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O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) é uma instituição 

pública criada em 25 de agosto de 1931 pelo Decreto n° 2.638. Sua finalidade é 

implementar a política estadual de arquivos. Desde a sua criação, o APERJ possuiu 

outros três nomes, a saber: Arquivo Geral do Estado (1931-1936), Diretoria Geral do 

Arquivo Público e Biblioteca Universitária (1936-1938) e Arquivo Público (1938-1975). 

Atualmente, o APERJ é composto por duas Assessorias - Técnica e de 

Informática; Departamento de Gestão de Documentos, que se divide em Divisão de 

Normas Técnicas e em Divisão de Apoio Técnico; Departamento de Acesso à 

Informação; Departamento de Gestão do Acervo, que é composto pela Divisão de 

Processamento Técnico e pela Divisão de Conservação; além da Divisão de Apoio 

Administrativo. 

Dentre os fundos custodiados, destacam-se como principais os que seguem 

abaixo: 

Quadro 1 

Principais fundos custodiados pelos APERJ 

Casa de Detenção da Corte 

Casa de Detenção do Distrito Federal 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

                                                           
1 Bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
2 Bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Delegacia Especial de Segurança Política e Social 

Departamento Autônomo de Ordem Política e Social do Estado do Rio de Janeiro 

Departamento Geral de Investigações Especiais 

Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara 

Divisão de Polícia Política e Social 

Instituto Médico Legal 

Instituto Penal Cândido Mendes 

Polícias Políticas do Rio de Janeiro 

Presidência da Província do Rio de Janeiro 

Presidência do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O Departamento de Gestão de Documentos (DGD) é responsável por 

coordenar o desenvolvimento do Programa de Gestão de Documentos (PGD-RJ) e do 

Sistema de Protocolo Eletrônico do Estado do RJ (UPO); controlar a elaboração e 

aplicação dos instrumentos técnicos de gestão de documentos e protocolo na 

administração pública estadual; gerenciar o recolhimento de documentos para 

custódia e guarda do APERJ, e; supervisionar e dar apoio técnico a arquivos públicos 

e privados. 

O DGD é dividido em Divisão de Apoio Técnico (DAT) e Divisão de Normas 

Técnicas (DNT). A DAT atende às consultas e solicitações internas e externas de 

empréstimos de documentos intermediários custodiados, realiza visitas técnicas 

arquivísticas, treinamentos (gestão de protocolo, UPO, gestão de documentos), 

promove a gestão do acervo intermediário do APERJ e gerencia sistema UPO. 

Cumpre à DNT elaborar e atualizar os instrumentos de gestão de documentos das 

atividades-meio, coordenar as comissões de gestão de documentos da atividade-fim, 

elaborar e atualizar os manuais de gestão de documentos, protocolo e redação oficial. 

O Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RJ) 

foi estabelecido com objetivo de padronizar a produção de documentos decorrentes 

dos procedimentos administrativos desde a sua produção até a sua destinação final. 

A criação e atuação do PGD-RJ estão fundamentadas legalmente através do Art. 216. 



§ 2° da Constituição Federal de 19883, do Art. 1º da Lei de Arquivos nº 8.159 de 19914, 

da Lei Estadual de Arquivos nº 5.562 de 2009, que dispõe sobre a política de arquivos 

públicos e privados e do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências; do 

Decreto nº 42.002, de 21 de agosto de 2009, que dispõe avaliação e destinação de 

documentos produzidos e recebidos pela administração pública estadual e dá outras 

providências; do Decreto Estadual nº 43.871, de 08 de outubro de 2012, que dispõe 

sobre a criação do Sistema de Arquivos do Estado do Rio de Janeiro – SIARQ-RJ; do 

Decreto Estadual nº 43.992 de 2012, que aprova o Plano de Classificação de 

Documentos e Tabela de Temporalidade das atividades-meio do Estado do Rio de 

Janeiro; do Decreto Estadual nº 46.475 de 2018, que dispõe sobre o acesso à 

informações previsto no inciso XXXIII, do caput do artigo 5°, no inciso II, do §3° do 

artigo 37, e no §2°, do artigo 216, todos da Constituição da República, e dá outras 

providências. 

Cabe ressaltar que, a gestão de documentos representa um instrumento 

estratégico para a transparência do Estado no que tange o acesso dos cidadãos à 

informação pública, pois, no caso do Estado do Rio de Janeiro, o Plano de 

Classificação de Documentos já possui a classificação de sigilo, assim como a 

enunciação dos documentos produzidos pelo Governo do Estado. Todavia a 

administração pública do Estado do Rio de Janeiro necessita não apenas ter 

conhecimento da existência desses instrumentos e da política arquivística estadual 

como também ter meios para a aplicação destes. Isso reflete em profissionais 

capacitados, a utilização efetiva dos procedimentos arquivísticos e a atuação da 

Comissão de Gestão de Documentos em cada órgão do Poder Executivo do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Nesse âmbito, a Escala Brasil Transparência (EBT) é um ranking da 

Controladoria Geral da União que mede entre os estados brasileiros (incluindo o DF) 

o cumprimento a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2018, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação (LAI). 

De acordo com o último ranking, o Rio de Janeiro ocupa a 26ª posição, ou seja, 

a penúltima, estando à frente apenas do Amapá conforme mostra a imagem abaixo: 

                                                           
3 Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 
4 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. 



 

Figura 1 

 

 Fonte: Escala Brasil Transparente (EBT), 2017. 

 

Entre as medidas necessárias para melhoria do acesso à informação no Estado 

do Rio de Janeiro, estão a existência de um Serviço de Informações ao Cidadão Físico 

(SIC Físico); a exigência de dados que dificultam o atendimento do pedido de acesso 

à informação; a ausência de uma ferramenta para acompanhamento do pedido no 

site; o atendimento dos pedidos no prazo e em compatibilidade com o que foi 

solicitado. 

No que concerne às metas e aos desafios, o DGD busca estimular a aplicação 

dos instrumentos de gestão de documentos; apoiar os órgãos da Administração 

Pública estadual na avaliação e eliminação de documentos referentes à atividade-

meio e à atividade-fim; incentivar os órgãos a elaborarem os instrumentos de gestão 

de documentos das atividades fim e realizar treinamentos em grande escala visando 

alcançar o maior número de servidores possível. 

Além da elaboração dos instrumentos de gestão de documentos, o DGD 

incentivou e auxiliou o uso desses instrumentos para uma efetiva gestão de 

documentos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, até 2018, mais de 450 

toneladas de documentos foram eliminados. Abaixo, é possível observar os órgãos do 

Poder Executivo Estadual os quais realizaram eliminação de documentos: 

 



Gráfico 1 - APERJ 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 2 - Outras secretarias 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 3 - DETRAN 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Além do exposto, durante praticamente dez anos de atuação do PGD-RJ, 

conseguiu-se atingir os seguintes resultados:  

Elaboração de Manuais com o intuito de orientar os servidores públicos 

estaduais, a saber: Manual de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado 

30

256

48
2 9 10

APERJ PROCON DBA JDA SEJINT e 
outras 

Secretarias

Outras 
Secretarias

0

100

200

300

Aprox. 18 toneladas

12

115,31

36,5

262

358

10,5

DEGASE IO DETRO SEEDUC DPERJ SSCS

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Aprox. 40 toneladas

2526

3929

2039

2016 2017 2018

0

2000

4000

6000

Aprox. 425 toneladas



do Rio de Janeiro; Manual de Gestão de Protocolo do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro; Manual de Redação Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro; Atualização de Plano de Classificação de Documentos e Tabela de 

Temporalidade de Documentos das atividades meio do Estado do Rio de Janeiro 

utilizando metodologia de elaboração em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense; Elaboração de 25 Planos de Classificação de Documentos e Tabelas de 

Temporalidade de Documentos das atividades fim dos órgãos e secretarias do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro, incluindo quatro atualizações. 


