulares 

devem trabalhar em sistema de plantão  nos  sábados,  domingos e feriados,  estes, 

são responsáveis pelo registro de certidões de nascimentos, casamentos, óbitos, 

emancipação, interdição por incapacidade, declaração de ausência ou morte 

presumida, opção de nacionalidade, sentenças de adoção e escrituras de união 

estável. No Art 4º determina que os serviços prestados devem ser eficiente e 

adequado, de fácil acesso ao público e oferecer segurança para o arquivamento de 

livros e documentos. 

Os oficiais de registro bem como os notários podem contratar escreventes, 

substitutos e auxiliares como empregados com remuneração livremente ajustado 

sob regime da legislação do trabalho par melhor desempenho das suas funções.  O 

Art.30 ressalta novamente os deveres dos notários e oficiais de registro quanto a 

segurança e organização do acervo, livros, papeis e documentos de sua serventia 

devem ser permanecer em ordem no  arquivo, guardados em locais seguro além  de 

 

http://www.guiadedireitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=471%3Acartorio-de-registro-civil&catid=53%3Acartorios&Itemid=90
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proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais 

como na vida privada devendo os mesmo no Art. 46 zelar por sua ordem, segurança e 

conservação dos livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de 

computação permanecendo sempre sob guarda e responsabilidade do titular de 

serviço notarial ou de registro. 

De acordo com a Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973 que dispõe sobre os 

registro público o Art. 1º diz que “os serviços concernentes aos Registros Públicos, 

estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos ficam sujeitos ao regime” no § 1° confere cinco tipos de registros, no qual, o 

primeiro “ I - o registro civil de pessoas naturais” objeto documental de estudo, esses 

documentos serão feitos nos ofícios privativos, e/ou dos cartórios de registro de 

nascimentos, casamentos e óbitos conforme estabelece o Art.2º I. 

A lei determina os pontos específicos ao registro do Nascimento, óbito e 

casamentos, trata das obrigatoriedade dos interessados em registrar de acordo a 

peculiaridade da época, determina inclusive todos os dados pessoais que deverão 

conter no documento de registro, cito a data de nascimento, nome e sobrenome como 

também nome dos pais e avós para o Registro do Casamento Religioso para efeitos 

Civis, estabelece regras e prazos para os nubentes habilitados para o casamento e o 

Cap. IX dispõe das especificações estabelecidas para o Registro do Óbito, incluído a 

lavratura do assento de óbito, em vista do atestado do médico, e tudo que deverá 

conter no documento de registro. 

A Lei 6.216, de 30 de Junho de 1975, esta altera a Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, neste período ocorreu 

alguns alterações de efeito como ajustes, acréscimo, supressão, vetos e novas 

redação, sendo que no Art 33 que estabelece que cada cartório deverá conter livros 

cada uma com 300 folhas em ordem de serviço atribuir letras "A" - de registro de 

nascimento, "B" - de registro de casamento, "C" - de registro de óbitos entre outros a 

regra em ambas leis prevalece.  
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2 IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA E SEUS CAMINHOS 

 

As instituições arquivísticas teoricamente estão preparadas para enfrentar o 

desafio da investigação no contexto de identificar os documentos dos acervos e 

escolher com propriedade o método adequado para tratar a documentação a partir da 

avaliação do material, origem e função atribuída aos documentos.  

 

2.1. Os Arquivos Públicos  

 

A gestão arquivística tem por finalidade a racionalizar a produção documental 

e uniformizar os procedimentos quanto à produção, a utilização, a avaliação e 

destinação dos documentos. Segundo Bellotto (2006, p.25)  

O arquivo de uma unidade administrativa armazena tudo que produz – 
normas, objetivos, documentos decorrentes de suas funções -, servindo à 
informação e à gestão. Mas, para o processo decisório, a administração 
necessita mais do que ela própria produz: requer legislação, dados 
econômicos, sociais, políticos etc., o que será fornecido pelos outros órgãos 

voltados para a informação técnico-científica. 

De acordo com o argumento da autora, o arquivo armazena documentos 

ativos que poderá intervir juntamente com outras informações contidas em outros 

documentos de outros órgãos que conduzam a mesma legislação dados econômicos, 

sociais e políticos. Bellotto ainda acrescenta que 

As atividades clássicas da administração – prever, organizar, comandar, 
coordenar e controlar – não se efetuam sem documentos. Quanto mais 
informados os administradores/dirigentes estiverem sobre um assunto, 
melhor e mais completamente poderão decidir sobre ele. (BELLOTTO, 2006 
p.25). 

 

Todas as atividades administrativas requerem documentação, sejam para 

agilizar os procedimentos, para comprovar o que já foi feito entre várias possibilidade 

exigir direitos e deveres a qualidade no atendimento interno e externo.  

Os documentos de arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos 
legais. Tratam sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim com sua forma e 
suporte. (BELLOTTO, 2006 p.37) 
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Os documentos devidamente organizados trarão respostas para a busca de 

informações necessárias em que as instituições, órgãos, empresas e pessoas 

necessitam de comprovação de seus direitos ou informações auxiliares para adquirir 

esclarecimento da formação cultural de uma sociedade.  

 

2.2 Da Administração Para História 

 

Os arquivos administrativos guardam os documentos produzidos ou recebidos 

por uma unidade governamental durante o exercício de suas funções acumulados 

guardados organicamente até que se cumpram as finalidades para as quais foram 

criados, posteriormente em recinto de arquivo permanente serão utilizados por 

pesquisadores que utilizarão os mesmos dados referentes ao passado.  

Para compreender sobre os processos e procedimentos da Gestão 

Arquivística, será necessário nortear em alguns pontos onde se percebe a 

necessidade de um novo conceito para a gestão documental.  

De acordo com Paes (2006, p.53), a humanidade vem evoluindo no decorrer 

dos séculos e o conceito de arquivos sofreu modificações para atender aos desafios 

decorrentes das mudanças no mundo. Na antiguidade os documentos serviam para 

estabelecer ou reivindicar direitos, em meados do século XIX surge um crescente 

interesse pelo valor histórico dos arquivos e os documentos ganham o status de 

testemunho da história e os serviços arquivísticos nesta época eram voltados para 

organização e utilização dos acervos dos arquivos.  

No meados século XX, a partir da II Guerra Mundial, notou-se um elevado 

crescimento na produção de documentos que superou a capacidade de controle e 

organização das instituições ao que levaram a buscar soluções para gerir as grandes 

massas documentais acumuladas nos arquivos, acarretando não só no conceito da 

teoria das três idades dos arquivos como também em um novo conceito de gestão 

dos documentos (PAES, 2006, p.53). 
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2.3 O Ciclo Vital dos Documentos 

 

Para melhor compreender as fases que procedem as atividades voltada a 

gestão arquivista, será necessário o conhecimento do ciclo vital dos documentos.  O 

ciclo vital dos documentos administrativos está dividido em três idades: 

 

Segundo Bellotto (2006, p.23), o ciclo vital dos documentos administrativos 

corresponde a três idades. A primeira fase são arquivos correntes, consiste em 

abrigar os documentos durante seu uso funcional, administrativo e jurídico; sua 

tramitação legal; sua utilidade ligada às razões pelas quais foram criados. A 

documentação permanece nesta fase “dependendo de sua tipologia/função e, 

principalmente, de sua vigência”. Geralmente sua utilização percorre o ano corrente 

ou até esgotar a possibilidade de utilização frequente. Dependendo da sua tipologia e 

função poderá permanecer entre 5 a 10 anos mesmo que sua consulta seja 

corriqueira e estejam arquivados em um arquivo setorial esses documentos são 

pertencentes ao arquivo corrente. 

Para Bellotto (2006, p.24) a segunda fase do ciclo representam os arquivos 

intermediários – são documentos que cumpriram o prazo de validade jurídico-

administrativa, acrescenta que mesmo cumprido o prazo, ainda podem ser utilizados 

pelo produtor e que esta face centraliza papéis de vários órgãos, porém sem misturá-

los ou confundi-los, pelo prazo estipulado pela instituição de aproximadamente 20 

anos, são submetidos as tabelas de temporalidade, redigidas pelas comissões de 

avaliação, baseada na legislação em geral, nas normas internas do órgão e, 

sobretudo, na própria finalidade dos documentos em questão e que submetidos a 

avaliação, são fixados critérios e justificativas para que esses documentos sejam 

descartados. Os que restarem são documentos de valor históricos, de caráter 

permanente de interesse para pesquisa histórica enfatiza a autora.   

Os arquivos permanentes caracterizam a terceira fase do ciclo, são 

documentos que ultrapassaram totalmente o uso primário de 25 ou 30 anos (segundo 

a legislação vigente no país, estado ou município), contados a partir da data de 

produção do documento ou fim de sua tramitação. O procedimento é denominado de 

“recolhimento”, conduz os documentos a um local de preservação definitiva iniciando 

assim o uso científico, social e cultural dos documentos (BELLOTTO, 2006, p.24). 
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Portanto, de acordo com a Lei Federal nº 8.159, a gestão de documental só 

contemplam os dois primeiros ciclos vitais dos documentos.  

Bellotto (2006, p.24.) evidencia ainda a localização física dos arquivos: 

[...] O primeiro deve situar-se junto ao produtor/administrador, tem que ser 
ágil, seguindo a classificação de acordo com as funções administrativas, e 
deve ser reservado como informação pública. O Segundo – o arquivo 
intermediário – é pouco consultado pela administração, que dele não mais 
necessita, a não ser esporadicamente; também ainda não está totalmente 
aberto à pesquisa, salvo de licenças especiais; pode estar em local afastado, 
de manutenção barata. É um deposito onde os documentos aguardam seus 
prazos de vida ou seu recolhimento aos arquivos de terceira idade. [...] . 

 

Os critérios utilizados para a localização física dos documentos garantem 

agilidade nos procedimentos utilizados na gestão documental e possibilidade de 

ampliar as estratégias para controle e acesso a informação. Olhando por esse ângulo 

Bellotto (2006, p.25) apresenta sua visão a respeito do assunto ao dizer que 

 

[...] os arquivos administrativos correntes, que permitem que a administração 
siga em frente; de outro os arquivos permanentes, que são a matéria-prima 
da história. Ali estão documentados direitos e deveres do Estado para com o 
cidadão e do cidadão para o Estado: provas testemunhos que ficarão 
armazenados. Serão “dados” até que a pesquisa o resgate, transformando-os 
em “informação”, que poderão demonstrar, afinal, como se efetuaram as 
relações Estado-sociedade, e deles façam sua análise, síntese, crítica e 
“explicação”.  

 
A face dos arquivos administrativos correntes está em constante produção e 

tramitação, passando por diversos estágios de interpretação somente alguns 

documentos passaram de dados serão transformados em informação, pois dentro dos 

procedimentos arquivísticos permanecerão apenas os que têm relações Estado-

sociedade. O ciclo vital dos documentos administrativos perpassa por três idades 

distintas na arquivística, no entanto elas se auxiliam, visto que com o passar do tempo 

adquirem outros valores que em um dado momento por circunstância irão solucionar 

indagações com os mesmos dados processados e acumulados no decorrer das três 

fases. 

A terceira face se concretiza ao recolhimento dos documentos que passaram 

pelos critérios de avaliação para preservação definitiva, integram ao arquivo 

permanente, passam a ser de uso científico, social e cultural, sendo assim matéria-

prima da história de maior interesse aos pesquisadores do que aos administradores 

da primeira fase. No arquivo permanente os documentos terão de relevância histórica, 

de  prova  e testemunho, os documentos que por si  podem revelar direitos e  deveres 
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do Estado para com o cidadão e do cidadão para com o Estado, armazenados até 

que a pesquisa transforme os dados em informação. 

Para que o percurso natural de vida dos documentos não seja interrompido, 

sua potencialidade deve ser enfatizada desde a primeira fase na sua origem e 

criação, devendo o arquivista identificar, descrever, resumir e indexar de modo que o 

pesquisador possa selecionar, interpretar e explicar dentro do contexto as referências 

coletadas. O desconhecimento dos administradores da prática arquivística, a 

importância desses documentos para posterior estudo crítico da sociedade que a 

produziu tem destruído documentos diariamente em diversas instâncias 

governamentais.   

 

2.4 Os Estudos da Diplomática e da Tipologia Documental 

 

A diplomática e a tipologia documental são conceitos fundamentais 

auxiliadores na identificação de documentos para entender a criação, compreender 

como e por que a formação da sua estrutura durante sua produção. A diplomática tem 

estrutura formal, dotada de fé pública emanada de autoridade suprema que delega ou 

legitima o ato da tipologia documental e a Tipologia ou Tipo documental é a divisão de 

espécie documental que reúne  

documentos por suas características comuns no que diz respeito à fórmula 

diplomática, natureza de conteúdo ou técnica do registro.  

A diplomática [...] na aplicabilidade prática do método proposto para 

reconhecer e denominar o documento, [...] desenvolve o tratamento técnico em 

qualquer fase do seu ciclo de vida documental, no entanto, [...] revisitada pela 

arquivística encontra na identificação arquivística um novo espaço para o debate 

científico em torno do documento de arquivo, justificando uma extensa produção 

científica sobre os aspectos que as relacionam (RODRIGUES, 2012). 

Entre as categorias documentais fornecido pelo manual Documentação e 

arquivo um dos atos que se adequa a tipologia ora investigada é o comprobatório, 

pois derivam de assentamento, comprovados por certidões, translados, atestados ou 

copias autenticadas com a mesma definição da categoria testemunhais (BELLOTTO, 

2006, p. 50). 
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A Diplomática, de acordo com Bellotto (2006, p.45), “ocupa-se da estrutura 

formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial”. A autora explica que 

“os documentos diplomáticos, objeto da diplomática, [...] são aqueles de natureza 

jurídica que refletem no ato escrito as relações políticas, legais, sociais e 

administrativas existentes entre Estado e os cidadãos” (BELLOTTO, 2006, p.60). 

Bellotto (2006, p. 37) afirma que os documentos de arquivo são “prova e testemunho”.  

Fazendo uma análise, a diplomática é um fator determinante para a 

organização sistemática e auxilia na padronização da criação e confecção de várias 

tipologias documentais ao qual garante informações precisas a atualidade.  

 

2.5 Identificação Arquivística  

 

Um dos principais procedimentos da atividade arquivística é identificar a 

massa documental, definir a localidade da documentação, otimizar o espaço utilizado 

no arquivamento e facilitar a recuperação das informações e dos documentos. 

As inquietações observadas pela autora Ana Celia Rodrigues (2008), tem 

grande relevância no período atual em que as tarefas relacionadas a investigação 

documental, sistematização da investigação e a disseminação do conhecimento 

precisam fundamentar as práticas dos profissionais arquivistas inclusive ao ambiente 

eletrônico.  

Questões apresentadas nos arquivos têm levado os profissionais da área a 

refletir sobre qual seria o tratamento mais adequado para a identificação dos 

documentos com base da arquivística. Rodrigues (2012) já evidencia esta inquietação 

demonstrada inclusive em outros países;   

 

Desde os anos 80, verifica-se em vários países que existe uma procura pela 
cientificidade da área, caracterizada pela busca de seus fundamentos 
teóricos, pautados na reflexão sobre seu objeto e método. Neste período a 
administração pública é marcada pelo crescimento da burocracia e pelos 
avanços da tecnologia aplicados aos processos de trabalho. (RODRIGUES, 
2012, p.2)  

 
Com o crescimento da burocracia, o acúmulo de documentos sem 

identificação e tratamento adequado passa a ser uma preocupação demandada de 

planejamento e controle devido a introdução da tecnologia para o aceleramento da 

produção documental.  
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Para solucionar o problema da acumulação irregular de documentos sem 

tratamento adequando na terceira idade, torna-se emergente o desafio de planejar a 

implantação de gestão documental para a identificação dos documentos. Com tudo foi 

observada a situação do deposito do arquivo permanente, contexto de produção e a 

tipologia documental. [...] à elevação do nível de qualidade e construção da 

arquivística enquanto ciência que requer que as tarefas relacionadas à investigação, 

sistematização e disseminação do conhecimento fundamentem as práticas 

profissionais dos arquivistas em todo o mundo (RODRIGUES, 2012). 

Mediante situação encontrada nos arquivos, os profissionais arquivistas 

tentam traçar uma padronização no procedimento de identificação de documentos, a  

dificuldade encontrada na execução das tarefa de identificação foram as seguintes: 

falta de fundamentos teóricos, objetivo e métodos, crescimento da burocracia, avanço 

da tecnologia aplicados aos processos de trabalho, imensas massas de documentos 

acumulados, falta de identificação e tratamento adequado ao suporte, com a 

introdução da tecnologia a produção indiscriminada demanda planejamento e controle 

(RODRIGUES, 2008). 

Para manter a qualidade na identificação documental foi necessário avaliar e 

sistematizar os processos de identificação de documentos levando em conta os 

aspecto teórico metodológicos da tipologia documental e influencias da diplomática 

como fundamento para desenvolver a tarefa contextualizada no âmbito da 

arquivística.  

Rodrigues (2012), constata que o termo identificação no âmbito da 

arquivística, como objeto de estudo pode solucionar o problema da acumulação 

irregular de documentos e que experiências entre Espanha e Brasil resultou no início 

da construção de uma tradição arquivística para identificar tipologias documentais, 

contextos de produção e situação dos depósitos de arquivos. 

Com o objetivo de observar as atividades desenvolvidas, analisar e 

sistematizar os processos de identificação do acervo custodiado no APEB, a 

abordagem dos aspectos teóricos e metodológicos da tipologia documental e as 

influências recebidas da diplomática como fundamento para o desenvolvimento da 

tarefa, contextualizado no âmbito da identificação arquivística. Foi possível notar que 

“[...] a introdução da gestão documental no campo da arquivística, especificamente da  

 

 



 

32 

 

avaliação, trouxe consigo a necessidade da formulação de metodologias para resolver 

os problemas observados nos arquivos” (RODRIGUES, 2012). 

Uma forma de facilitar os procedimentos está na utilização da diplomática 

normalizada, “[...] a arquivística encontrou a ferramenta metodológica para mediar o 

debate e produzir conhecimento científico para fundamentar suas práticas a partir de 

parâmetros normalizados” (RODRIGUES, 2012). 

Em 1991, o conceito e o método de identificação foram consolidados 

definitivamente assegurando que a identificação é 

 
O processo de investigação e sistematização de categorias administrativas e 
arquivística nas quais se sustenta a estrutura de um fundo, sendo um de seus 
objetivos principais assegurar através de seus resultados a avaliação das 
séries documentais (CARMONA MENDO, 2004, p. 41). 

 

De acordo com a citação de Ana Celia Rodrigues (2012, p.6), Maria Luisa 

Conde Villaverde (1992), divulga as bases do conceito, afirmando que se entende por: 

 

“identificação a “fase do tratamento arquivístico que consiste na investigação 
e sistematização das categorias administrativas e arquivísticas em que se 
sustenta a estrutura de um fundo” (CONDE VILLAVERDE, 1991, p.18) e, um 
ano depois esta definição é incorporada pelo Dicionário de Terminologia 
Arquivística Espanhol (1993, p. 37).” 

 

Segundo Rodrigues, (2012) o Decreto 97/2000, estabelece que:  

 
[...] o Regulamento do Sistema Andaluz de Arquivos, projeto coordenado por 
Antonia Heredia Herrera, a identificação é reconhecida como a “primeira fase 
do tratamento arquivístico, que consiste na análise da organização e das 
funções das pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas e das séries 
documentais que produzem como base para a avaliação documental e para a 
organização e descrição arquivísticas. A identificação é obrigatória para 
qualquer fundo documental e deverá ser feita, preferencialmente, nas áreas 
de produção documental (art. 27). (RODRIGUES, 2012) 

 
Este conceito, retrata a funcionalidade e a obrigatoriedade do método 

arquivístico, primeira e principal fase na organização do acervo, porém quando o 

acervo se encontra acumulados em local diferente da área de produção, na face 

permanente, esse procedimento irá auxiliar no controle e organização do quadro de 

arranjo. 

Rodrigues (2012), sinaliza que em 1980, o Brasil já tinha integrado ao 

movimento internacional em busca de referenciais metodológicos para resolver a 

superlotação dos arquivos e que 
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[...] os processos de identificação desenvolvidos no Arquivo Nacional, tanto 
para tratamento de fundos acumulados como para implantação de processo 
avaliação no contexto da gestão documental, passaram a servir de referencial 
para experiências semelhantes desenvolvidas em outros arquivos brasileiros 
(RODRIGUES, 2012, p.7). 

 
Rodrigues (2012, p.7) relata também que 

 

[...] as metodologias propostas através da experiências desenvolvidas pelos 
Grupos de Identificação de Fundos Internos e o de Fundos Externos (GIFI e 
GIFE) resultaram a definição posta no Dicionário Brasileiro de Terminologia 
Arquivística (2005) que também considera a identificação é como uma fase 
do processamento técnico dos arquivos, definindo-a como o “processo de 
reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, 
com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual”.  

 

Esse conceito solucionando as questões de transferências, de recolhimentos 

de fundos, questões relacionadas à metodologia de levantamento da produção 

documental desenvolvida para fins de avaliação de documentos, controle físico dos 

arquivos e a coleta de dados e registro de informações sobre a situação de 

acumulação dos documentos nos arquivos. 

Belloto (2004, p. 127) contribui sinalizando que esse procedimento nem sempre 

está a priori, porém deve ser realizada “antes de qualquer outro processamento 

técnico, na organização no arquivo permanente”. Nesta percepção, compreende-se 

que mediante a uma grande massa documental é possível priorizar o tratamento 

arquivístico de acordo com as tipologias identificadas e suas características 

correlacionada ao estado de conservação. Conforme o e-Arq Brasil, 2011: 

 

O “Código de classificação de documentos de arquivo para a administração 
pública: atividades-meio” e a “Tabela básica de temporalidade e destinação 
de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração 
pública”, aprovados pelo CONARQ, são instrumentos fundamentais para a 
implementação da gestão arquivística de documentos  
 

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo CONARQ, os órgãos e entidades 

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

para gestão arquivística de documentos. O e-Arq Brasil, (2011, p.18) ressalta que: 

A gestão arquivística de documentos compreende na 
• definição da política arquivística; 
• designação de responsabilidades; 
• planejamento do programa de gestão; 
• implantação do programa de gestão. 
 
 



 

34 

 

De acordo com e-Arq Brasil, (2011), “A política de gestão arquivística de 

documentos deve ser formulada com base na análise do perfil institucional, [...] 

missão, competências, funções e atividades, de forma que os documentos produzidos 

sejam os mais adequados, completos e necessários”. Os documentos têm 

características institucional a que produziu.  

 
É fundamental que todos os funcionários estejam envolvidos na política de 
gestão arquivística de documentos a ser implantada na instituição. Para tanto, 
deve ser feito um trabalho de conscientização sobre a relevância dessa 
gestão e sobre o papel de cada um na produção e manutenção de 
documentos confiáveis e autênticos.  
A política de gestão arquivística de documentos 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. e-Arq Brasil, (2011, p.19) 
 

Desta forma, segundo o e-arq Brasil, a qualidade do documento arquivístico 

corresponderá ao conjunto de exigências a serem cumpridas no processo da gestão 

documental: 

 
Organicidade – Unicidade – Confiabilidade -  Autenticidade – Acessibilidade 

A LEI N° 6.546, de 4 de julho de 1978 da regulamentação das profissões de 

Arquivista e de Técnico de Arquivo, dispõe que:  

[...] Art. 2° São atribuições dos Arquivistas: 
         I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
         II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo 
documental e informativo; 
         III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação 
das espécies documentais e participação no planejamento de novos 
documentos e controle de multicópias; [...] 
 

Nas três fases básicas da gestão documental o arquivista deverá contribuir de 

acordo com Paes (2004, p.54) da seguinte maneira:  

 

Produção de documentos: refere-se á elaboração dos documentos em 

decorrência das atividades de um órgão ou setor. 

- Deverá ser criado apenas documentos essenciais a administração; 

- Evitar duplicação e emissão de vias desnecessárias;  

- Propor consolidação de atos normativos alterados ou atualizados com certa 

frequência, visando compreensão e interpretação dos textos; 

- Sugerir criação ou extinção de modelos de formulários;  
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- Apresentar estudos sobre a adequação e o melhor aproveitamento de 

recursos reprográficos e informáticos; 

- Contribuir para a difusão de normas e informações necessárias ao bom 

desempenho institucional; 

- Opinar sobre a escolha de materiais e equipamento;  

- Participar da seleção de recursos humanos que deverão desempenhar 

tarefas arquivísticas e afins.  

 

Utilização de documentos 

Em decorrência das atividades desempenhadas em um órgão ou setor a 

contribuição do arquivista poderá ser: 

- Atividade de expedição; 

- Atividades de organização e arquivamento de documentos em fase corrente 

e intermediaria 

- Elaboração de normas de acesso à documentação (empréstimo e consulta) 

e à recuperação de informações.  

 

Avaliação e destinação de documentos 

Atividade desenvolvida mediante analise e avaliação dos documentos 

acumulados nos arquivos 

- Estabelece prazo de guarda 

- Determina quais documentos serão objeto de arquivamento permanente e 

quais deverão ser eliminados.  

 

Vale ressaltar, segundo Paes (2004), a gestão dos documentos assume um 

papel relevante nas instituições quanto a gestão de matérias e na gestão de recursos 

humanos, todas atribuições citadas pela autora são indispensáveis ao 

desenvolvimento de funções administrativas, técnicas ou cientificas das instituições e 

a eliminação de documentos destina-se apenas aos documentos avaliados que 

perderam seu valor de prova e de informação institucional. Embora ainda não seja 

reconhecida essas atividades são importantes no desenvolvimento do planejamento e 

nos procedimentos aplicados na identificação de acervo. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em participação contínua das atividades desenvolvidas no APEB, em 

detrimento de poder contribuir no desenvolvimento dos procedimentos de 

identificação e digitalização do acervo dos Registros Cíveis em atendimento as 

demandas do projeto ABIJCSUD foi elaborado um quadro (Quadro 1) com as 

atividades envolvidas no processo de planejamento.  

 

Quadro 1 – Mecanismos utilizados no planejamento 
Atividades Descrição das Atividades 

Seleção e levantamento do acervo Identificar as características de armazenamento e 
do acervo para o desenvolvimento das atividades 

Elaboração e confecção de formulário 

para identificação arquivística 

Coleta de dados e características por amostragem 
da documentação 

Treinamento Profissional Treinamento específicos para atender as 
necessidades do acervo, conscientização da 
utilização do EPI e manuseio adequado do acervo 
em todos os procedimentos adotados. 

Levantamento institucional Reconhecimento do Órgão produtor do acervo 
custodiado. 

Dificuldades de ordem técnico-

administrativa arquivística 

Dificuldade encontrada pelo profissional no 
desenvolvimento das atividades 

Procedimento de Identificação 

arquivística 

Relacionar a atividade versos habilidade individual 
de cada profissional 

Atividades conciliadas aos 

procedimentos de identificação 

Para manter o controle administrativo das 
atividades 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O planejamento tornou-se necessário e tem por finalidade racionalizar a 

produção documental e a uniformizar os procedimentos quanto a identificação do 

acervo, registrar as atividades desenvolvida, obter o controle da tramitação e 

expedição dos documentos, manter a coerência quanto a tipologia e a avaliação do 

nível de degradação da documentação para o manuseio adequado e destinação em 

que o arquivista passa a ser importante para dar direcionamento sequencial aos 

procedimentos adotados conciliando o planejamento da elaboração e confecção do 

índice, instrumento de pesquisa que viabiliza a localização, disseminação e o acesso 

aos documentos identificados no acervo em especifico. 
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3.1 Seleção e Levantamento do Acervo 

 

Ao observar o depósito de armazenamento do acervo selecionado, quanto ao 

acúmulo e a organização das caixas, notou-se que algumas caixas havia identificação 

de origem e sinalização de possíveis tipologias documentais. Na maioria das caixas 

observadas a sinalização estavam ilegível.  

Análise e crítica: As características das caixas e a quantidade de caixas 

acumuladas sem identificação adequada e numeração sequencial, constatada a 

inexistência de controle interno ou listagem de identificação que viabilizasse o 

atendimento ao projeto de digitalização ABIJCSUD.  

Devido à logística das estantes, a iniciativa foi manter a estrutura da 

organização das caixas preestabelecida, atribuindo numeração provisória sequencial 

às caixas com letras e números para sinalizar as estantes e manter uma possível 

lógica na organização do acervo que pudesse auxiliar na identificação. 

Análise e crítica: A expectativa almejada era que as tipologias já estivessem 

separadas, porém a única certeza que se podia ter é que se tratava de documentos 

de Registro Civil de Pessoas Naturais dos Cartórios Notarias do Estado da Bahia. 

Considerando a disposição das caixas no depósito, as letras representam a 

localização das estantes e a sequência numérica refere-se a quantidade de caixas 

acumuladas sobre essas estantes, tendo variações devido tamanho das estantes e 

a quantidade de prateleiras utilizadas.  

Análise e crítica: A criação da tabela de controle de numeração de 

Caixas/Estantes (Apêndice A) com numeração provisória para aperfeiçoar a 

tramitação das caixas com documentação tornou-se importante até o fim do 

processo2, pois a numeração provisória será alterada de acordo com o que for 

encontrado no decorrer do procedimento de identificação documental, no qual 

servira como tabela de equivalência para a proposta de agrupamento do acervo por 

tipologia.  

 

3.2 Elaboração e confecção de formulário para identificação arquivística 

Realizada a coleta de dados básicos e características da documentação por 

amostragem conseguiu-se o suficiente para elaborar e confeccionar um formulário que  

 

                                                 
2 Figura1 e Figura 2 -Foto ilustrativa do armazenamento das caixa (pagina 67) 
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atendesse ao procedimento de conservação e higienização em apoio a identificação 

do acervo em tratamento especifico. 

Análise e crítica: A elaboração do formulário de Higienização Preventiva 

(Apêndice B) para registrar, controlar a atividade de higienização e garantir a 

qualidade do serviço atribuído ao acervo, foi confeccionado de forma padronizada 

com timbre do APEB de fácil interpretação para preenchimento, com possibilidade de 

registrar atividades realizadas de até 3 (três) caixas com no máximo 6 (seis) livros 

talões por caixa em média, esta triagem possibilita o registro: 

- Identificação da tipológica 

- Número do talão e livro  

- Período do registro de cada Talão 

- Quantidade de folhas do Livro/Talão 

- Nome do cartório e localidade 

- Nome do oficial/tabelião do cartório para emissão do registro 

- Período e nome do responsável pela higienização mecânica 

- Nível de degradação do acervo para possíveis intervenções. 

 

Caso necessário, dependendo do nível de degradação, a equipe e o 

responsável pelo acervo poderá acionar a equipe especializada no procedimento de 

conservação e restauro para proceder no aprofundamento das técnicas de 

preservação do documento.  

 

3.3 Treinamento Profissional 

 

Após análise da situação do armazenamento do acervo, contatou-se a 

necessidade de higienização mecânica de todo acervo para posteriormente dar 

procedimento a atividade de identificação criteriosa. Para iniciar a etapa de 

higienização da documentação a ser tratada, foi necessário planejar e conciliar as 

etapas do procedimento de identificação com a atividade de higienização preventiva. 

Análise e crítica: Os profissionais de apoio disponíveis para realização da 

tarefa de higienização passaram por treinamento técnico especifico bem como 

orientação da necessidade da utilização dos EPIs como garantia da integridade da 

saúde pessoal. 
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O treinamento foi realizado por um responsável pelo setor de Conservação e 

Preservação no intuito de orientar quanto a preservação do acervo e observar a 

necessidade de intervenção de restauração ou detectar eventuais proliferação fungos 

ou micro-organismos. O responsável pela orientação técnica de higienização e 

preservação, relata como, quando e por quem será executado a atividade, as 

principais dúvidas, questionamentos e as informações técnicas passada pelo servidor 

consta incorporado ao relatório de Assistência Técnica Arquivística da referida 

unidade responsável pelo treinamento e assistência, após ilustração técnica dos 

procedimentos, a visita técnica e orientações fica suspensa temporariamente até que 

seja executado as atividades demanda ou que por ventura ocorra um agravante 

necessária de atenção. Mediante a necessidade de registrar a atividade desenvolvida 

com os procedimentos aplicados os colaboradores foram orientados a coletar dados 

dos respectivos documentos visto que teriam contato direto com o acervo.  

Análise e crítica: Em decorrência das dificuldades observadas talvez causa 

das constantes mudanças na gestão administrativa ao longo do tempo que promoveu 

diferentes formas de produção documental de modo que para estabelecer uma 

metodologia para identificação de documentos e mapeamento de procedimentos para 

otimizar a conclusão das atividades seja um desafio constante para o profissional 

arquivista. 

 Neste primeiro contato e abordagem foi possível fazer uma triagem mais 

detalhada e precisa das 428 caixas que contiam as tipologias especificas e de 

interesse ao projeto, neste momento as caixas foram gradativamente separadas para 

que o emprenho fosse direcionado a atender o projeto, as demais 69 caixas seguiram 

no mesmo tratamento posteriormente como referencia o Gráfico 1. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Análise e crítica: As tipologias encontradas nas 35 caixas, tem vínculo com 

os cartório e as atividade desempenhadas pelo Oficiais/Tabelião, porem os dados 

coletados não atendem aos objetivos defendidos pelos ABIJCSUD, por não contribuir 

com exatidão ao estudo de genealogia pois alguns campos do formulário preenchido 

algumas vezes estão incompletos ou podem trazer duplicidade ou desencontro de 

informações.  

Para identificar os documentos do acervo, o material separado passou pelos 

mesmos procedimentos já citados e utilizados para identificar os Registros Notarias, 

porém na aplicação do questionário oral foram constatado que o formulário de triagem 

não poderia ser o mesmo para essas tipologias do acervo. O formulário de Triagem 

Preventiva de identificação de Acervo – Tipologia Diversas (Apêndice H) foi elaborada 

e confeccionada para atender a nova demanda, comtempla apenas uma caixa, 

controla as atividades conciliadas a necessidade do acervo com possibilidade coletar 

informações das mais variadas tipologias citadas abaixo: 

Quadro 2 – Tipologias diversas encontradas 

Tipologia encontradas Região Período 

Atestado de Óbito - - 

Atestado de Pobreza  Juazeiro  - 

Certidões Relacionada a imóveis e Tributos -  - 

Declaração de Nascido Morto -  - 

Declaração de Óbito Juazeiro 1959 á 1960 

Declaração de Óbito Salvador 1911 e 1943 

Declaração de Óbito Nazaré 1904 e 1905 

Declaração de Óbito Pedro 1913 á 1914 

Declaração de Óbito Vitoria 1902 á 1906 

Mapa Estatístico óbito, nascimento e casamento Aratuipy 1936 á 1937 

Processo de Registro Cível Juazeiro 1909 e 1957 

Requisição de registro de Nascimento Juazeiro 1971 

Transcrição de Registro de Imóveis Ilhéus 1937 á 1938 

Transcrição de Registro de Imóveis Estevão 1972 á 1973 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todos os documentos identificados acima, estão conservadas e acumuladas 

em folhas soltas organizadas de forma administrativa da época e em alguns 

documentos a informação estão ilegíveis ou a informação está ausente, exceto os 

documentos identificado por Transcrição de Registro de Imóveis, essa unidade 

documental está em suporte formato de livro onde são transcritos diversos tipos de 

contratos.   
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3.4 Levantamento Institucional 

 

O reconhecimento do Órgão produtor do acervo custodiado se deu através da 

análise documental por amostragem, nesta expectativa foi possível identificar 

algumas tipologias do acervo, conciliar com a teoria diplomática como solução técnica 

para o procedimento, possibilita o reconhecimento das tipologias, razão que define a 

criação, função e estrutura do acervo ao distinguir os documentos de arquivos como 

prova, informação e testemunho a Diplomática contemporânea possibilita a 

identificação da proveniência e a vinculação dos documentos confiáveis e autênticos. 

Análise e crítica: Com a revisão sistematizada da Lei nº 6.015, Lei nº 6.216 e 

Lei nº 8.935 foi possível constatar a legitimidade do acervo como fator crucial aos 

objetivos defendido pelos responsáveis do projeto ABIJCSUD, ao qual deu facilidade 

ao processo de identificação do acervo em cumplicidade aos valores defendido pelo 

APEB, sociedade arquivística, historiadores, pesquisadores e a sociedade civil em 

obstante munida de direito ao acesso a informação.  

 

3.5 Dificuldades de Ordem Técnico-Administrativa Arquivística 

 

Ao observar inicialmente o acervo selecionado para aplicar os procedimentos 

técnicos arquivísticos para a identificação documental nota-se uma série de 

dificuldades profissionais de ordem técnico-administrativa arquivística: 

 

- Desconhecimento quanto a localização da informação 

- Irracionalidade na tramitação de documentos 

- Possibilidade de extravio de documentos 

- Destinação incorreta dos documentos 

- Dificuldade na recuperação do documento 

- Falta de controle dos documentos produzidos pelo cartoriais  

- Obsolescência dos equipamentos de informática 

- Dificuldade de migração das informações para novos suportes 

- Morosidade na disseminação da informação 

- Morosidade no procedimento de higienização mecânica em 

detrimento a demanda ao projeto de digitalização. 
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Análise e crítica: Para o arquivista a tarefa não é fácil, nem para os 

profissionais disponíveis para prestar apoio de identificação, conservação e 

preservação, pois as características do suporte passa por diversas variações a partir 

do formato documental ao estado de degradação pelo tempo e até as forma 

administrativa de cada região cartorária ao trazer um diferencial ao acervo, no qual o 

manuseio adequado considerando as condições do suporte, preservando as 

características naturais do documento indicam aspectos que valida a autenticidade do 

acervo. 

 

3.6 Procedimento de Identificação Arquivística  

 

No desenvolvimento das atividades no procedimento de identificação do 

acervo foram constatadas algumas dificuldades a serem ajustadas mediante 

orientação técnica a seguir: 

- Dificuldade na habilidade dos profissionais para identificação sistematizada 

- Resistência em aderir comando e orientações 

- A constante rotatividade de recurso humano 

- Desorganização tipológica 

- Característica diversas no formato da documentação 

- Dificuldade na decodificação da escrita 

- Necessidade conhecimentos paleográfico 

 

Análise e crítica: Na tentativa de otimizar os procedimentos e centralizar a 

informações obtidas, o formulário de apoio ao procedimento de conservação e 

higienização passou por algumas alterações e adaptações que atendesse inclusive 

como grade auxiliar no apoio ao procedimento de identificação e as respectivas 

análise de revisão centralizada da coleta de informações para elaboração e confecção 

do instrumento de pesquisa, controle e localização do acervo.  

Para elaborar algo que assegurasse também a confecção do Índice de 

Pesquisa, foi necessário um olhar sistemático que facilitasse a triagem das 

informações internas e externas da documentação, com a necessidade de coletar 

características relevantes observadas pelos colaboradores no procedimento de 

Higienização. 
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 O Questionário Oral (Apêndice C) utilizado para coleta de características do 

acervo e oscilações, trouxe dados para dar respaldo a elaboração do novo formulário 

de triagem preventiva de forma consolidada devido constante manuseio documental, 

observando a tramitação da documentação para concretizar os objetivos do projeto. O 

questionário contendo perguntas abertas aplicadas oralmente aos colaboradores da 

equipe, no qual foram questionados a pertinência do formulário anterior buscando 

identificar outras possíveis variações que pudesse ser indexadas como utensílio para 

identificação do acervo. 

Análise e crítica: A explanação dos colaboradores foram contundentes para 

auxiliar na formulação do novo formulário, com formatação alterada, padronizada, 

testado e aprovado o formulário de Triagem Preventiva para Identificação de Acervo 

(Apêndice D) utilizado no procedimento de higienização e conservação passou a ser 

reutilizado no processo de identificação e revisão tipológica e demais providencias. 

A atividade de identificação se dar em conformidade aos procedimentos de 

preservação da documentação através da nova adaptação do formulário de 

higienização preventiva para Triagem Preventiva. O formulário de Triagem Preventiva 

traz mais informações sobre o acervo e de outras atividades vinculadas a revisão dos 

dados coletados, tais como: 

 

- Números de registros  

- Avaliação do estado de conservação do suporte documental 

- Sinalização do procedimento de higienização mecânica realizada 

- Revisão dos dados coletados e identificação tipológica 

- Confecção e fixação de etiquetas de identificação dos Livros Talões 

- Sinalização da tramitação do acervo para o Setor de Digitalização 

- Revisão do suporte e acondicionamento documental na devolução após 

realizada o procedimento de digitalização para guarda como controle interno e 

finalização do processo correlacionada ao manuseio e consulta. 

 

O campo deixado para observações a considerar é de acesso e está 

disponível a qualquer equipe ou colaborador no decorrer das atividades que ao 

observar características ou informações pertinente ao acervo possa contribui no 

procedimento de identificação.  
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Análise e crítica: Ao registrar informações que codifiquem as características 

do acervo, busca-se entender a finalidade dos documentos e os objetivos da época, 

indica a origem e/ou forma pelo qual a documentação foi criada e produzida para 

estabelecer legitimidade aos dados encontrados em todo acervo com isso é possível 

elaborar um Índice do Acervo como instrumento de pesquisa para localização de cada 

Livro Talão, as equipes se ajudam e o número de equivoco reduz no momento da 

revisão da identificação definitiva e na elaboração, emissão e fixação das etiqueta de 

identificação. A tabela abaixo facilita o entendimento das característas dos 

documentos com relação a configuração tipológica. 

Tabela 1: Elementos característicos dos documentos  
Termos Definição técnica  Exemplos 

Suporte Material utilizado para registrar 
informações  

Papel 

Forma Estagio de preparação e tramitação 
documental 

Original, copia 

Formato Configuração física do suporte  Livro, Talão 

Gênero  Configuração que assume um 
documento utilizado na comunicação 

Documento textual 

Espécie  Configuração que assume um 
documento de acordo com as 
informações contidas 

 
Certidão, Declaração 

Tipo Configuração que assume uma espécie 
documental de acordo com a atividade 
que a gerou  

Certidão de Nascimento, 
Declaração de Óbito 

Registro de Casamento  
Fonte: Adaptação do Dicionário de Terminologia Arquivística, 1996 

 

Através da análise das características documental, fazendo uso de procedimentos 

preservação necessários para garantia a integridade do acervo e observando pontos crucias 

estabelecida pelas Lei 6.015 e a Lei 8.935 que cada tipologia identificada exigi, como nome 

completo, dados familiares e datas e assinatura do tabelião oficial responsável dotado de fé 

pública que os procedimentos de identificação se diferencia a outros procedimentos 

arquivísticos e auxilia na disseminação e localização da informação. Neste olhar sistemático 

foram identificados no acervo selecionado uma número significativo de documentos de 

interesse ao projeto conforme segue abaixo no gráfico 2:  

 

Fonte: Elaborado pelo auto 
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3.7 Atividades Conciliadas aos Procedimento de Identificação  

 

Para a realização deste estudo, a metodologia utilizada foi desenvolvida 

mediante planejamento das atividades, através da análise do deposito e das amostras 

documentais, com a aplicação de questionário contendo perguntas abertas aplicada 

oralmente e o levantamento bibliográfico.  

- Receber, registrar e controlar a tramitação e expedição das caixas 

- Verificar a quantidade de talões dentro de cada caixa; 

- Organizar, registra os dados de cada talão; 

- Avaliação do nível de degradação; 

- Coleta de informações internas dos talões para indexação; 

- Manter contato estreito com a equipe de Conservação e Restauração no 

sentido de receber assistência técnica e orientações quanto ao procedimentos 

arquivísticos de preservação; 

- Manter a comunicação e articulações constante da equipe durante os 

procedimentos para efeitos operacionais e elevar o nível de qualidade e 

eficiência. 

- Observar criteriosamente o estado do suporte documental, fazer uso da 

conscientização, constatar e proteger salvaguardando o patrimônio com 

manuseio leves aos documentos fragilizados, sinalizando-os e notificando 

para ações corretivas.  

 

 O Gráfico 3 apresenta o quantitativo de documentos fragilizados no acervo. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo auto 
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Análise e crítica: A documentação com nível de acidez, com manifestação 

de fungos ou com fragilidade elevada, são separados no sentido de alertar atenção 

cuidadosa no manuseio, esses documentos devem ser tratados pela equipe 

especializada de preservação, conservação e restauração, devendo o manuseio no 

procedimento de digitalização ser monitorado para evitar maior degradação no 

manuseio inadequado. Dentre o total de 106 itens degradado, 38 talões encontra-se 

em procedimento de recuperação técnica com ações corretivas, serviço lento e 

demorado que requer paciência dos especialistas.  Em todos os formulários de 

identificação são sinalizados o nível de fragilidade do acervo, sendo Nível 1 manuseio 

cuidadoso/livre, Nível 2 o manuseio requer atenção e monitoramento no manuseio, 

Nível 3 sem condição de manuseio com necessidades de intervenção do especialista 

para recuperar o documento, neste momento o manuseio passa a ser restrita e o 

Nível 4 é a face em que o recurso para recuperação do acervo é extremamente 

especifico requer empenho do profissional habilitado em restauração. 

 Para manter o controle administrativo das atividades, considerando as 

equipes e a atividade desempenhada de cada profissional, criou-se pontos 

estratégicos de comunicação fixa para entendimento de todos colaboradores a seguir: 

- Regras preestabelecidas para o preenchimento dos formulários; 

- Uso sistemático de estantes indicando acervo em procedimento e o 

acervo finalizado para ser expedido para o Setor de Digitalização em 

atendimento ao projeto de digitalização; 

- Material devolvido pelo Setor de Digitalização para revisão e 

acondicionamento; 

- Acervo disponível para guarda e armazenamento 

- Sinalização utilizando cores indicando localidade das estante no 

deposito e o nível de degradação do acervo para indicar a 

necessidade de intervenção especifica de restauração ou atenção 

adequada para manuseio e digitalização.  

A solicitação para assistência técnica da equipe de Conservação e 

Restauração bem como a equipe de apoio para transporte e tramitação do material a 

ser tratado de acordo com sua especificidade e feita através de solicitação da 

coordenação via e-mail mediante a sugestão do dia e horário do possível atendimento 

para tramitação do acervo, considerando o cronograma das equipes, levantamento e 

análise da situação geral da documentação. 
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No sentido de organizar o acervo documental, garantir a melhor condição de 

guarda e preservação dos documentos, otimizar as orientações e execução dos 

procedimentos de tratamentos arquivísticos e o translado do acervo para as equipes 

envolvidas em todo processo, instaurou-se a necessidade de um cronograma de 

rotatividade em acordo com a demanda do projeto de digitalização versos o volume 

de documentos tratados e selecionados de interesse ao projeto em tratamento. 

 Neste contexto foram estipulados dias da semana e horário para entrega e 

devolução de material entre a seção responsável pela identificação tipológica, o 

responsável pela digitalização do acervo e a equipe de apoio operacional 

encarregada de realizar o transporte das caixas com a documentação especifica para 

o projeto de digitalização. A média de atividades desenvolvida para não chocar com 

os procedimentos das equipes foi estuda com base aos dados coletados e o 

andamento dos procedimentos de higienização preventiva, identificação tipológica e a 

digitalização do material selecionado. 

 

Quadro 3 – Cronograma para entrega/devolução de material em procedimento 

Semana / Horário 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Manha  09:00     XXXX   XXXX 

  
     

  

Tarde 14:00 XXXX         

 

 

Esse cronograma pretende a curto e médio prazo os seguintes resultados: 

 

- A padronização e interação sistemática das atividades de 

identificação e controle dos documentos da série documental 

selecionada 

- Racionalizar os serviços arquivísticos  

- Agilizar e assegurar o acesso e recuperação da informação 

- Reduzir e aprimorar o espaço de armazenamento do acervo 

- Preservar a documentação arquivística em decorrência da 

avaliação criteriosa do nível de degradação 

- Conscientização da função do arquivista como instrumento de 

apoio administrativo como gestor da informação e 

aprimoramento do sistema. 
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Para atender a demanda do Projeto de digitalização outros formulários 

precisaram ser elaborados e sistematizados para garantir a mesma linguagem de 

identificação, neste momento foram considerando a proveniência do órgão produtor e 

as características dos documentos regulamentada por Lei 6.015 e a Lei 8.935 da 

época adaptados para facilitar e auxiliar no processo da identificação do acervo e 

tramitação de entrega e devolução do material em tratamento arquivísticos citados a 

seguir:  

- Etiqueta de identificação Livro / Talão (Apêndice E)  

- Etiqueta de identificação sequencial das Caixas (Apêndice F) 

- Protocolo de Tramitação de entrega/devolução (Apêndice G) 

A Etiqueta de identificação Livro/Talão (Apêndice E), elaborada e 

confeccionada sistematicamente com o mesmo padrão de outras etiquetas do arquivo 

da seção do judiciário, considerando os dados internos do documento, permitindo 

atribuir nova numeração de controle do APEB, código de localização, estado de 

conservação, período da revisão do suporte e sinalização de procedimento aplicado 

no item documental correlacionado a medidas de conservação sito a digitalização, 

cada livro talão recebe uma etiqueta de identificação com dados de origem, localizado 

na parte inferior do lado direito da capa preservada, com informações coletadas 

através do registro interno, dados contidos no termo de abertura e/ou termo de 

encerramento além de informações correspondente as atividades arquivística e do 

órgão custodiador.  

A Etiqueta de identificação sequencial das Caixas (Apêndice F) tem objetivo 

de dar sequência a numeração das caixas, manter e facilitar a localização do item 

documental identificado e para facilitar a localização dos documentos, cada caixa 

recebe um etiqueta de identificação com numeração sequencial e informações 

referente estante, sala, setor responsável pelo acervo além do timbre padronizado 

órgão custodiador.  

O Protocolo de Tramitação de entrega/devolução (Apêndice G) atribui 

responsabilidade ao detentor temporário, evidencia os dados correspondentes ao 

acervo, objetivo do projeto, nome do responsável no procedimento de digitalização, 

tem formato padronizado com datas de entrega e devolução conferido por assinaturas 

dos responsáveis pelo acompanhamento do recebimento e devolução do material 

separação por tipologias que podem indicar o fluxo de produtividade acerca dos 

procedimentos de identificação e digitalização do acervo.  
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3.8 Finalização do Procedimento de Identificação – Dados Estatísticos 

 

Ao final do procedimento de identificação entre outras atividades 

desenvolvidas, obtivemos uma margem da quantidade de documentos analisados 

como demonstrado no Gráfico 4.  

 

 

    Fonte: Elaborado pelo auto 

 

O total de documentos identificados em formato Livro/Talão estima-se um 

total de 1.539 livro/talões, sendo 1.363 livro/talões fornecidos para o projeto de 

digitalização e apenas uma margem de 176 talões não foram submetidos ao 

procedimento digitalização seja pelo fato do projeto digitalização está 

temporariamente suspenso ou pela decisão de intervenção e ações corretivas ao 

documentos fragilizados onde requer um nível maior de atenção no manuseio. 

Durante o procedimento de higienização ficou constado em alguns 

Livro/Talões um elevado nível de acidez nos suportes devido a ação natural do 

tempo, esses foram acondicionados com papel com Ph nêutron após procedimento 

de higienização e identificação. Os talões com degradação por acidez mais elevado, 

mais fragilizados recebem o mesmo tratamento de identificação e foram destinados 

para o Setor de Conservação e Restauração de Acervo onde a equipe especializado 

irá proceder com técnicas de restruturação, procedimento rigoroso higienização e 

desinfestação de fungos e/ou de micro organismos. 
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Dentre os 106 talões fragilizados 38 talões encontra-se em procedimento 

especifico de recuperação do acervo com especialista da área de conservação, 

preservação e restauração de acervo. Devido a suspensão do projeto, cerca de 70 

livro/talões em bom estado de conservação não foram digitalizados, mas como todos 

os outros documentos transferidos para o formato digital poderão ser consultados no 

formato textual em papel através da localização do acervo no Índice Instrumento de 

Pesquisa sugerido (Apêndice I) que poderá ser disponibilizado após finalização dos 

procedimentos, ao final da elaboração e confecção do índice e dos procedimentos 

burocráticos e de divulgação. 

Ao final do processo de identificação tipológica constamos no acervo 

identificado cerca de 20 regiões cartorária do estado da Bahia que prestaram serviços 

de registro de casamento entre o período de 1929 a 1975 correspondendo uma 

estimativa aproximada de 6.236 registros. Para os serviços prestados pelos 

oficiais/tabeliões de registro de óbito constam sinalizados 39 regiões e uma estimativa 

de aproximadamente 61.209 registros entre os anos de 1929 á 1974 

Para o serviço cartorário em emissão de registro de nascimento comtempla 

cerca de 74 regiões cartorária com uma elevada estimativa de 222.168 registros entre 

os 1913 à 1976 e apenas em 8 regiões foram constatados a prestação de serviços 

para as três modalidades tipológicas (Registro de Nascimento, Óbito e Casamento) 

segundo a documentação analisada, avaliada e identificada no acervo de Registros 

Cíveis Notarias custodiados no APEB.  

É importante ressaltar que a documentação referente ao Acervo de 

Registros Cíveis de Pessoas Naturais dos Cartórios Notarias do estado da Bahia 

foram recolhidos no APEB de forma fracionada, cada região cartorária enviavam os 

lotes da documentação de acordo ao período de recolhimento e os períodos 

referenciados estão fragmentados. 

O APEB  não possui a custodia de todos os talões emitidos em todo estado 

da Bahia nem os talões estão acumulados consecutivamente aos respectivos 

períodos sinalizados. A estimativa relativa a quantidade de registros se dar mediante 

ao número calculado de folhas higienizadas no período de tratamento arquivístico 

preventivo para identificação tipológica, podendo obter oscilações para mais ou para 

menos de 2% devido a existência de folhas em branco, anotações de termo de 

abertura e/ou encerramento bem como folhas soltas de cancelamento de registros em 

alguns talões.  
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As datas conferidas em todo acervo, correspondem ao dia de registro do 

serviço solicitado, salvo o registro de óbito pois seria o dia do referido falecimento dos 

citados nos documentos, os demais existe situações de registro após anos do ato.  

Os livros que constam citados nos registros estão em posse dos cartórios 

para consulta e emissão de segunda via caso a sociedade cível necessitem, o 

número de folhas dos talões identificados variam entre 50 à 400 folhas dependendo 

da organização administrativa de cada oficial/tabelião de cada região cartorária além 

de constatar uma grande rotatividade de oficiais/tabeliões no período intitulado com 

oficial, interino e/ou substituto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades encontradas no procedimento de identificação dos 

documentos, está na questão da produção documental em grande parte não possuem 

um modelo específico com formatação que abranjam todas as regiões cartorárias. 

Diante de toda problemática apresentada acima, esta pesquisa tem por objeto 

investigar uma metodologia para identificação, o momento é desafiante para o 

arquivista e os profissionais da área a disposição da atividade, seja na identificação 

arquivística, no mapeamento de processos, na otimização do diálogo e atender às 

demandas de políticas de gestão de documentos e arquivos e as demandas 

informacionais das áreas de administração e tecnologia da informação da 

metodologia de identificação arquivística para subsidiar a implantação do Índice como 

instrumento de pesquisa. 

Realizar a indexação pertinente que colabore na localização do documento, 

identificar tipológica e cronológica de acordo com a proveniência, arquivamento e 

acondicionamento que garanta a integridade do suporte e a disseminação das 

informações do acervo, preserva e viabiliza a digitalização do acervo organicamente 

acumulados e produzidos pelos cartórios recebidos e custodiados no APEB. 

O projeto ABIJCSUD concede a digitalização do acervo, o APEB assegura o 

controle e a organização dos documentos em linguagem arquivística, promove na 

finalização de todos os procedimentos arquivísticos adotados e aplicados a 

disseminação das informações para atender aos objetivos específicos do público  civil  

através da emissão e confecção de instrumentos de pesquisa que facilita a 

localização dos documentos individualmente e/ou conjunto documental produzidos 

por tabeliães e oficiais no desempenho de suas atividades nas várias unidades de 

cartórios notarias no estado da Bahia. 

Na expectativa de constatar uma metodologia para identificação documental, 

mediante a revisão bibliográfica e o tratamento técnico arquivísticos direcionado ao 

acervo em evidencia, pode se perceber no desenvolvimento das atividades 

necessárias para o acervo selecionado que algumas características informacionais 

tornam cruciais no procedimento de identificação. A tipologia do acervo e os dados 

característicos ao documento arquivísticos e sua subserviência a diplomática que 

garante sua legitimidade podem determinar uma identificação segura ao acervo. 
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O que dificuldade a atividade é a falta de habilidade do profissional de arquivo 

disponível e o planejamento para o desenvolvimento dessa atividade. O profissional 

arquivista neste momento é um fator facilitador dotado de conhecimento específicos á 

habilidades técnicas arquivística que normalmente não terá dificuldade em identificar 

as unidades documentais além de facilitar o acesso as finalidades especificas do 

acervo.  

O arquivista como coordenador e facilitador do desenvolvimento das 

atividades deve estar próximo do profissionais e colaboradores percebendo as 

dificuldades, sugerindo e aplicando intervenções que dinamize e otimize o empenho 

dos colaboradores além de detectar equívocos de identificação documental evitando 

problemas posterior na tentativa de localizar informações do acervo. 

O estudo de genealogia é de grande importância não só para a sociedade 

ABIJCSUD mais também para a sociedade civil em busca de seu passado e/ou direito 

constituído em que esses documentos possam auxiliar na comprovação de seus 

direitos constitucionais.  

O processo de avaliação do acervos acumulados merece especial atenção, 

por se tratam de grandes volumes de documentos acumulados ao longo do tempo, os 

procedimentos arquivísticos a serem adotados variam em função da situação do 

acervo, bem como de seu relacionamento com os demais conjuntos documentais e o 

diagnóstico da situação do acervo elaborado com a finalidade de obter dados sobre o 

estado de conservação dos documentos irão auxiliar nos instrumentos de 

recuperação da informação e na conservação do acervo. 

Antes de qualquer recurso material, é fundamental que o arquivo possa 

contar com uma equipe de pessoas comprometidas com a atividade, que atendam à 

complexidade das funções e tarefas tendo em vista a especificidade das ações a 

serem empreendidas na documentação selecionada para identificação o que 

certamente se refletirá na qualidade dos serviços prestados pela instituição aos 

cidadãos. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

ACONDICIONAMENTO 
 

Embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação 

CRONOGRAMA Quadro em que se distribuem o cumprimento de tarefas, 
atos ou acontecimentos em dias, semanas, meses e anos 

CONSERVAÇÃO Ato ou efeito de promover a preservação e a restauração dos 
documentos 

DECLARAÇÃO Manifesto de uma opinião, conceito, resolução ou observação 
a respeito de algo assinada por uma autoridade ou por um colegiado 

FORMULÁRIO Modelo de espécies ou tipos documentais contendo espaços para o 
registro de dados variáveis 

HIGIENIZAÇÃO Retirada, por meio de técnicas apropriadas, de poeira e outros 
resíduos, com vistas à preservação dos documentos 

ÍNDICE Lista sistemática, pormenorizada, dos elementos do conteúdo de um 
documento ou grupo de documentos, disposta em determinada ordem 
para indicar e facilitar sua localização. 

INSTRUMENTO DE 
PESQUISA 

Meios que permite a identificação, localização ou consulta a 
documentos ou informações neles contidas,  

LEVANTAMENTO 
ESTATÍSTICO 

Pesquisa e sistematização de dados estatísticos  

LIVRO Conjunto de páginas em branco, em geral encadernado destinado a 
receber dados 

PRESERVAÇÃO Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de 
adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico  

REGISTRO  
 

Inscrição ou transcrição de atos, fatos, títulos e documentos a fim de 
autenticá-los 

RESTAURAÇÃO Conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de 
documentos deteriorados 
e danificados. 

TALÃO/TALONÁRIO Caderno formado por folhas divididas em duas partes, sendo uma 
destacável e a outra fica como comprovante. Em geral contém dados 
fixos impressos e espaço para os dados variáveis a serem registrados 

TRAMITAÇÃO Curso do documento desde a sua produção ou recepção até o 
cumprimento de sua função administrativa. Também referido como 
trâmite ou movimentação 
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APÊNDICE A – Controle de numeração de Caixas/Estantes 

 

 
 
 
 
 



 

59 

APÊNDICE B – Higienização Preventiva do Acervo 
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APÊNDICE C – Questionário oral utilizado para coleta de características do acervo 
para elaborar Novo Formulário de procedimentos consolidado. 

 
 

1 – Ao abrir as caixas, qual a variação na quantidade de talões? Em média 6 

2 – Dentro da caixa a vários de tipologia?  Raramente 

3 – A origem/Cartório dos talões variam? Constantemente   

4 – Há dados e/ou assinaturas diferentes dos oficiais Tabeliões?  Sim 

5 – Tem alguma característica que seja necessário ressalta no 
formulário? Quais? 

Sim, os números 
de Registro 

6 – Existe algum campo do formulário que deva ser acrescentado? Sim, Observações 

7 – Quais informações deseja acrescentar? Estado de 
Conservação 

8 – Tem dificuldade em realizar os procedimentos? Por que? Sim, escrita ilegível 

9 – Existe oscilação ou inexistência dos dados a serem coletados na 
identificação tipológica?  

Não 

10 – Todos os dados exigidos no formulário contempla as 
característas tipológica do acervo? 

Sim  

11 – Existe sequência tipológica na ordem das Caixas? Sim, algumas 
vezes não 

12 – Deseja acrescentar mais alguma coisa no formulário? Não 
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APÊNDICE D – Triagem Preventiva para Identificação de Acervo 
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APÊNDICE E - Etiqueta de Identificação Livros/Talões 
 

  

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Tamanho alterado para ilustração 
 



 

63 

 
APÊNDICE F - Etiqueta de Identificação sequencial das caixas 

 
 

                    

 

 

FUNDAÇÃO PEDRO CALMON 
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA 

BAHIA 

 

 

 

SEÇÃO DE ARQUIVOS DO 

JUDICIÁRIO 
 

 

 

ESTANTE Nº 00-O 

SALA Nº XY 

CAIXA Nº 000 
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APÊNDICE G - Protocolo de tramitação entrega e devolução de material em 
tratamento arquivísticos 
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APÊNDICE H – Triagem Preventiva de Identificação de Acervo – Tipologia Diversas 
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APÊNDICE I – Em Elaboração: INDICE – Instrumento de Pesquisa 
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ANEXO 1 – Carta de apresentação 
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ANEXO 2 – OF. Nº 004/2019-APEB Resposta para realização de pesquisa 
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FIGURA 1 – Foto ilustrativa do armazenamento (Antes das intervenções) 
Antes da Realização de Procedimentos para Identificação 

 

 
 

FIGURA 2 – Foto ilustrativa do armazenamento 

(Após Procedimentos de Identificação) 
 

 


