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RESUMO 
 
A partir do levantamento da literatura arquivística em relação aos conceitos 

pertinentes a área, procura-se evidenciar neste trabalho o conceito de autenticidade 

dos documentos arquivísticos gerados em meio eletrônico para demonstrar que 

estes podem ser registros fidedignos e confiáveis ao testemunhar ações e direitos 

decorrentes. Para isso, será apresentada a iniciativa da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE), no âmbito do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), através da Resolução n.° 37, de 19 de dezembro de 2012, a fim de 

demonstrar a relevância da autenticidade no atual cenário arquivístico frente à 

tecnologia da informação e comunicação (TIC).   

 

Palavras Chave: Arquivologia. Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais. 

Autenticidade. CONARQ.  
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ABSTRACT  
 

From the survey of archival literature of the relevant area concepts, we try to show in 
this paper the concept of authenticity of records generated by electronic means to 
demonstrate that they can be trusted and reliable records to testify shares and rights 
arising. For this, the initiative of the Technical Chamber of Electronic Documents 
(CTDE), under the National Council on Archives (CONARQ), through Resolution n.° 
37, of 19 December 2012, in order to demonstrate the relevance of authenticity in the 
current scenario facing the archival information and communication technology (ICT). 
 
 
Keywords: Archival. Document Management Digital Archives. Authenticity. 
CONARQ. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

[...] Vivemos o impacto da Informática, da eletrônica, do processamento 
de dados que tudo invade, tudo transforma, tudo agiliza e viabiliza,mas 
que tem sérias implicações com os arquivos. (SOARES, 1983 apud 
RONDINELLI, 2005, p. 31-32)  
 

   O mundo contemporâneo é marcado pelos avanços tecnológicos e pela sua 

influência, que vão desde o comportamento dos indivíduos até o avanço da Ciência.      

É inegável a revolução que as tecnologias causaram em várias áreas do 

conhecimento e, não foi diferente no tocante à Arquivística, principalmente, na 

maneira de produzir, gerenciar e tratar os documentos arquivísticos.  

   Com o advento das TIC’s, a Arquivologia encontra-se em um cenário ainda mais 

desafiador. O manejo e o controle de documentos arquivísticos somente em 

ambiente convencional torna-se insuficiente para a continuidade, a longo prazo, das 

atividades do órgão produtor, que demanda cada vez mais eficiência, eficácia e 

rapidez nos seus processos administrativos. Problemas como, o pouco espaço físico 

para o armazenamento dos documentos, que por sua vez, são produzidos e 

recebidos no decorrer das atividades organizacionais, são comuns, pois muitos 

órgãos não foram construídos pensando em um local próprio e adequado para 

armazenarem seu acervo. Assim, as grandes maiorias das empresas improvisam um 

espaço para o gerenciamento de seus documentos. Situações como falta de 

controle documental, perda e extravio de documentos são frequentes nas rotinas de 

trabalho dos arquivistas.  

   Diante desse breve panorama, a gestão de documentos arquivísticos em formato 

digital encontra condições favoráveis a sua disseminação, pois com a sua 

implementação adequada será possível a redução da massa documental para 

liberação do espaço para outras atividades, localização mais precisa dos 

documentos e, o seu compartilhamento, facilitando e agilizando as transações 

administrativas. Contudo, os documentos em formato digital apresentam algumas 

dificuldades a serem superadas como: a obsolescência tecnológica, a manutenção 

de sua integridade, autenticidade e organicidade. 

  O intuito dessa pesquisa é abordar a importância de garantir a integridade e 

autenticidade dos documentos arquivísticos em ambiente eletrônico, uma vez que, 
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são essas características, essências, que atribuem identidade e sentido aos 

documentos arquivísticos.  

   Essa discussão se faz pertinente, pois já se nota as novas formas dos documentos 

serem produzidos, gerenciados e tratados, adquirindo, também, novas configurações 

no âmbito tecnológico, jurídico e arquivístico. Somado a isso, discorrer sobre esse 

tema torna-se necessário, porque ainda é incipiente esse assunto na realidade 

brasileira - a grande maioria encontra-se em língua estrangeira -  e, este trabalho  

poderá contribuir para despertar maiores discussões de estudos e iniciativas para a 

gestão de documentos arquivísticos no ambiente eletrônico. 

   O objetivo desse trabalho de pesquisa é elucidar a importância da garantia e 

manutenção da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais para que 

continuem sendo fontes confiáveis de registro de ação e referência. Assim, destaco 

os estudos empreendidos pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE), 

mais precisamente sua Resolução n.º 37, de 19 de dezembro de 2012, a fim de 

demonstrar a relevância da autenticidade no atual cenário arquivístico frente às 

TIC’s.   

  Para realizar esse estudo, foi utilizada como metodologia a busca de referencial 

teórico por meio de pesquisa bibliográfica especializada da área, leitura de livros, 

artigos científicos e materiais disponibilizados na internet. Somado a isso, vale ainda 

ressalta a importância da abordagem teórica e metodológica dos estudos do Projeto 

InterPares na construção dessa monografia, visto que, sua fundamentação teórica 

consiste no estudo articulado entre os princípios e métodos da Diplomática à 

Arquivologia, contribuindo assim, para uma possível identificação do documento 

arquivístico, a partir da verificação e análise de suas características fundamentais 

como integridade, autenticidade e organicidade, em meio eletrônico. 

   O trabalho é composto por introdução, três capítulos e considerações finais. O 

primeiro capítulo consiste em apresentar os conceitos fundamentais da Arquivologia 

junto aos seus teóricos com a intenção de mostrar as diferentes abordagens e 

variações conceituais da área. Demonstrar a definição de arquivo, documento, 

documento arquivístico, informação, documento digital, documento eletrônico, 

documento arquivístico digital tornam-se, então, fundamentais para entendermos o 

objeto do estudo da presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais. 
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   O segundo capítulo analisará a autenticidade dos documentos arquivísticos no 

ambiente eletrônico, onde veremos os conceitos de gestão de documentos e seu 

contexto atual tecnológico, os métodos para garantir a fidedignidade/confiabilidade 

do documento arquivístico no meio eletrônico, os métodos para garantir a 

autenticidade no ambiente eletrônico, os requisitos da autenticidade, as técnicas de 

autenticação, a proteção contra perdas, corrupção e a obsolescência tecnológica e, 

por fim,  o custodiador confiável. 

   O terceiro capítulo aborda como o CONARQ, órgão central da política arquivística 

brasileira, vem se posicionando acerca da presunção de autenticidade dos 

documentos digitais focando em uma de suas resoluções: a resolução CONARQ nº 

37, assim bem como, o documento oriundo dos pressuposto enunciados na referida 

Resolução, pois tratam-se de dois documentos representativos no tratamento da 

presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais no cenário 

nacional.  

   Por fim, nas considerações finais são apresentadas as conclusões com base na 

análise feita nos capítulos precedentes, assim como uma análise da 

representatividade do referido dispositivo elaborado pelo CONARQ. 
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2 ARQUIVOLOGIA: conceitos fundamentais  

 

Refletirmos sobre novas dimensões da arquivologia leva-nos, portanto, à 

hipótese de que a área encontra-se em via de um profundo 

redimensionamento, num processo reestruturador dos seus espaços. 

Espaços científicos, tecnológicos, sociais. Espaços de crise e crescimento. 

(JARDIM1, 1998). 

 

   A Arquivologia tem sua definição cunhada a partir do seu objeto de análise e 

estudo: o arquivo. Segundo o DIBRATE (2005, p. 35), Arquivologia é a “disciplina 

que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na 

produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos”. Arquivo, 

então, é o conceito central da Arquivologia.  

   A Arquivística nasce no período do século XIX, conhecido como Época 

Contemporânea, o qual foi marcado por importantes acontecimentos como a 

Revolução Francesa e a I e II Guerra Mundial.  

   Durante o período da Revolução Francesa (1789) se estabeleceram os arquivos 

nacionais, dentre os quais destacam-se o Arquivo Nacional da França, considerado 

um modelo institucional aos demais países da Europa e das Américas; a 

centralização dos arquivos públicos e privados ao Arquivo Nacional e, por fim, a 

liberação do acesso aos arquivos para os cidadãos.  

  Na Idade Contemporânea, o termo arquivo “adquiriu uma dupla dimensão, onde se 

por um lado, é o registro documental da garantia de direitos dos cidadãos, por outro, 

conservam e geram a memória do passado da nação [...]” (REIS2, 2006). Em virtude 

desses aspectos, a História enxerga o arquivo como um objeto de investigação e 

inicia-se, assim, um entrelaçamento entre a História e a Arquivologia de tal forma 

que, a Arquivística foi, por muito tempo, considerada uma disciplina auxiliar da 

História como “ferramenta” para dispor documentos para pesquisa.  

     No entanto, a centralização dos arquivos públicos ao Arquivo Nacional Francês, 

desencadeou na “reordenação metódica dos documentos, a partir de classificações 

anti-naturais que adulteraram a sua orgânica original” (RIBEIRO, 2011, p. 60).  

                                            
1 JARDIM, José Maria. A produção de conhecimento arquivístico: perspectiv as internacionais e 
o caso brasileiro (1990 – 1995) . 1998. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n3/27n3a01.pdf>.  Acesso em: 11 fev. 2014. 
2 REIS, Luís. O arquivo e a arquivística evolução histórica . Ano 7, n. 24, abr-jun. 2006. Disponível 
em: < file:///C:/Users/Geo/Downloads/Dialnet-OArquivoEArquivisticaEvolucaoHistorica-
2152131%20(1).pdf> Acesso em: 20 fev. 2014. 
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   Dessa forma, devido a desorganização instaurada pelas reclassificações e a 

subsequente deturpação sobre a função dos arquivos e, principalmente, de seus 

princípios de organização, a Arquivística nasce, em 1841,onde o arquivista e 

historiador Natalis de Wailly introduziu normas para a organização dos documentos 

custodiados pelo Arquivo Nacional Francês. De fato, conforme já explicado, a 

Arquivologia emerge como disciplina auxiliar da História, no entanto, nos finais do 

século XIX, o universo arquivístico passou pelo seu primeiro grande marco 

intelectual: a publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses. Esta obra se tornou 

disciplina autônoma; com princípios, metodologia e linguagem próprias; por meio da 

publicação do Manual do trio de arquivistas holandeses que, “sistematizava a teoria 

de Natalis de Wailly e fundamentaria as Bases da arquivologia Moderna” (REIS, 

2006). 
   Todavia, Reis (2006) ainda nos lembra que, muito antes do “nascimento formal da 

arquivística como disciplina, já existia prática de sistematização e conservação de 

fundos documentais, desde que o Homem criou os primeiros Arquivos”, descobertos 

no seio das Civilizações Pré-Clássicas a fim de preservar os registros documentais 

para usos futuros. Reis (2006) acrescenta que, estes arquivos não foram concebidos 

como meros depósitos de numerosas placas de argilas, mas sim, como “complexas 

estruturas organizativas e funcionais”, que demonstraram dispor já de muitos dos 

elementos que iriam se tornar pressupostos da Arquivística mais adiante. 

   Deste modo, para melhor entender a proposta deste trabalho - pautada na 

identificação do documento arquivístico no ambiente eletrônico - este capítulo 

apresentará alguns conceitos importantes do processo evolutivo da área como: os 

conceitos de arquivo; informação; documento; documento arquivístico; documento 

eletrônico; documento digital e documento arquivístico digital.  

  

 

 2.1 ARQUIVO: principais abordagens conceituais  
 

Ao longo do horizonte intelectual da Arquivística, a conceituação do termo arquivo se 

mostrou um rico desafio aos estudiosos e teóricos da área. E mesmo que ainda não 

se saiba a real origem desse termo, é consenso na literatura afirmar que, o seu início 

está associado a invenção da escrita, “o que demonstra a ideia de serem encarados 

como base e veículo de informação” (RIBEIRO, 2011, p. 60). Conforme explica Reis 
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(2006), a evolução conceitual do termo arquivo está em paralelo ao desenvolvimento 

das sociedades humanas.  

 

Os arquivos constituem desde sempre a memória das instituições e das 

pessoas, e existem desde que o Homem fixou por escrito as suas relações 

como ser social. [...] Assim, os arquivos surgem desde que a escrita 

começou a estar ao serviço da sociedade, e terão nascido de forma 

espontânea no seio das antigas Civilizações do Médio Oriente [...]. O 

aparecimento da escrita condicionou o aparecimento dos primeiros 

Arquivos, de tal forma que desde logo a humanidade tomou consciência de 

que era necessário conservar os registros produzidos para mais tarde 

poderem ser utilizados. (REIS, 2006) 

  

   Etimologicamente, o termo arquivo provém do grego “archeion” e que mais tarde 

foi referido no mundo romano como “archivium”, cujo significado era: “o lugar  onde 

se redigem e conservam os documentos expedidos pelo poder governativo” (REIS, 

2006, grifo nosso).     

   Não obstante, Rodrigues (2006, p.104) explicar que:  

 

Ao longo da história, a conceituação de arquivo mudou em conformidade 

com as mudanças políticas e culturais que as sociedades ocidentais 

viveram; os arquivos são um reflexo da sociedade que o produz e o modo 

de interpretá-lo também acompanha as mudanças que ocorrem.   

 

   Observa-se, portanto, que a definição de arquivo é variável; mutável. Por isso que, 

na literatura arquivística não há uma conceituação de arquivo que seja definitiva.     

   Assim, longe de pretender escrever sobre a História do arquivo e apontar qual a 

definição é a mais correta, esta seção mostrará, amplamente, as principais 

abordagens e linhas de pensamentos de alguns dos mais respeitados teóricos do 

campo arquivístico, bem como apresentar as definições encontradas nos principais 

dicionários e glossários técnicos da área na tentativa de definir o que é arquivo. E 

para tal, inspiro-me nas obras de grandes expoentes da literatura da área com 

destaque para: o Manual dos Arquivistas Holandeses; Jenkinson; Casanova; 

Brenneke e Schellenberg, assim como os dicionários DIBRATE e InterPARES 3.  

   Isso posto, iniciaremos a abordagem sobre o conceito de arquivo pela obra 

responsável à ascensão da Arquivologia como Ciência autônoma, sendo 
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considerada pelos pares da área como um divisor de águas na trajetória da 

Arquivística: o respeitável Manual dos Arquivistas Holandeses de 1898. 

   Segundo este, arquivo é:  

 

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

recebidos ou produzidos oficialmente  por determinado órgão 

administrativo  ou por um de seus funcionários, na medida em que tais 

documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou 

funcionário. (18933 apud RONDINELLI, 2011, p. 143, grifo nosso) 

 

   A partir dessa conceituação do trio de arquivista holandeses, S. Muller, J. A. Feith 

e R. Fruin, é possível pontuar as seguintes observações: 

1) O arquivo como um conjunto de documentos, onde neste ponto, verifica-se o 

vínculo documental, ou seja, a relação orgânica entre os documentos; 

2) Enuncia que o documento arquivístico independe de sua forma documental 

ao citar as diferentes formas que o documentos arquivístico possa vir a ser 

representado; 

3) Elucida a natureza do documento arquivístico por razões jurídicas.  

 

   Assim, nota-se que as ideias centrais acerca do que é o documento arquivístico na 

visão desses arquivistas são: a noção de organicidade; as várias formas documental 

e, a natureza jurídica. 

   A próxima abordagem é do arquivista inglês Sir Hilary Jenkinson que, em 1922, 

definiu arquivos como documentos  

 

[...] produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 

(público ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, 

preservados sob custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele 

ato e por seus legítimos sucessores para sua própria informação”.          

(19224 apud SCHELLENBERG, 2006, p. 36)  

 

   Com relação a esta definição, destacam-se os pontos que referem os arquivos 

como documentos oriundos de um ato administrativo, atribuindo-lhes assim, uma 

                                            
3 Muller, Feith & Fruin, R. Manual for the arrangement and description of archi ves . Trad. Arthur H. 
Leavitt. New York, 1940. 
4 Jenkinson, Hilary. A manual of archive administration . [1922] 2 ed. London, 1937. 
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percepção jurídica e; a responsabilidade de preservação dos documentos 

produzidos às próprias instituições geradoras. A propósito, no que diz respeito à 

responsabilidade de preservação dos documentos, é importante destacar que este 

se refere à custodia dos documentos que, inclusive para este autor, é essencial para  

identificar o documento arquivístico do não arquivístico. Em adição, Rondinelli 

esclarece a importância da custódia para os arquivos na seguinte passagem:  

    

[...] Seu fundamento reside no fato de que a custódia exercida pela e para 

instituição produtora dos documentos ou seu legítimo sucessor, (uma 

instituição arquivística), assegura que esses documentos são os mesmos 

desde o início, não sofreram nenhum processo de adulteração e, portanto, 

são autênticos (RONDINELLI, 2011, p. 151)   

 

   Com isto, Rondinelli (2011) explica que a análise da custódia ininterrupta, 

formulada por Jenkinson, resultou em uma das características fundamentais do 

documento arquivístico: a autenticidade. Além do mais, também é possível notar o 

conceito de organicidade resguardado no bojo conceitual da “cadeia ininterrupta de 

custódia” dos documentos para com suas instituições produtoras.  

   Assim sendo, Jenkinson foi um dos grandes responsáveis pela formulação das 

características dos documentos arquivísticos reconhecidas como fundamentalmente 

essenciais para a identificação dos mesmos tanto no ambiente tradicional quanto no 

ambiente eletrônico. 

   Sob a ótica desse autor, foi possível notar que a natureza de cunho jurídico dos 

documentos; a custódia ininterrupta; a autenticidade e, a organicidade, se  

mostraram como ideias chave sobre a noção de arquivo. 

   Em 1928, o arquivista italiano Eugênio Casanova define arquivo como “a 

acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa  no 

curso de sua atividade e preservados para consecução de seus objetivos políticos, 

legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa” (19285 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p. 37, grifo nosso). 

   Por esse comentário, é possível perceber que Casanova inclui a entidade pessoa 

física como produtora de documentos arquivísticos, diferentemente dos arquivistas 

holandeses e de Jenkinson que, denotavam, somente, a natureza jurídica aos 

                                            
5 Casanova, Eugenio. Archivistica . Siena, 1928. 
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documentos. Portanto, para a definição cunhada por este autor, é possível verificar 

que este acrescenta a entidade pessoa física como sendo, também, uma “instituição 

produtora” e, acresce o caráter histórico-cultural, ao lado do teor informativo, como 

razões para a preservação dos documentos arquivísticos. 

   Segundo o arquivista alemão Adolf Brenneke, considera arquivo como “o conjunto 

de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de negócios de uma 

pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente em determinado 

lugar como fonte e testemunho do passado” (19536 apud SHELLENBERG 2006, p. 

37). Nesta definição cunhada em 1953, o autor além de remeter a natureza jurídica e 

física do documento arquivístico, também remete a valorização do caráter histórico 

para custódia dos documentos arquivísticos, os quais tem como propósito servir 

como fonte de referência e testemunho do passado.   

   Para o arquivista norte-americano Theodore R. Schellenberg, a definição de 

arquivo deve contemplar, em seu bojo conceitual, o elemento seleção, uma vez que, 

“o maior problema do arquivista atual consiste em selecionar, da massa de 

documentos oficiais, [...] os arquivos que se destinam à preservação permanente”. 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 40). 

   Assim, a definição de arquivo (archive) para esse autor é a seguinte: 

 

Os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam sido 

considerados de valor, merecendo preservação permanente para fins de 

referencia e de pesquisa e que hajam sido depositados ou selecionados 

para depósitos, num arquivo de custódia permanente. 

(SCHELLENBERG,2006, p. 41)  

 

   Essa definição foi elaborada no ano de 1956 e, conforme se pode verificar, foi fruto 

de uma releitura crítica conceitual das definições cunhadas pelos arquivistas 

holandeses, Jenkinson, Casanova e Breneke. Assim, Schellenberg menciona: a 

natureza de cunho jurídico e físico dos documentos (records); insere o elemento 

seleção no bojo conceitual da definição de arquivo (archive), assim como, o teor 

informativo e histórico-cultural para a guarda permanente.   

   A questão de definir a destinação (eliminação ou preservação) dos documentos 

para Schellenberg é tratada com tamanha seriedade que este autor atribui valoração 

                                            
6 Brenneke, Adolf. Archivkunde: ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europaischen 
Archivwessens. Leipzig, Wolfgang Leesch, 1953. 
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aos documentos (records). Assim, o valor primário está relacionado aos motivos de 

criação dos documentos (records) e, o valor secundário, aos fins diferentes de sua 

criação. 

   E para finalizar este breve levantamento bibliográfico acerca do conceito de 

arquivo, segue as definições encontradas nos respectivos dicionários da área: 

   O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 27), propõe o 

seguinte esclarecimento do significado de arquivo:  

 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte. 

2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. 

3 Instalações onde funcionam arquivos. 

4 Móvel destinado à guarda de documentos. 

 

   E por fim, o Dicionário do Projeto InterPARES 3 [2012] que disponibiliza em sua 

base de dados online a seguinte definição para o termo arquivo: 

 

 [instituição] Uma agência ou instituição responsável pela preservação e 

comunicação de documentos arquivísticos selecionados para preservação 

permanente; [lugar] Lugar onde são mantidos documentos arquivísticos 

selecionados para preservação permanente; [documentos arquivísticos] 

Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por uma pessoa física ou 

jurídica ou organização na condução de seus negócios, e preservados. 

 

    Conclui-se, então, ao longo do que foi exposto que, o conceito de arquivo mostra-

se polissêmico, pois dá margens a várias outras designações como bem explica 

Fonseca (1998, p. 37), onde “o uso da palavra arquivo para designar tanto um 

conjunto de documentos quanto instituições, órgãos e serviços responsáveis pelos 

mesmos é demonstrativo da estreita relação entre o desenvolvimento da 

arquivologia e o surgimento e evolução das instituições arquivísticas” que, conforme 

já visto, emergiram no seio da Revolução Francesa em 1789.  

   No percurso conceitual ora empreendido, observamos que a questão 

conceitual/terminológica envolvendo o termo “arquivo” recai sob as acepções do 
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termo como fundo 7 e como instituição arquivística . Enquanto os autores enfatizam 

o conceito de arquivo como “conjunto documental”, isto é, o objeto da Arquivologia; 

os dicionários, aqui selecionados, expõem mais as variações do termo, ao 

contemplar tanto a noção de “conjunto de documentos” quanto de um espaço 

institucional arquivístico.      

    No entanto, vale lembrar que: não há uma definição conceitual universal, única  

em torno do termo arquivo. Conforme visto no breve levantamento bibliográfico, o 

conceito de arquivo é polissêmico, e isso ocorre devido as suas diferentes 

interpretações num tempo-espaço específico. 

 

 

2.2 INFORMAÇÃO E DOCUMENTO  
 

   O aparecimento e o desenvolvimento da escrita foi um grande marco na história da 

humanidade, uma vez que, possibilitou não só o registro do pensamento e atos do 

Homem, mas como também, a propagação dessas expressões ao logo dos tempos. 

 

O pensamento humano tem sido registrado por meio de sinais gráficos  

(alfabeto, número, traço), em diferentes formas (textos avulsos, livros,  

fotografias, esculturas, discos) e em vários tipos de suporte (pedra, tecido,  

couro, papel, plástico, metal), num processo dinâmico de comunicação de  

vivências, fatos e descobertas ao longo das gerações ( RONDINELLI, 2011, 

p. 27) 

 

   A importância da escrita para a história e para a conservação de registros advém 

da possibilidade de “materializar o conhecimento, criando um novo rumo para a 

humanidade [...]” (REIS8, 2010). Em geral, tais registros são entendidos como 

documentos. 

   Os documentos registram e comunicam atos expressados pelo Homem por meio 

das informações ali afixadas. Desse modo, dá-se, então, uma estreita relação entre 

documento e informação, uma vez que “um documento é a menor unidade de 

informação registrada com significado próprio” (THOMASSEM, 2006, p. 6).  

                                            
7 Segundo o DIBRATE (2005, 97), fundo é o conjunto de documentos de uma mesma proveniência. E 
está associado ao conceito de arquivo. 
8 REIS, Luís. A Invenção da Escrita: um novo rumo a Humanidade. 2010. Disponível em: 
<http://novaserie.revista.triplov.com/numero_07/luis_reis/index.html>. Acesso em: 20 mai. 2014.   
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   Para melhor esclarecimento, abaixo segue algumas das principais definições a 

respeito do termo “documento” na perspectiva da Arquivologia. 

   O DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73) define documento como “uma 

unidade de registro de informações, qualquer que seja seu suporte ou formato”. 

   A Base de Dados de Terminologia do Projeto InterPARES 3 [2012] define 

documento como “uma unidade indivisível de informação constituída por uma 

mensagem fixada num suporte (registrada) com uma sintaxe estável. Um documento 

tem forma fixa e conteúdo estável.”9 

   Duranti (1998) apresenta uma definição mais detalhada do significado de 

documento ao afirmar que, documento é “informação registrada num suporte, dotada 

de forma e de sintaxe a ser comunicada no tempo e no espaço” (DURANTI10, 1998 

apud RONDINELLI, 2011, p. 53). 

   Informação, por sua vez, é “todos os fatos e ideias que tenham sido registrados, 

comunicados e/ou distribuídos formal ou informalmente em qualquer formato físico” 

(JARDIM, 1992, p. 252).  

   Neste sentido, é possível notar que informação e suporte11 são elementos que 

constituem e integram a noção de documento, já que, o primeiro representa o 

conteúdo, enquanto o segundo representa a materialização desse conteúdo, a fim 

de lhe garantir “estabilidade e permanência” (RONDINELLI, 2011, p. 56).  

   Assim, pode-se entender que todo documento é composto por conteúdo estável, 

forma fixa e suporte, onde, conteúdo estável se refere a não alteração/variação das 

informações registradas; forma fixa à não alteração/variação da 

estrutura/apresentação das informações afixadas e; suporte ao material ou veículo 

de cunho duradouro pelo qual a informação é propagada.    

   Ao lado disso, verifica-se, pois, a relação entre informação e documento elucidada 

por Camargo (1994, p. 34, grifo nosso) na seguinte passagem: “[...] Se a informação 

[...] é parte integrante do documento, este por sua vez, é parte de um coletivo  muito 

especial a que denominamos arquivo”. Contudo, para que um documento seja 

considerado parte integrante do conceito de arquivo, este, primeiro, terá que ser 

identificado como documento arquivístico, uma vez que, o “conjunto de documentos” 

                                            
9 INTERPARES 3, 2012. Disponível em: 
<http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?status=dictionary>. Acesso em: 6 abr. 2014.  
10 DURANTI, Luciana.Diplomatics: new uses for an old science. Society of American  
Archivists: Maryland, 1998.186 p. 
11 Segundo o DIBRATE (2005, p. 159), suporte é material no qual são registradas as informações.  
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integrantes do conceito de arquivo, são os documentos arquivísticos. Por isso que,  

nem todo documento é considerado um documento arquivístico, porque para o ser , 

deve atender a uma especificidade bem própria dos documentos arquivísticos: o 

contexto arquivístico. 

   O contexto arquivístico refere-se a “todos os fatores ambientais que determinam 

como os documentos são gerados, estruturados, administrados e interpretados” 

(THOMASSEM, 2006, p. 10). Por isso, é importante verificar se a informação, 

também, está vinculada a ‘processos de trabalho’12, pois esta será registrada/afixada 

num suporte, dando origem ao documento propriamente arquivístico.  

   Theo Thomassem (2006, p. 6) afirma que: 

 

[...] Nem toda informação que pode ser recuperada sob forma documental é 

um documento de arquivo. Documentos arquivísticos são diferenciados de 

outros documentos pelos motivos de sua criação. [...] documentos 

arquivísticos têm em comum o fato de que eles estão vinculados ao 

processo pelos quais foram gerados.   

 

   Dá-se, a partir disso, a diferença entre documento e documento arquivístico, pois 

enquanto o primeiro é a informação registrada num suporte, o segundo é “[...] todo 

documento criado por uma pessoa física ou jurídica no decorre r de atividades 

práticas como instrumento ou sub-produtos dessas at ividades ” (DURANTI, 

200213 apud RONDINELLI, 2011, p. 96, grifo nosso).  

   Isto posto, encerra-se neste momento a breve explanação acerca dos conceitos de 

informação e documento na área Arquivística. 

   Passemos agora para a próxima seção que abordará, mais detalhadamente, o 

conceito de documento arquivístico. 

 

2.3 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO: características essenciais 
 

   Os documentos arquivísticos dotam de algumas particularidades por decorrência 

de seu contexto de produção. Estas particularidades são responsáveis por distingui-

                                            
12 Conforme o autor Theo Thomassem explica em seu artigo “Uma primeira introdução à 
Arquivologia”, processo de trabalho é uma cadeia de atividades coerentes, com um início e um fim, e 
direcionadas a um objetivo específico (2006, p. 6). 
13 DURANTI, Luciana; EASTWOOD, Terry; MACNEIL, Heather.  Preservation of the integrity of 
electronic records . Dordrecht: Kluwer Academic, 2002. 172 p.  
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los e identificá-los no meio de tantos outros documentos ferozmente produzidos por 

intermédio das inovações tecnológicas cada vez mais frequentes.  

   Assim, nesta seção serão apresentadas as cinco características dos documentos 

arquivísticos conforme encontrado na literatura.   

   Sendo assim, iniciaremos a nossa breve excursão a respeito do conceito de 

documento arquivístico pelos instrumentos técnico específicos da área selecionados. 

   O Glossário da Câmera Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE), vinculado ao 

CONARQ, define documento arquivístico como sendo: “Documento produzido 

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

tal atividade, e retido para ação ou referência”.14 

   A ISAD (G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística contém uma 

seção glossário, onde identifica que documento de arquivo (record) é: “informação 

registrada independente de forma ou suporte, produzida ou recebida e mantida por 

uma instituição ou pessoa no decurso de suas atividades públicas ou privadas”.15   

   Para Shellenberg, documento arquivístico (record) é: 

 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 

documentárias, independente de sua apresentação física ou características, 

expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no 

exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e 

preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por 

seus legítimos sucessores como prova de suas funções políticas, decisões, 

métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo 

dos dados neles contidos. (SHELLENBERG, 2006, p. 41) 

 

   Esta definição apresenta a variação das formas que os documentos (records) 

possam vir a ser representados, portanto, “o que caracterizaria esses documentos 

seria a sua origem, o seu produtor, e não o seu gênero, formato ou suporte” 

(RODRIGUES, 2004, p. 24).  

                                            
14 CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Glossário . Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
<http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/publicacoes/glossario/2010glossari
o_v5.1.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2014. 
15 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD(G): Norma geral internacional de 
descrição arquivística: segunda edição, adotada pel o Comitê de Normas de Descrição , 
Estocolmo, Suécia, 19-22 de setembro de 1999, versão final aprovada pelo CIA. – Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 2000. Disponível em:< 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isad_g_2001.pdf>. Acesso em: 29 mai. 
2014.   
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      Ainda sobre a questão terminológica de Schellenberg (2006), é importante 

elencar os elementos de definição de documentos (records) elaborados por este 

autor. Assim, como fez Jenkinson em 1922, Schellenberg, por meio de sua análise 

conceitual a respeito das definições dos arquivistas dos diferentes países 

mencionados na seção 2.1, também, propôs elementos essenciais que 

fundamentassem a identificação dos documentos arquivísticos.   

   Tais elementos são: a razão pela qual os documentos (records) foram produzidos 

e acumulados e; os valores pelos quais os documentos (records) são preservados.   

   Seguindo esta ótica, Schellenberg (2006, p.41) esclarece que os documentos “[...] 

devem ter sido produzidos ou acumulados na consecução de um determinado 

objetivo e possuir valor para fins outros que não aqueles para os quais foram 

produzidos ou acumulados.” Por isso, as características essências dos documentos 

arquivísticos estão relacionadas à razão administrativa de criação e; à razão de 

testemunho e pesquisa para preservação.    

   Já no que diz respeito à visão canadense de Luciana Duranti, documentos 

arquivísticos são: 

 

[...] gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, 

como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais16 são 

provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas 

atividades e às situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter 

ou modificar (DURANTI, 1994, p.50) 

 

   A autora ainda completa ao considerar que, devido à razão de sua criação, os 

documentos arquivísticos dotam de um tipo de conhecimento único e, por isso, 

representam “os arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da 

informação” (DURANTI, 1994, p.50). Esta afirmação resgata e elucida o, também, 

papel social dos documentos arquivísticos que, por muitas vezes, ao não ser tratado 

com a devida relevância, favorece a existência de uma lacuna na produção desse 

tema no campo arquivístico.  

   Duranti ainda enfatiza em suas publicações a importância da relação entre os 

documentos e a atividade da qual eles resultam. Em função dessa relação, Duranti    

(1994, p. 51) afirma dois pressupostos fundamentais: o primeiro é que os 

                                            
16 O termo “Registros documentais” faz correspondência em sua tradução substantiva a documentos 
arquivísticos ou documento de arquivo. 
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documentos arquivísticos atestam ações e transações, e o segundo é, que sua 

veracidade depende das circunstancias de sua criação e preservação. Em vista 

disso, é possível conferir aos documentos arquivísticos credibilidade e integridade 

que, ainda segundo a autora, estão incumbidas de serem preservadas pelos 

arquivistas. Assim, em 1994 é publicado seu artigo denominado “Registros 

Documentais como Prova de Ação”, onde ao analisar a natureza dos documentos, 

afirma que estes são fontes de evidência confiáveis. Por meio disso, identifica cinco 

características do documento arquivístico que são: imparcialidade, autenticidade, 

naturalidade, unicidade e, autenticidade. 

   É importante lembrar que algumas dessas características já tinham sido descritas 

por outros autores anteriormente como, o trio de arquivistas holandeses, na 

publicação de seu Manual em 1898, e, Sir Hillary Jenkinson, em 1920. Este último, 

por sua vez, contribuiu significativamente para a identificação de tais características 

conforme já mencionado na seção 2.2 desse capítulo, tornando-se assim, um dos 

grandes responsáveis pela formulação das características dos documentos 

arquivísticos, reconhecidas como fundamentalmente essenciais para a identificação 

dos mesmos tanto no ambiente tradicional quanto no ambiente eletrônico.  

   A primeira característica do documento arquivístico apontada por Duranti (1994, p. 

51) é a imparcialidade, isto é, a capacidade de registrar os fatos e ações do órgão 

produtor sem intenção de privilegiar os interesses deste ou do futuro pesquisador. 

 

As razões por que eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as 

características de sua criação (rotinas processuais) asseguram que não são 

escritos ‘na intenção ou para informação da posterioridade’, nem com a 

expectativa de serem expostos com receio do olhar público. (DURANTI, 

1994, p. 51, grifo do autor)17 

 

   Assim, os documentos arquivísticos são produtos naturais das atividades de uma 

instituição a fim de atender as finalidades de sua criação. Os documentos são, antes 

de tudo, o reflexo fiel das atividades de seu produtor. 

   A segunda característica é a autenticidade, isto é, a qualidade que evidencia a 

integridade do documento; livre de qualquer sinal de corrupção e adulteração. 

 

                                            
17 Trecho grifado pela autora Luciana Duranti ao reproduzir uma citação de Sir Hillary Jenkinson em 
“A manual of archive administration, p. 11-12. 
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        [...] A autenticidade está vinculada ao continuun de criação, 

manutenção e custódia. [...] os documentos são autênticos porque são 

criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 

procedimentos regulares que podem ser comprovados (DURANTI, 1994, 

p.51) 

 

   Desse modo, o continuum de criação, manutenção e custódia irá prevenir a 

deturpação dos documentos arquivísticos e, os manterão intactos, íntegros, 

conferindo-lhes credibilidade. 

   A terceira característica é a naturalidade, ou seja, a forma com que os documentos 

são acumulados nas instituições produtoras. Quanto a isso, Duranti (1994, p.52, grifo 

do autor) explica que: 

 

[...] Os documentos se acumulam no curso das transações, de maneira 

contínua e progressiva, de acordo com as necessidades da matéria em 

pauta: eles não são ‘coletados artificialmente’ [...], mas acumulados 

naturalmente [...] em função dos objetivos práticos da administração’.18 

 

   Deste modo, os documentos formam-se naturalmente por consequência de 

processos de produção ou recepção no decorrer das atividades de seu órgão 

gerador. Assim, “Acumula-se pela força do processo de criação dos documentos no 

desempenho de suas atividades e não por escolha ou determinação a priori [...]” 

(RODRIGUES, 2004, p. 46). 

   A quarta característica é o inter-relacionamento (ou organicidade) que trata das 

relações do documento para com seu contexto documental (relação com outros 

documentos) e, para com seu contexto arquivístico, ou seja, com os processos de 

trabalho dos quais são resultantes. Portanto, a organicidade existe na relação que 

cada documento tem com as funções, atividade e tarefas que os gerou, 

determinando seu significado. E assim sendo, Duranti (1994) mais uma vez explica 

que: 

 

[...] As relações entre os documentos, e entre eles e as transações das 

quais são resultantes, estabelecem o axioma de que um único documento 

não pode se constituir em testemunho suficiente do curso dos fatos e atos 

                                            
18 Public Record Office, guide to the public records. Part I: Introductory (London, Public Record Office, 
1949), 2. 
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passados: os documentos são interdependentes no que toca a seu 

significado e sua capacidade comprobatória. [...] os documentos estão 

ligados entre si por um elo que é criado no momento em que são produzidos 

ou recebidos, que é determinado pela razão de sua produção e que é 

necessária a sua própria existência [...] (p. 52) 

 

   Por tudo isso, a organicidade pode ser entendida como a característica mais 

realista sobre o documento arquivístico, pois sempre é necessário entender o 

documento arquivístico em seu conjunto. E assim, a relação orgânica se mostra 

como a matéria-prima para que haja os próprios documentos arquivísticos, uma vez 

que, ao se romper essa relação, não há mais “documento arquivístico”, mas sim, 

apenas “documentos”. 

   A quinta, e última, característica do documento arquivístico é a unicidade, que por 

sua vez, “provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único 

na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo documental”           

(p.52). 

   Isto significa que cada documento detém um significado próprio em razão do seu 

contexto de produção para cumprimento de um objetivo. Assim, cada documento é 

único em seu contexto, tornando-se insubstituível em seu contexto de criação e 

produção. 

   Conclui-se, então, após desta breve explanação a respeito das características que 

qualificam os documentos arquivísticos, o quanto elas estão correlacionas. 

Rondinelli (2011, p. 220, grifos do autor) muito bem explica, resumidamente, tal 

relacionamento na seguinte passagem: 

 

Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das 

atividades de uma pessoa física ou jurídica, como uma decorrência normal 

do ato de se registrar essas atividades. Desse registro espontâneo resulta 

uma promessa  de imparcialidade dos documentos bem como um vínculo 

entre eles. Tal vínculo se traduz na relação orgânica que cada documento 

tem um com o outro e no fato do conjunto documental daí resultante ser 

dotado de organicidade. Como se trata de documentar atividades, cada 

documento é único no seu conjunto na medida em que ali desempenha uma 

função específica. Finalmente, a submissão desses documentos a 

procedimentos arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, 

garante a sua autenticidade. 
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   A relação em torno das propriedades ou características dos documentos 

arquivísticos os certifica de serem dignos de confiança. A capacidade de “capturar 

os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a 

memória e a evidência desses fatos”19 só corrobora a difícil responsabilidade dos 

arquivistas de assegurarem a proteção física e moral dos documentos arquivísticos, 

principalmente no cenário eletrônico. 

   De posse desse entendimento, passemos para o ambiente eletrônico, onde serão 

abordadas as definições e particularidades dos documentos produzidos neste meio. 

 

 

2.4 DOCUMENTO DIGITAL, DOCUMENTO ELETRÔNICO E DOCUMENTO 
ARQUIVÍSTICO DIGITAL: definições e aspectos 
 

   O advento da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), iniciado na década 

de 1980, provocou profundas mudanças sociais, políticas, econômicas, 

informacionais e culturais em nível global. A ascensão cada vez mais freqüente das 

TIC’s culminou em novos hábitos, comportamentos e formas de interação das 

sociedades de tal forma que, tais mudanças se propagaram no mundo globalizado e 

impactaram, não menos, os saberes e os fazeres de todos os campos do 

conhecimento. No que tange à Arquivologia, os impactos das tecnologias recai, num 

primeiro momento, sob os documentos produzidos em suporte eletrônico que 

cresceram de forma meteórica gerando grandes volumes de documentos. Assim, a 

priori, a problemática está na identificação do documento arquivístico em meio à 

produção desordenada dos documentos no ambiente eletrônico. E se no ambiente 

convencional a identificação do documento arquivístico se mostra de suma 

importância, no ambiente eletrônico isso se revela ser imprescindível. 

   Isto posto, esta seção tem como proposta apresentar a definição dos documentos 

produzidos pelas tecnologias da informação e suas conseqüentes diferenças. Assim, 

vejamos, a seguir, o que venha a ser um “documento eletrônico”. 

   Segundo o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE), o 

termo “documento eletrônico” na literatura arquivística internacional está associado 

ao termo “documento digital” como sinônimo. Contudo, a CTDE considera o segundo 

como uma categoria do primeiro. Vejamos o porquê. 

                                            
19 DURANTI, Luciana. Registros documentais contemporâneos como provas de ação. Estudos 
Históricos, rio de Janeiro, vol. 7, n. 13, 1994, p.49-64. 
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   A Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos em seu site na seção de 

“Perguntas mais frequentes”20, esclarece que “documento eletrônico” não é a 

mesma coisa que “documento digital”. Segundo eles, um documento eletrônico é 

“acessível e interpretável por meio de um equipamento elétrico (aparelho de 

videocassete, filmadora, computador), podendo ser registrado e codificado em 

forma analógica ou em dígitos binários ”. Enquanto um documento digital é “um 

documento eletrônico caracterizado pela codificação em dígitos binários  e 

acessado por meio de sistema computacional”.  

   Assim, em outras palavras, todo documento digital é um documento eletrônico, 

contudo, nem todo  documento eletrônico é um documento digital, pois não são 

todos  os documentos eletrônicos que apresentam codificação em bits . Em vista 

disso, os documentos digitais necessitam de um software para serem decodificados, 

isto é, interpretados.  

   Dessa forma, o documento digital – sendo um tipo de objeto digital21 - possui três 

níveis: o nível físico, representado pela cadeia de bits; o nível lógico, pelo software e, 

o nível conceitual, ou seja, o que é apresentado ao usuário.  

   De posse dos conceitos de documento eletrônico e digital, consideramos agora o 

conceito de “documento arquivístico digital”, o qual segundo o glossário da Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônicos (2010, p. 12) é o “documento arquivístico 

codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema 

computacional.”    

   Segundo o glossário do InterPARES 3 [2012], documento arquivístico é:                  

“documento digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico”. 

 Observa-se, então, que no bojo conceitual do termo “documento arquivístico digital” 

está inserido a junção das definições de “documento arquivístico” e “documento 

digital”.  

   E assim como ocorrem com os documentos convencionais, os documentos 

arquivísticos digitais, também, possuem componentes fundamentais para melhor 

entendê-los. São eles: forma fixa, conteúdo estável, relações explícitas com outros 
                                            
20 Grifo nosso. Disponível em:  
< http://www.documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.hth?sid=10>.  
Acesso em: 24 fev. 2014. 
21 Segundo Miguel Ferreira em sua publicação “Introdução à Preservação Digital: conceitos, 
estratégias e actuais consensos”, define objeto digital como sendo “todo e qualquer objecto de 
informação que possa ser representado através de uma sequência de dígitos binários” (2006, p. 21). 
Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5820/1/livro.pdf>. Acesso em: 08 
jun 2014. 
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documentos (organicidade), contexto administrativo identificável, pessoas envolvidas 

e ação. 

   Tais características foram desenvolvidas por Luciana Duranti, cuja abordagem 

teórica está fundamentada na integração dos princípios e métodos da Diplomática22 

e da Arquivologia, a fim de contribuir como meios de verificação e análise de uma 

possível identificação e manutenção das características fundamentais do documento 

arquivístico no ambiente eletrônico. 

   Assim, forma fixa, relembrando, é a não alteração/variação da 

estrutura/apresentação das informações afixadas, enquanto conteúdo estável é a 

não alteração/variação das informações registradas. 

   Relações explícitas com outros documentos, por sua vez, estão a se referir à 

organicidade, isto é, o inter-relacionamento entre os documentos de um mesmo 

grupo. 

   Contexto administrativo identificável é a relação do documento arquivístico digital 

para com seu contexto arquivístico, que por sua vez, é responsável pela sua 

origem/criação, estrutura e função tanto no ambiente convencional quanto no 

ambiente eletrônico.  

   Pessoas envolvidas referem-se aos agentes geradores do documento, dentre os 

quais, cinco pessoas, ou no mínimo três, estejam envolvidas no momento da 

composição interna do documento, assim bem como no de transmissão e contexto 

que o permeia. 

   A ação que se refere ao fato do documento arquivístico participar ou simplesmente 

apoiar uma ação, sendo parte do processo decisório.  

   Dá-se, pois, que as características ora apresentadas fornecem subsídios para não 

só a identificação do documento arquivístico digital, mas como também, para a 

análise e verificação da integridade, autenticidade e organicidade dos mesmos no 

meio eletrônico. 

   De posse desse entendimento, passemos, pois, para a seção seguinte, que tratará 

da gestão de documentos digitais com foco na importância da garantia e 

representação da autenticidade no ambiente eletrônico, a partir de sua análise 

comparativa junto às resoluções 20 e 37 do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).      

                                            
22 Segundo o DIBRATE, Diplomática é a disciplina que tem como objeto o estudo da estrutura formal 
e da autenticidade dos documentos. (p. 70) 
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS: a autenticidade  do 

documento arquivístico no ambiente eletrônico 
 

Novas tecnologias de informação não mudaram e provavelmente não 

mudarão a natureza fundamental dos registros como evidência de ação e 

transações dentro de um contexto específico de variação e utilização            

(DOLLAR23, 1992 apud MARTINS, 1997, p. 13).  

 

   O advento tecnológico, iniciado na década de 1980, tem causado profundas 

mudanças de ordem política, econômica, social e cultural nas sociedades desde 

então. Tais mudanças trazem consigo uma nova dinâmica à realidade social em 

nível global. A constante evolução da tecnologia da informação e comunicação 

provocou um aumento vertiginoso na capacidade da sociedade em gerar, recuperar 

e compartilhar informações.  

   De acordo com Tait24 (2007): 

 

vivemos em uma sociedade marcada pela alta velocidade e pela grande 

quantidade de informações, possibilitadas devido aos computadores e a 

existência de uma rede mundial, a Internet. Dessa forma, as pessoas 

podem acessar e disseminar uma infinidade de informações pela rede.  

 

   Este cenário, já tão característico do mundo globalizado, tem despertado 

interesses variados tanto dos indivíduos quanto das organizações, ao utilizar as 

TIC’s para produzir e armazenar documentos arquivísticos exclusivamente em 

formato digital. Isso demonstra que “[...] O início do século XXI já apresenta um 

mundo fortemente dependente do documento arquivístico digital como meio para 

registrar as funções e as atividades de indivíduos, instituições e governo” (ROCHA et 

al. , 2004, p.3). Entretanto, dentro da ótica Arquivística, tal fato representa um difícil 

desafio aos arquivistas no cumprimento do seu papel profissional de garantir a 

veracidade e integridade dos documentos arquivísticos digitais no contexto volátil do 

ambiente eletrônico.  

                                            
23 DOLLAR, Charles M. "Agarrando a oportunidade: arquivistas na Era da Informação". XII Congresso 
Internacional de Arquivos, Montreal-Canadá, 1992. 9p. (Comentários feitos na 4' Sessão Plená-ria). 
(Trad. Br. de Lourdes Migliavacca). 
24 TAIT, Tania Fátima Calvi. Ética na sociedade da informação . Disponível em:< 
http://www.din.uem.br/~tait/Etica-SociedadeInf.pdf>. Acesso em: 8 jun 2014. 
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   Por tudo isso, o intuito deste capítulo é atestar, ainda mais, a importância da 

garantia e manutenção da autenticidade dos documentos arquivísticos ante à 

realidade digital. Desse modo, nas próximas subseções serão apresentados os 

conceitos e as iniciativas de maior relevo da área na tentativa de melhor assegurar a 

autenticidade dos documentos arquivísticos no meio eletrônico.    

 

 

3.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS: considerações gerais  
 

   A gestão de documentos (GD) surge num contexto marcado por mudanças 

políticas, econômicas, sociais e informacionais que ocorreram desde a primeira 

metade do século XIX até meados do século XX. O seu pioneirismo ocorreu nos 

EUA, onde o conceito e a prática de GD foi desenvolvido com intuito de controlar o 

grande volume de massa documental proveniente da administração púbica, 

principalmente, no período pós-guerra.  

   A partir desse perído, o governo federal americano buscou realizar ações para 

solucionar  os problemas quanto ao armazenamento e conservação dos documentos 

públicos, criando comissões e expedições de atos legislativos específicos. Dentre 

tais ações, Indolfo (2007) destaca as Comissões de Hoover e o Federal Records Act 

de 1950, onde este último, foi o responsável pela criação do programa de records 

management25 e do records manager26 na esfera pública federal norte-americana e, 

que mais tarde, influenciou a promoção e implementação da gestão de documentos 

nos órgãos públicos nos demais países das Américas e Europa. 

   Assim, a gestão de documentos ocorre em virtude das necessidades da 

administração pública e não das instituições arquivísticas.  Neste sentido, o lócus da 

gestão de documentos foram as organizações públicas. Segundo Jardim (1987), as 

instituições arquivísticas, no período do século XIX, tinham como papel resguardar e 

tratar os documentos de fonte de pesquisa e histórico-cultural, enquanto os órgãos 

públicos eram responsáveis pelos documentos de cunho administrativo. Por isso, a 

gestão de documentos tem como referencial teórico os conceitos da área da 

administração científica, preconizados por Frederick Taylor e Frank Gilbreth.  

                                            
25 O termo “records management” faz correspondência em sua tradução substantiva a gestão de 
documentos.  
26 O termo “records manager” faz correspondência em sua tradução substantiva aos profissionais 
ligados à geração e guarda de documento arquivísticos em sua fase ativa. 
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   Ainda, segundo Jardim (1987), Taylor e Gilberth “procuravam mostrar aos 

administradores como racionalizar o processo administrativo, desenvolvendo suas 

atividades de forma menos dispendiosa” (JARDIM, 1987, p. 37). Essa posposta 

representa, resumidamente, o tripé eficiência-eficácia-economia, a qual, vinculada à 

gestão de documentos significa que “a informação deve estar disponível no lugar 

certo, na hora certa, para as pessoas certas e com o menor custo possível” 

(JARDIM, 1987, p. 37). Tal visão se consagrou como princípio básico da gestão de 

documentos, e, modificou não só o papel das instituições arquivísticas, assim como 

também, o pensar arquivístico. 

   Com relação a sua terminologia, Indolfo (2007) faz uma consideração de suma 

importância: o conceito e a prática de gestão de documentos são variáveis de país 

para país e, de um contexto para outro.  

 

Não se pode falar de gestão de documentos como um conceito único e de 

aplicação universal, uma vez que de sua elaboração e desenvolvimento 

participaram fatores determinantes, em que se destaca uma dada e específica 

tradição arquivística, e também administrativa, e um contexto histórico e 

institucional. (INDOLFO, 2007, p. 33-34) 

 

   Desta forma, as necessidades de controle da massa documental, principalmente 

no pós-guerra, foram enfrentadas de diferentes formas entre os países.  Seguindo 

esta orientação, a autora complementa tal afirmativa ao explicar que,  

 

[...] surgiram, a partir daí, vários modelos nacionais estreitamente ligados às 

condições culturais, econômicas, administrativas e históricas. Sendo as 

motivações de ordem econômica-administrativa, implantava-se o  modelo 

americano, sendo de ordem histórico-arquivística, seguia-se o modelo europeu. 

(INDOLFO, 2007, p. 35).    

 

   Diante das variações dos modelos de gestão documental, o Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA) em ação conjunta à UNESCO desenvolveu um 

programa de estudos acerca da importância dos documentos e de sua gestão. 

Assim, como fruto dessa parceria, na década de 70 se desenvolveu o Records and 
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Archives Management Program (RAMP)27, responsável por publicar estudos e 

diretrizes na área de gestão de documentos.  Este programa de estudos contou com 

a colaboração de vários especialistas da área como James Rhoads (RAMP 1983), 

Doyle & Frénière (1991) entre outros... .  

   Dessa forma a UNESCO abordou o tema conforme os estudos RAMP de James 

Rhoads (1983), em que explicava que um programa geral de gestão de documentos, 

para alcançar economia e eficácia, deverá envolver três fases: 

 

• 1ª Fase  –  Produção de documentos: refere-se ao ato de elaborar 

documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. 

Nesta fase deve -se otimizar a criação de documentos, evitando-se a 

produção daqueles não essenciais, diminuindo o volume a ser 

manuseado, controlado, armazenado e eliminado, garantindo assim o uso 

adequado dos recursos de reprografia e de automação; 

 

• 2ª Fase  –  Utilização de documentos: refere-se ao fluxo percorrido pelos  

documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa,         

assim  como sua guarda após cessar seu trâmite; 

 

•    3ª Fase  –  Destinação de documentos: envolve as atividades de análise, 

seleção e fixação de prazos de guarda de documentos, ou seja, implica 

decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados 

permanentemente. (INDOLFO ET AL., 1995, apud RAMOS, 2013, p. 13). 

 

Essas fases também são conhecidas como ciclo vital dos documentos, que se 

sustenta a partir da vigência dos documentos e de sua força potencial na tomada de 

decisão do órgão produtor. 

    Do mesmo modo, o CIA definiu gestão de documentos como o “domínio da gestão 

administrativa geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das operações 

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

(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1988 apud INDOLFO, 2007, p. 36).  

   Ao lado das iniciativas internacionais, o governo dos Estados Unidos consolida o 

conceito de records management em sua legislação, onde segundo Fonseca (2005, 

p.44), é definida como sendo: 

                                            
27 RAMP (Records and Archives Management Program): programa de estudos da UNESCO, 
estabelecido em 1979, que abarcam questões básicas sobre documentação tais como seu registro e 
gerenciamento.  
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O planejamento, o controle, a direção, a organização, o treinamento, a 

promoção e outras atividades gerenciais relacionadas à criação, a 

manutenção, o uso e eliminação de documentos, com a finalidade de obter 

registro adequado e apropriado das ações e transações do governo federal 

e efetivo e econômica gestão das operações das agências. 

 

   No Brasil, a gestão de documentos está prevista na Constituição Federal de 1988 

nos seguintes artigos:  

 

Art. 5º. Inciso XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 
 
Art. 216, § 2º - Cabe à administração pública, na forma da lei, tanto a gestão 

da documentação governamental, quanto às providências para franquear 

sua consulta os quantos dela necessitem. 

 

   Acrescenta-se também, a Lei n° 8.159/91, conhecida como Lei Nacional de 

Arquivos, onde no artigo 3° define a gestão de documentos como: “[...] o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente”.   

   Desta conceituação podemos destacar, em primeiro, as três fases básicas do ciclo 

da gestão de documentos (produção, utilização e destinação), preconizadas por 

Rhoads em 1983 conforme já visto, e em segundo, os estágios de evolução pelo 

qual passam os arquivos no cumprimento de suas funções administrativas. Esta 

última, por sua vez, está prevista no artigo 8° da referida Lei dos Arquivos, onde 

identifica os documentos públicos em correntes, intermediários e permanentes, 

conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 8°. Os documentos públicos são identificados como correntes, 

intermediários e permanentes. 

§ 1.° Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, constituam de consultas frequentes. 

§ 2.° Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de 

uso corrente nos órgão produtores, por razões de interesse administrativo, 

aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
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§ 3.° Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 

preservados. 

 

   Observa-se, a partir disto que, essas fases são complementares, no entanto, a 

maneira de conservar e tratar os documentos são diferentes devido à especificidade 

da força potencial na tomada de decisões em cada uma dessas fases.  

   Em outras palavras, a Lei Nacional de Arquivos (1991) reconheceu as diferentes 

atividades relativas à documentação das fases corrente e intermediária, realizadas 

pelas entidades produtoras com acompanhamento das instituições arquivísticas, 

como distintas das atividades da fase permanente, realizadas pelas instituições 

arquivísticas. Ademais, reconheceu também, a necessidade da participação das 

instituições arquivísticas desde o início do processo de produção documental a fim 

de subsidiar aos produtores de documentos informações que facilitem o exercício 

das suas atividades. Por isso, a importância do engajamento cooperativo entre os 

agentes envolvidos, isto é, os órgãos produtores e as instituições arquivísticas. 

     Por tudo isso, nota-se que a gestão de documentos na perspectiva brasileira 

contempla tanto o ciclo de vida dos documentos, cuja acepção é norte-americana, 

quanto à teoria das três idades, cuja acepção é de origem européia.  No entanto, 

vale ressaltar que tais abordagens são visões diferentes, e não antagônicas, sobre a 

vida dos documentos.  A gestão de documentos contempla todo o ciclo de existência 

dos documentos que vão desde sua produção até a sua eliminação ou recolhimento 

para arquivamento permanente. Assim, a GD abarca todas as atividades inerentes 

às idades corrente e intermediária que se sustentam a partir da vigência dos 

documentos e de sua força potencial na tomada de decisão do órgão produtor.  

      Conforme visto acima, a gestão de documentos tem como principal preceito o 

controle da produção de documentos e a racionalização dos documentos no 

decorrer do seu ciclo de vida. Por isso, para haja a sua efetiva implementação, a GD 

a conta com dois fundamentais procedimentos: a avaliação e a classificação de 

documentos. 

   Segundo Indolfo (2007, p. 42), 

 

A avaliação é um processo de análise e seleção de documentos que visa 

estabelecer prazos de guarda e destinação dos documentos, definindo quais 
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documentos serão preservados para fins administrativos ou de pesquisa e em que 

momento poderão ser eliminados ou recolhidos ao arquivo permanente [...].  

 

   Neste sentido, a principal ferramenta da avaliação ser a tabela de temporalidade, 

pois ela “determina prazos e condições de guarda tendo em vista a transferência, 

recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.” (DIBRATE, 2005, p. 159). Por 

isso, Indolfo (2007) ressalta que a avaliação deve ser feita desde a fase de produção 

dos documentos arquivísticos, com o intuito de distinguir os documentos 

preserváveis dos não preserváveis, resultando na racionalização, ao essencial, da 

massa documental; agilização dos processos administrativos e, ampliação do 

espaço físico. 

     Já a Classificação, segundo o DIBRATE (2005, p. 49), é a “análise e identificação 

do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam 

recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.”  

   De acordo com Indolfo (2007, p. 45, grifo nosso), o processo de classificação  

 

[...]refere-se ao estabelecimento de classes nas quais se identificam as 

funções e as atividades exercidas, e as unidades documentárias a serem 

classificadas, permitindo a visibilidade de sua relação orgânica  entre uma e 

outra, determinando agrupamentos e a representação, sob a forma de 

hierarquia, do sistema de classificação proposto. 

 

   Para Langridge (apud Piedade, 1977, p. 9) é “um mapa completo de qualquer área 

do conhecimento, mostrando todos os seus conceitos e relações”.  

   Assim, na Arquivologia, a classificação é uma representação, uma espécie de 

fotografia da organização, pois “é uma tarefa que consiste em estabelecer a imagem 

do contexto onde são produzidos os documentos” (RODRIGUES, 2008). E como tal, 

é a maior responsável por garantir a organicidade, ou seja, o vínculo orgânico dos 

documentos arquivísticos.  

   Os estudos do renomado historiador e arquivista americano Theodore R. 

Schellenberg continuam sendo o pilar da classificação arquivística. Segundo esse 

autor, a classificação arquivística dispõe de três elementos principais: “a) a ação a 

que os documentos se referem; b) a estrutura do órgão que os produziu; e c) o 

assunto dos documentos” (SCHELLENBERG, 2006, p. 84).  
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   Esses elementos, preconizados por Schellenberg, resultam nos três tipos de 

classificação da área. São elas, a classificação funcional, baseada nas funções da 

entidade produtora; a classificação orgânica, baseada  na setorização do  órgão 

respeitando o organograma de forma descentralizada, em que cada setor é 

responsável pelos documentos que geram e; classificação por assunto, baseada na 

análise do assunto dos documentos. 

   A respeito das classificações arquivística dos documentos públicos, Schellenberg        

(2006) ainda formulou os princípios que norteiam cada uma dessas classificações, 

os quais explicam a sua correta aplicação. Para ele, 

 

[...] só em casos excepcionais  os documentos públicos devem ser 

classificados em relação aos assuntos que se originam da análise de 

determinado campo de conhecimento. Esses casos excepcionais referem-

se a materiais de pesquisa, de referência e similares; [...] os documentos 

públicos podem ser  classificados em relação à organização e; [...] os 

documentos públicos geralmente devem ser  classificados em relação à 

função. Resultam de uma função, são usados em relação à função e 

devem, portanto, ser classificados de acordo com esta.”                                 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 94-95, grifo nosso).      

   

   A classificação tem como produto o plano/código de classificação. Este é um 

“instrumento que permite a enunciação lógica e hierárquica de um conjunto de 

documentos produzidos por um órgão” (RODRIGUES, 2008).  Por isso, a 

importância de conhecer o contexto e a política interna organizacional da 

administração produtora dos documentos. 

  É oportuno destacar que as operações de classificação e avaliação são 

procedimentos complementares. Enquanto a classificação tem como base o órgão 

produtor para melhor organizar, intelectualmente, os documentos, a avaliação tem 

como base os tipos documentais provenientes dessa estruturação, concebida pela 

classificação, a fim de designar os prazos de guarda e destinação dos documentos 

conforme as necessidades da organização.  

   Destarte, Indolfo (2007, p. 47, grifo nosso) afirma que “o levantamento dos prazos 

de guarda deverá ocorrer após  a identificação dos documentos pelo processo de 

classificação e vincula-se à freqüência de uso das informações e à existência de 

prazos legais a serem cumpridos [...]”.  
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  Mediante ao que foi exposto, nota-se que as operações de classificação e 

avaliação documental são o pilar da gestão de documentos. E esta, não obstante, se 

configura como sendo a espinha dorsal do horizonte intelectual e empírico da 

Arquivologia. 

 

 

3.2 GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 
 

   O mundo contemporâneo é marcado pela tecnologia e pelas mudanças advindas 

dela na vida dos indivíduos e das instituições de modo geral. A tecnologia da 

informação (TI), que é gerada e explicitada devido ao conhecimento das pessoas, 

tem sido, ao longo do tempo, empregada como instrumento para os mais diversos 

fins. Em face disso, é inegável a revolução que as tecnologias causaram não só nos 

padrões comportamentais dos indivíduos e das organizações, mas como também, a 

várias áreas do conhecimento provocando novas tendências.  

   No cenário arquivísticos, o fato de tanto os indivíduos quando as organizações, 

sejam elas públicas ou privadas, poderem produzir os documentos exclusivamente 

no ambiente eletrônico, demonstra o quão importante é a gestão arquivística de 

documentos. 

   O CONARQ atento as mudanças do ambiente de produção dos documentos com a 

ascensão das TIC’s, estabeleceu a Resolução n° 20, de 16 de julho de 2004, onde 

dispões sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão 

arquivística de documentos. 

   O referido dispositivo esclarece que a gestão de documentos (GD) é um conceito 

que independe da forma ou do suporte dos documentos. Informa ainda que os órgão 

e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) deverão 

identificar, dentre as informações e documentos produzidos, recebidos ou 

armazenados em meio digital, aqueles considerados arquivísticos para que sejam 

contemplados com o programa de gestão arquivísticas de documentos. Ademais, 

explica ainda que um programa de gestão arquivística de documentos é aplicável 

independente da forma ou suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos 

em que as informações são produzidas e armazenadas. 
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   Portanto, a gestão de documentos incluiu tanto os documentos convencionais 

quanto os documentos produzidos em meio eletrônico. O que ocorre é que a gestão 

de documentos digitais é um conceito derivado do conceito de gestão de 

documentos, e não, uma gestão de documentos diferente. 

   Em consonância, Rocha et al. (2004, p. 7, grifo nosso) explica que “[...] A gestão 

arquivística de documentos eletrônicos não difere essencialmente da gestão 

arquivística de documentos em papel, mas a manutenção  dos documentos 

eletrônicos é mais dependente de um bom sistema de gestão arquivística de 

documentos”.  

   Ainda segundo Rocha et al (2007, p.8), um Sistema de Gestão Arquivística de 

Documentos é definido como sendo um “conjunto de procedimentos e operações 

técnicas cuja interação permite a eficiência e a eficácia na produção, tramitação, 

uso, avaliação e destinação [...] de documentos arquivísticos correntes e 

intermediários de uma organização”.  

     Em conformidade, o já referido dispositivo do CONARQ declara em seu art.° 3 

que, para haver a implementação da gestão arquivística de documentos digitas, 

antes deverá ser implementado um sistema eletrônico de gestão arquivística de 

documentos.  

   O sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD), por sua 

vez, é definido como sendo um “conjunto de procedimentos e operações técnicas 

característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado 

eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em ambientes híbridos [...]” 

(CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS; GLOSSÁRIO, 2010, p. 

21). 

   Em suma, a GDD é a aplicação da gestão de documentos no ambiente eletrônico, 

cujo objetivo é controlar o ciclo de vida do documento arquivístico, assegurando as 

suas propriedades, especialmente a autenticidade. E conforme ocorre no ambiente 

convencional, a elaboração e aplicação do plano de classificação e da tabela de 

temporalidade se mostram como matéria-prima para subsidiar a gestão de 

documentos digitais (GDD). 

   Em conclusão, verifica-se o quão forte é o desafio a ser enfrentado por muitos 

profissionais arquivistas, já que estamos no atual cenário há extensa produção de 

documentos em formato digital. Isso colabora para demonstrar a importância e a 

necessidade de um tratamento adequado para esse tipo de documento alcançável 



43 
 
pro meio da gestão documental e da adoção de estratégias de preservação digital, 

tendo em vista que esses documentos são mais vulneráveis do que os documentos 

convencionais.  

   No volátil ambiente eletrônico, é perceptível a vulnerabilidade dos documentos 

digitais, uma vez que no meio eletrônico estes são mais passíveis a sofrer com a 

obsolescência tecnológica, degradação física do suporte e adulterações, 

comprometendo assim, a sua integridade e, consequentemente, a sua autenticidade. 

   Tais características são essenciais para assegurar a existência do próprio 

documento arquivístico como fonte de prova, informação e garantia de direitos dos 

seus atores envolvidos (governos, organizações e cidadãos) com autoridade e 

confiança. 

   Assim, na próxima seção serão apresentados as principais iniciativas e estudos da 

área, aqui representados pelo CONARQ, por meio da Resolução n.° 37, de 19 de 

dezembro de 2012, e pelo Projeto InterPARES 2, orientadas em tentar formular 

diretrizes que assegurem que a autenticidade possa ser presumida e mantida ao 

longo do tempo nos documentos produzidos no meio eletrônico.  

 

 

3.3 A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL: 
considerações preliminares   
 

   Antes de abordar o sobre a autenticidade dos documentos arquivísticos no 

ambiente digital, se faz necessário recapitular os principais termos da área 

arquivística para melhor compreender e entender a importância de tal tema no 

contextual atual. Contexto este, em que a arquivologia encontra um novo cenário de 

atuação frente ao advento da tecnologia da informação e comunicação.                     

Assim, abaixo segue as definições dos termos mais relevantes da área pertinentes a 

elaboração desta pesquisa. 

   Posto isso, iniciaremos esta seção relembrando a diferença entre “documento” e 

“documento arquivístico”. E para tal, abaixo segue as características que os diferem. 
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   Segundo o glossário InterPARES 228 (2010), para ser documento é necessário 

apresentar : 

 

• Conteúdo estável: não pode ser sobrescrito ou apagado; 

•  Forma fixa: a apresentação (a estrutura/ disposição do conteúdo) não pode ser 

alterada e, por último, 

• Mídia estável: armazenamento em mídias estáveis (suportes seguros/confiáveis). 

 

   Já o documento arquivístico,  além de apresentar conteúdo estável, forma fixa e 

mídia estável, deverá também, apresentar relação com o seu contexto documental 

(relação com outros documentos) e, com o seu contexto arquivístico (relação com os 

processos de trabalho dos quais são resultantes). 

    A partir disso, compreende-se que: documento  expressa sentimentos e 

pensamentos, enquanto que os documentos arquivísticos  registram as ações 

despendidas pelo seu produtor.  

   Portanto, conclui-se que o documento arquivístico é “qualquer documento 

produzido (isto é, elaborado ou recebido e salvo para ações futuras ou referência) 

por uma pessoa física ou jurídica no curso de uma atividade prática como um 

instrumento e subproduto de tal atividade” (INTERPARES 2, 2010). 

   Agora, já descrita à definição conceitual de documento  e documento 

arquivístico , se faz necessário entender o que é documento arquivístico digital .  

Para isso, é preciso saber que o documento arquivístico digital, também é registro de 

uma ação e possui forma, conteúdo estável e suporte.  Contudo, estas três últimas 

“composições” do documento digital são dissociadas; uma independe da outra. De 

acordo com a explicação de Dollar (1994), os documentos digitais “só existem 

quando aparecem em uma tela ou impressos.” (DOLLAR, 1994 apud SANTOS, 

2002, p. 40). Com isso, percebe-se que o documento digital não é diretamente 

acessível à compreensão humana, pois os procedimentos de sua elaboração não 

são visíveis. Assim, segundo o glossário da CTDE (2010, p.12), o documento 

arquivístico digital  é “um documento arquivístico codificado em dígitos binários, 

produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional”. 

                                            
28 Disponível no site do Arquivo Nacional pelo seguinte link: < 
http://www.interpares.org/ip2/display_file.cfm?doc=ip2_creator_guidelines_booklet--portuguese.pdf>. 
Acesso em: 10 mai. 2014. 
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   Dessa forma, após essa breve releitura sobre o conceito de documento 

arquivístico (seja no formato convencional ou no digital) foi possível identificar uma 

característica que se encontra no bojo dessa definição: a autenticidade . Quando se 

diz que o documento arquivístico tem forma fixa e conteúdo estável, “refere-se ao 

fato de que os materiais são o que eles dizem ser e que não foram adulterado s 

ou corrompidos de qualquer outra forma . Assim, com relação aos documentos 

arquivísticos em particular, a autenticidade refere-se à confiabilidade dos 

documentos enquanto tais” (INTERPARES 2, 2010). Neste sentido, a confiabilidade  

é a “credibilidade do material (...) enquanto conteúdo ou declaração de um fato” 

(INTERPARES, 2010), que por sua vez, é assegurada pelas circunstâncias de sua 

criação/produção. Logo se percebe que: um documento arquivístico autêntico  é 

aquele documento que não foi alterado/corrompido. Aquele que não corrompe/agride 

a sua forma fixa e seu conteúdo estável. E para tal, se faz necessário que os 

documentos sejam “criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 

procedimentos regulares que possam ser comprovados” (DURANTI, 1994), além de, 

“definir e conservar a identidade dos materiais e proteger sua integridade” 

(INTERPARES, 2010).  

 

 

3.3.1 Métodos para garantir a fidedignidade/confiabilidad e no ambiente 
digital  
 

   A fidedignidade, sob a ótica da diplomática, diz respeito à capacidade que os 

documentos arquivísticos possuem de comprovar os fatos que atestam como mostra 

MacNeil (apud RONDINELLI, 2005, p.64).  Desse modo, para se falar dos métodos 

que venham garantir a fidedignidade é necessário dissertar sobre o procedimento de 

criação dos documentos, pois este relaciona o momento de criação e o controle dos 

procedimentos para atingir o grau de completude da forma intelectual dos 

documentos arquivísticos eletrônicos. 

   Segundo Duranti e MacNeil (1996), “procedimento de criação refere-se ao conjunto 

de regras que governam a criação, recebimento e retenção do documento”. 

 

            Algumas dessas regras dizem respeito aos produtores de 
documentos, pois estabelece quem é competente para assinar os 
documentos através de concessão de responsabilidade a diferentes 
pessoas pela documentação dos mesmos fatos, ou através da exigência de 
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que o mesmo fato ou a mesma parte seja reportada ao mesmo tempo para 
destinatários diferentes. Outras regras referem-se ao percurso dos 
documentos, seu manuseio no curso da compilação e finalização e 
arquivamento, já que esta operação determina o contexto documental do 
documento. Quanto mais rigorosas e detalhadas forem as regras, mais 
fidedignos serão os documentos que resultam da aplicação das mesmas. 
(DURANTI, 1995 apud DURANTI; MACNEIL, 1996) 

 

   No ambiente digital, dois tipos de métodos existem para assegurar que as regras 

acima mencionadas sejam respeitadas e que a fidedignidades do documento seja 

então garantida: prevenção e verificação. O primeiro, prevenção, inclui três métodos 

principais. O primeiro desses métodos consiste em uma inclusão dentro do sistema 

de privilégios de acesso, ou seja, designar a cada pessoa que tem acesso ao 

sistema eletrônico, de acordo com a competência específica, a autoridade para 

compilar, classificar, anotar, ler, recuperar, transferir e/ou destruir somente grupos 

específicos de documentos, (tais privilégios podem ligar cada pessoa a classes ou 

subclasses de documentos). O segundo método se refere à incorporação de um 

“fluxo de trabalho” no sistema que apresentará a pessoa competente para cada 

ação, e somente esta pessoa solicitará a criação do documento apropriado no tempo 

certo no desenvolvimento automático do procedimento. O terceiro método consiste 

em limitar o acesso físico a tecnologia ou a parte dela através de cartões 

magnéticos, senhas, digitais, etc... 

   O outro tipo de método é a verificação e inclui um método principal. Este se 

consiste em projetar dentro do sistema eletrônico uma “trilha de auditoria”, ou seja, 

um registro automático de todas as interações com documentos, para que todo 

acesso ao sistema possa ser documentado quando ocorrer uma modificação, 

exclusão, adição ou uma simples leitura do documento. Há outras regras, como por 

exemplo, a operação que regulam a criação, recebimento e retenção de documentos 

e referem-se ao percurso, manuseio no curso da compilação e finalização e 

arquivamento. Essas regras de gerenciamento de documentos tendem a ser 

procedimentos e, por isso, externas ao sistema eletrônico, e também regulam todos 

os documentos do mesmo produtor, ou seja, podem ser aplicadas tanto para 

documentos eletrônicos como para os que não eletrônicos. 

   O controle sobre o processo de criação do documento se torna mais fortalecido 

com a integração dessas regras de gerenciamento com os processos da atividade. A 

integração se dá de forma que haja identificação de todos os procedimentos 

relativos à atividade referente a cada função dentro da instituição, decomposição 
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dos procedimentos em cada uma das fases padrão (iniciativa, pesquisa, consulta, 

deliberação, controle de deliberação e execução) e determinação, para cada fase, 

da ação realizada, da forma intelectual do documento gerado, do departamento 

competente para gerá-lo, da sua classificação, do seu nível de confidencialidade, da 

maneira de autenticá-lo, da necessidade de auditoria e por fim da sua disposição. O 

resultado da integração desses dois procedimentos é uma descrição dos 

documentos associados com cada fase de cada procedimento e os requisitos 

ligados a ele em relação aos privilégios de acesso, classificação, registro, 

autenticação, auditoria e assim por diante. 

   Desse modo, “quanto mais rigorosas e detalhadas forem as regras, quanto mais 

estabelecida a rotina, mais fidedignos serão os documentos resultantes de sua 

aplicação” (DURANTI, 1995, p.6 apud RONDINELLI, 2005, p.65). 

 

 

3.3.2 Métodos para garantir a autenticidade no ambiente digital   
 

   A autenticidade dos documentos digitais está relacionada ao modo de transmissão 

do documento através do espaço, isto é, entre pessoas e dispositivos informáticos, 

ou do tempo, armazenagem por meio das TIC’s. Segundo Duranti (1996, p. 10), o 

modo de transmissão de um documento é o método pelo qual um documento é 

comunicado ao longo do tempo e do espaço. Quanto mais seguro for o método de 

transmissão, maior a garantia de que o documento recebido é o que deveria ser. 

Assim, a autenticidade está ligada ao modo, forma e estado da transmissão do 

documento para que possamos garanti-la no ambiente digital.  

   A forma de transmissão de um documento é, segundo Duranti e MacNeil(1996, p. 

10), a forma física e intelectual que o documento tem quando é recebida, a 

autenticidade é muito mais garantida quando um documento é transmitido na mesma 

forma, tanto através do tempo como pelo espaço, ou seja, quando os atributos 

formais: texto (tipo de fonte, formato, acréscimos, cores, etc.), idiomas, sinais 

especiais (símbolos indicando a existência de anexos ou comentários, motes 

emblemas, etc.), assinaturas de todos os tipos (inclusive as digitais, indicador da 

hora do recebimento, etc.), a configuração e arquitetura só sistema operacional 

eletrônico, a arquitetura dos documentos eletrônicos, o software etc., logo todas as 

partes do contexto tecnológico que determinam como o documento vai se parecer e 
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como será acessado, e que, nos sistemas eletrônicos são na maioria transparentes 

ou invisíveis ao usuário e os atributos intelectuais: a configuração da informação 

refere ao tipo de representação do conteúdo, seja ele texto, gráfico, imagem, som ou 

uma combinação destes; a “articulação do conteúdo”, referente aos elementos do 

discurso e seu arranjo tais como data, saudação, exposição, etc.; e “anotações”, 

referentes às adições feitas ao documento tanto na fase de execução do 

procedimento ou no gerenciamento do documento. 

   O estado da transmissão em Duranti e MacNeil (1996, p. 10), significa quando 

quer dizer, se um documento for um rascunho, original ou uma cópia, modo e meio 

da transmissão, data do arquivo (ou seja, a data na qual o documento torna-se parte 

de um dossiê ou classe), número de registro do departamento emissor (quando 

aplicável), nomes e endereços do produtor, gerador, autor, escritor, destinatário e 

qualquer outro recebedor, ação ou assunto, anexos, tipos e formas de proteção de 

segurança, configuração da informação, meio, tipo de arquivo (WP, MS, Excel, etc), 

departamento em questão, ação tomada, código de classe, identificador do dossiê 

(quando aplicável), identificador de item do documento e outros elementos exigidos 

pelo produtor ou atividade específica.  

   Em sistemas de documentos eletrônicos projetados para produzir uma anotação 

do perfil do documento para cada um, enviado ou fechado, a maior parte dos 

campos listada acima seria diretamente preenchida pelo próprio sistema com base 

(1) no cabeçalho do documento, (2) no espaço eletrônico no qual o documento é 

feito ou recebido, (3) a competência da pessoa que escreve o documento, como se 

reflete nos privilégios de acesso e (4) o documento no qual se está respondendo, 

etc. Alguns campos seriam preenchidos pelo autor dos documentos e pelo seu 

departamento. Com base nos resultados da pesquisa da UBC-MAS não existe 

dúvida de que, com o tempo, o perfil do documento realizará para os arquivos 

eletrônicos a mesma função que o protocolo e o escatocolo cumprem para os 

documentos textuais. 

   Com relação à transmissão, entretanto, a principal diferença entre os documentos 

eletrônicos e os tradicionais diz respeito ao estado da transmissão. O estado da 

transmissão de um documento tem a ver com o nível de desenvolvimento e 

autoridade, ou seja, originalidade, integridade e efetividade quando for inicialmente 

retido após ter sido feito ou recebido. Esse estado pode ser um rascunho, um 
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original ou uma cópia. Um rascunho é uma compilação temporária de um documento 

a ser corrigido; rascunhos podem estar em vários estágios de finalização. Uma cópia 

é uma reprodução de um documento feita de um original, rascunho ou outra cópia.   

   Um original é o primeiro documento completo e efetivo. Em outras palavras, para 

ser original, um documento precisa apresentar três características: estar completo 

(ou seja, sua forma tem de ser aquela pretendida por seu autor e ou exigida pelo 

sistema jurídico), originalidade (tem que ser o primeiro a ser produzido na sua forma 

completa) e efetividade (deve ser capaz de alcançar os efeitos aos quais se 

destinou).  

   Com os documentos eletrônicos, o estado da transmissão é avaliado com relação 

ao seu percurso. Qualquer documento que não seja nem transmitido a um 

destinatário nem confiado a um dossiê ou uma classe a qual pertence o documento 

dentro do sistema central de documentos (isto é, arquivos ou acervos arquivísticos 

do produtor), mas que é salvo no espaço eletrônico no qual é feito, deve ser 

considerado um rascunho, pois está incompleto: na verdade, o ato de transmissão 

de um arquivo através de limites eletrônicos externos ou internos, necessariamente 

adiciona componentes ao documento que o torna completo (entre eles, a data da 

transmissão e o “sobrescrito” que é a identidade do gerador e/ou autor). Qualquer 

documento transmitido é recebido como um original, mas é salvo no espaço do 

gerador como um rascunho final, porque, embora o sistema vá adicionar a hora da 

transmissão e a identidade do gerador, esse documento não é capaz de atingir seu 

objetivo e carece de efetividade (o sistema salva no espaço do gerador – espaço 

individual – uma cópia de todo documento transmitido, mesmo que ele, por qualquer 

razão, nunca alcance o endereço desejado).  

   Toda vez que uma pessoa recupera um documento do sistema central de 

documentos, ela tem uma visão do original – no caso de um documento recebido ou 

um documento interno – ou do último rascunho – no caso de um documento 

enviado. Se a pessoa copia o documento para seu próprio espaço, o resultado é 

uma cópia imitada ao invés de uma cópia na forma do original, pois alguns dos 

metadados ou dos dados sobre o documento contido no perfil do documento ou em 

qualquer lugar do sistema, mudam. O conceito básico é que, com os documentos 

eletrônicos, o estado da transmissão é avaliado com base na maneira pela qual 

cada transmissão eletrônica afeta a forma dos documentos, cada aspecto dele, 
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incluindo as anotações (por exemplo, os dados incluídos no perfil ou no diretório de 

dados e o dicionário de dados). 

 

 

3.3.3 Os requisitos da autenticidade  
 

   Para avaliar a autenticidade de um documento eletrônico, é necessário 

estabelecer sua identidade e demonstrar sua integridade. 

   A identidade de um documento se refere ao seu caráter diferenciador, isto é, os 

atributos de um documento que o caracterizam como único e o distinguem de outros 

documentos. Segundo o InterPARES 2, tais atributos incluem: nomes de pessoas 

cooperando em sua formação (i.e., autor, destinatário, escritor, e produtor); a(s) 

data(s) de produção (i.e., a data em que foi criado, recebido, e retido) e a(s) data(s) 

de transmissão; uma indicação sobre a ação ou assunto do qual participa; a 

expressão de sua relação orgânica, que o liga a outros documentos que participam 

da mesma ação (p. ex., um código de classificação ou outro identificador especial); 

bem como uma indicação de quaisquer anexos desde que um anexo seja 

considerado parte integral de um documento. 

   A integridade de um documento se refere à completude e poder de prova: um 

documento possui integridade quando está completo e não-corrompido em todos os 

seus aspectos essenciais.  

   Por tudo isso, observa-se que a identidade de um documento aliada à integridade 

formam os requisitos de presunção de autenticidade dos documentos digitais.  

   Segundo o Projeto InterPARES 2 (2010, p. 5) , é importante identificar quais são 

os metadados de identidade e de integridade. Os primeiros nos remetem às 

propriedades ou atributos que expressam a identidade de um material digital. São 

eles: os nomes das pessoas envolvidas na confecção dos materiais digitais, caso do 

autor, do redator, do originador, do destinatário e do receptor; nome da ação ou 

assunto; forma documental; apresentação digital; data(s) de produção ou 

transmissão; expressão do contexto documental. Ainda existem alguns que, às 

vezes, são aplicáveis, como, por exemplo: indicação de anexos; indicação de 

direitos autorais ou outros direitos intelectuais; indicação da presença ou remoção de 

uma assinatura digital; indicação de outras formas de autenticação; indicação da 
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minuta ou número da versão e existência e localização de materiais duplicados fora 

do sistema digital. Já os metadados de integridade permitem ao usuário descobrir 

que os materiais são os mesmos desde que foram criados. São eles: nome da 

pessoa ou unidade administrativa que utiliza os documentos; nome da pessoa ou 

unidade com responsabilidade primária por manter os materiais; indicação de 

anotações acrescentadas aos materiais; indicação de quaisquer mudanças técnicas 

nos materiais ou nos aplicativos responsáveis por gerenciar e prover acesso aos 

materiais; código de restrição de acesso; código de privilégios de acesso; código de 

documento vital; destinação planejada. 

   Neste sentido, caso o documento arquivístico digital possua todos esses 

metadados, podemos presumir que o documento é autêntico.  

   Uma presunção da autenticidade é uma inferência retirada de fatos conhecidos 

sobre a maneira pela qual o documento foi produzido, manuseado e mantido. Uma 

verificação de autenticidade é o ato ou processo de estabelecer uma 

correspondência entre fatos conhecidos sobre o documento e os vários contextos 

em que foi produzido e mantido, e o fato proposto de autenticidade do documento. 

   No processo de verificação, os fatos conhecidos sobre o documento e seus 

contextos oferecem as bases para apoiar ou refutar a afirmação de que o 

documento é autêntico.  

   Assim, de acordo com Duranti e MacNeil (2008b, p. 48), para garantir a atestação 

da autenticidade de cópias de documentos eletrônicos,  o conservador deve também 

produzir e manter documentação referente à maneira como vem mantendo os 

documentos ao longo do tempo bem como a maneira como os reproduziu. Para 

alcançar tais requisitos temos dois grupos de requisitos: benchmark e baseline. 

   O primeiro, chamado de “requisitos benchmark” (N.T.), inclui requisitos que apóiam 

a presunção da autenticidade dos documentos eletrônicos do produtor antes de 

serem transferidos para a custódia do conservador. O segundo, “requisitos baseline”, 

inclui os requisitos que apóiam a produção de cópias autênticas de documentos 

eletrônicos que foram transferidos para a custódia do conservador. 

   Tanto os requisitos benchmark como os baseline baseiam-se na noção de 

confiança no gerenciamento arquivístico e preservação de documentos. Os 

requisitos benchmark levam especificamente à noção de um sistema confiável 

arquivístico de gerenciamento de documentos, e os requisitos baseline pressupõem 

o papel do conservador como o de um guardião confiável. 
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 3.3.4 Técnicas de autenticação  

 

   Segundo o Projeto Interpares 2 (2010), a autenticidade dos materiais digitais é 

ameaçada sempre que eles são transmitidos através do espaço (isto é, quando 

enviados a um destinatário ou entre sistemas ou aplicativos) ou do tempo (quando 

os materiais estão armazenados, ou quando o hardware ou software usado para 

armazená-los, processá-los ou comunicá-los é atualizado ou substituído). Como a 

guarda de materiais digitais, para ação e referência futuras, e sua recuperação 

pressupõem inevitavelmente que eles atravessem fronteiras tecnológicas marcantes 

(entre subsistemas: de exibição para armazenamento e vice-versa), a inferência da 

autenticidade dos materiais digitais deve ser apoiada pela evidência de que estes 

foram mantidos utilizando tecnologias e procedimentos administrativos que garantam 

a continuidade de sua identidade e de sua integridade, ou que, pelo menos, 

minimizem os riscos de modificações desde quando os documentos foram 

guardados pela primeira vez até o ponto em que eles forem acessados 

subsequentemente no futuro próximo. 

   O Projeto InterPARES 2 (2010) considera algumas técnicas de autenticação como 

as dependentes de tecnologia e as independentes de tecnologia. 

   Quando se fala em técnicas de autenticação dependentes de tecnologia, o Projeto 

Interpares 2 (2010, p.6) dá exemplos como a criptografia, usadas para fornecer um 

mecanismo tecnológico que garanta a autenticidade dos materiais digitais. Uma 

destas técnicas criptográficas é a assinatura digital, que pode ser utilizada quando 

documentos são transmitidos entre pessoas, sistemas ou aplicativos para declarar 

sua autenticidade em um dado momento.  

   No que toca a autenticação independente de tecnologia, o Projeto Interpares 

2(2010, p.6) menciona a presunção de autenticidade. Essa, como já vimos, é uma 

inferência que é estabelecida a partir de fatos conhecidos sobre a forma como um 

documento foi produzido e mantido, onde são apresentadas várias recomendações 

para serem adotadas e aplicadas a fim de apoiar a presunção da autenticidade.  As 

recomendações são cumulativas: quanto maior o número de recomendações 

seguidas e maior o grau de satisfação de cada uma delas, maior a presunção de 

autenticidade. As recomendações aplicadas bem-sucedidas baseiam-se no 

estabelecimento e na aplicação contínua e efetiva de políticas e procedimentos 

administrativos. O projeto Interpares 2 ainda recomenda que haja um esforço para 
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implementar, sempre que possível, técnicas de autenticação apoiadas em políticas e 

procedimentos administrativos independentes de tecnologia e/ou neutros. 

 

 

3.3.5 Proteção contra perdas,  corrupç ão e obsolescência tecnológica  
 

   A tecnologia é importantíssima e as instituições precisam avançar de maneira que 

esta avança. Porém as transformações no ambiente tecnológico se dão de maneira 

rápida demais e desta forma, se torna necessário que indivíduos e unidades 

administrativas atualizem regularmente tanto seus sistemas digitais como todos os 

documentos dentro destes sistemas e até mesmo aqueles que foram armazenados 

em outras mídias, como, por exemplo, CD, DVD etc... 

   Isto que dizer que quando partes do ambiente tecnológico começam a se tornar 

obsoletas, é necessário que elas sejam atualizadas para a tecnologia mais 

avançada disponível, de acordo com as necessidades particulares. Segundo 

recomendação do Interpares 2 (2010), quando há substituição de hardware, é 

importante que o novo tenha capacidades ao menos iguais às do anterior, de modo 

que o desempenho e execução das atividades continuem os mesmos ou até 

melhores.  

   O planejamento de atualizações regulares de tecnologia é uma medida que 

assegurará que a mesma não se torne ultrapassada e também ajudará na 

prevenção de gastos inesperados. Uma medida para documentos que precisam ser 

preservados por um período mais longo é a conversão de sua forma digital para 

microfilme, desse modo os protegerá também de perdas acidentais ou corrupção, 

que é outro problema bastante preocupante nos ambientes digitais, pois os 

computadores não são infalíveis. 

   Como orienta o Projeto Interpares 2 (2010), a melhor maneira de se prevenir 

contra esses eventos é fazer regularmente cópias de segurança e armazenamento 

em outros locais. Isto irá prevenir contra roubos de equipamento e até mesmo 

incêndios.   Assim, o Interpares 2 (2010) recomenda o desenvolvimento de uma 

política  rigorosa que assegure que o sistema faça cópias de segurança diariamente. 

   Cópias de segurança (ou backup) que seja abrangente, ou seja, que inclua 

sistema operacional, aplicativos de software e todos os materiais digitais do sistema. 
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   Desse modo, o Projeto InterPARES 2 explica que se for preciso que se tenha uma 

cópia de segurança dos materiais digitais, além da cópia do sistema, na 

possibilidade de um furto ou de alguns dos documentos serem corrompidos, deve-se 

copiar esses materiais para outro computador ou para uma mídia portátil, e guardar 

essas cópias de segurança em um local longe do computador que tenha as cópias 

“originais”. 

 

 

3.3.6 O custodiador confiável  
 

   Segundo o projeto InterPARES 2 (2010), um custodiador confiável é um 

profissional – ou um grupo de profissionais, como um arquivo ou uma sociedade 

histórica comunitária– que tem formação em manutenção e preservação de 

documentos, e que preferencialmente não tem relação com o conteúdo dos 

documentos ou interesse em permitir que outros os manipulem ou destruam. No 

caso de pequenas organizações ou unidades administrativas, o custodiador pode 

ser a pessoa responsável por manter, organizar e armazenar os documentos 

durante seu uso ativo. No caso de indivíduos que implementam a manutenção de 

seus próprios documentos, a pessoa encarregada da preservação pode ser um 

arquivista ou um bibliotecário, seja de um centro de documentação ou simplesmente 

um profissional da área. 

  Em todos os casos, como visto anteriormente, uma estratégia de preservação deve 

ser definida o mais cedo possível, porque os materiais digitais que não se tornarem 

logo objetos de preservação e não forem cuidados de forma proativa não serão 

preservados. A aderência estrita a estas diretrizes, portanto, facilitará a preservação 

em longo prazo. 

   

 

 

 

 

 

 

    . 
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4 DIRETRIZES DO CONARQ PARA PRESUNÇÃO DE 
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 
 

  
   O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ é um órgão colegiado, vinculado ao 

Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a política 

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

Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 

documental e à proteção especial aos documentos de arquivo29. Para isso, conta 

com os estudos de oito Câmaras Técnicas, dentre as quais destaco a Câmara 

Técnica de Documentos Eletrônico (CTDE), cujo objetivo é definir e submeter à 

aprovação ao CONARQ diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos legais 

sobre gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais30. Em virtude das 

suas iniciativas e publicações a respeito do tema, a CTDE conquistou grande 

visibilidade no plano arquivístico nacional. 

   As iniciativas desenvolvidas sobre o controle e tratamento dos documentos digitais 

vêm sendo fortalecidas em virtude do fato de que pessoas e organizações estão 

utilizando, em um número cada vez mais crescente, as TIC’s para produzir, receber, 

armazenar e acessar documentos arquivísticos digitais. 

   Em observância a esta realidade, o CONARQ aprovou a Resolução n.° 37, de 19 

de dezembro de 2012, com o anexo Diretrizes para a presunção de autenticidade de 

documentos arquivísticos digitais, elaborado pela CTDE. Este anexo estabelece 

diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, 

com o objetivo de garantir a identidade e integridade desses documentos e 

minimizar os riscos de modificações, a partir do momento em que foram salvos pela 

primeira vez e em todos os acessos subsequentes. 

   Diante do exposto, essa Resolução se justifica e é relevante, pois a autenticidade 

dos documentos digitais é mais ameaçada que os documentos convencionais, em 

virtude dos problemas de obsolescência tecnológica, que pode comprometer a 

identidade e integridade do documento, e também quando os documentos são 

                                            
29 Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso em: 
15 mai. 2014. 
30 Disponível em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm>. Acesso em: 
15 mai. 2014. 
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transmitidos para um destinatário. Além disso, a autenticidade dos documentos 

digitais também precisa ser protegida de ações não autorizadas e contra perdas 

acidentais e corrupção.  

   Por tudo isso, o documento arquivístico digital acaba por gerar certa insegurança a 

respeito de seu valor como um registro fidedigno e confiável de testemunhar a ação 

e direitos decorrentes. 

   As Diretrizes fornecem orientações aos produtores e custodiadores de documentos 

arquivísticos digitais acerca da presunção da autenticidade desses documentos. 

   Assim, já em seus primeiros parágrafos, as Diretrizes (2012) explicam de que 

maneira a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais se tornam ameaçada.  

Esta esclarece que: 

A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais é ameaçada sempre  

que eles são transmitidos através do espaço (entre pessoas e sistemas ou  

aplicativos) ou do tempo (armazenagem contínua ou 

atualização/substituição de hardware/software usados para armazenar, 

processar e comunicar os documentos). Como a guarda de documentos 

arquivísticos digitais é inexoravelmente ameaçada pela obsolescência 

tecnológica, a presunção da sua autenticidade deve se apoiar na evidência 

de que eles foram mantidos com uso de tecnologias e procedimentos 

administrativos que garantiram a sua identidade e integridade (componentes 

da autenticidade); ou que, pelo menos, minimizaram os riscos de 

modificações dos documentos a partir do momento em que foram salvos 

pela primeira vez e em todos os acessos subsequentes. (CONARQ, 2012, 

p. 1) 

 

   Em síntese, a presunção de autenticidade do documento arquivístico digital se 

baseia na análise da forma e do conteúdo e no ambiente de produção, 

manutenção/uso e preservação desse documento. Daí, justifica-se a importância da 

Diplomática para o pensamento Arquivístico, uma vez que ela estabelece a conexão 

entre os documentos arquivísticos e seu contexto. 

   Duranti (1994, p. 61) esclarece que a Diplomática explicita os laços entre os 

“componentes intelectuais de um documento e os elementos de uma ação 

específica, os tipos de ações e de etapas de procedimento, mostra todos os tipos de 

interação entre pessoas e documentos”. 

   A relação entre o documento e o seu contexto de produção é crucial, uma vez que 

os documentos arquivísticos digitais apresentam dificuldades adicionais para 
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presunção de autenticidade em razão de serem facilmente duplicados, distribuídos, 

renomeados, reformatados ou convertidos, além de poderem ser alterados e 

falsificados com facilidade, sem deixar rastros aparentes, a não ser que se tome 

medidas preventivas. Assim, a presunção de autenticidade do documento 

arquivístico digital é realizada por meio da análise da sua forma e do seu conteúdo, 

bem como do ambiente de produção, manutenção/uso e preservação desse 

documento, e não apenas com base em suas características físicas ou em soluções 

tecnológicas. 

   Duranti (1994, p. 62, grifo nosso) sintetiza esta enunciação ao afirmar que “nosso 

mundo contemporâneo, os arquivistas devem abandonar sua perspectiva física dos 

documentos arquivísticos por uma perspectiva intelectual  e contextual ”. 

   Por isso, o estabelecimento e aplicação contínua e efetiva das políticas e 

procedimentos administrativos, fornecendo, dessa forma, a melhor evidência para 

apoiar a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.  

   Nesse sentido, as Diretrizes recomendam que se deva implementar, sempre que 

possível, técnicas de autenticação apoiadas em políticas e procedimentos 

administrativos e arquivísticos independente de tecnologia e/ou neutros (CONARQ, 

2012, p. 5). 

   Ademais, as Diretrizes também afirmam que as técnicas de autenticação 

dependentes de tecnologia, como ocorrem com a assinatura digital, são usadas para 

fornecer um mecanismo tecnológico que declara a autenticidade dos documentos 

digitais em um dado momento. 

   Desta forma, é importante ressaltar a diferença entre autenticidade e autenticação. 

Autenticação  “é a declaração da autenticidade, resultante da inserção ou da adição 

de elementos ou afirmações nos materiais em questão, e as normas que a regulam 

são estabelecidas pela legislação. Ou seja, é um meio de assegurar que os 

materiais sejam o que eles se propõem a ser em um dado momento”              

(INTERPARES 2, 2010, p. 2, grifo nosso). Nesse sentido, a diferença é que: a 

autenticidade é uma característica do documento, enquanto a autenticação é o ato 

de validar um documento, a partir da comparação/confronto entre o original e a 

cópia. 

   As Diretrizes (2012) explicam que “uma boa utilização da assinatura digital se dá 

quando os documentos digitais são transmitidos no espaço, ou seja, entre pessoas, 

sistemas ou aplicativos, de forma a permitir um ambiente de confiabilidade nas 
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transações. Acrescenta, também, que no Brasil o valor legal da assinatura digital foi 

reconhecido através da medida provisória n.° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em 

que instituiu a infraestrutura das chaves-públicas brasileira (ICP-Brasil). 

   Esses dispositivos de tecnologia são importantes para apoiar a presunção de 

autenticidade. No entanto, as Diretrizes esclarecem que “em razão da necessidade 

de conversões, a assinatura digital não garante a autenticidade do documento, no 

longo prazo, tornando-se necessários outros procedimentos de gestão e de 

preservação, como a inserção de metadados31”. 

     Assim, as Diretrizes concluem que o desenvolvimento da tecnologia de 

assinatura digital deve permitir, ao longo do tempo, que sua codificação seja 

preservada na nova cadeia de bits caso ao contrário, a autenticidade não poderá ser 

garantida por meio da assinatura digital. 

 

  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
31 Segundo o glossário da CTDE, metadados são dados estruturados que descrevem e permitem 
encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos arquivísticos ao longo do tempo. (p. 
17) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

   O mundo contemporâneo é marcado pela tecnologia e pelas mudanças advindas 

dela na vida dos indivíduos e das instituições de modo geral. Mudanças que vão de 

comportamento ao avanço da Ciência. É inegável a revolução que tecnologias 

causaram em várias áreas do conhecimento e, não foi diferente no tocante à 

Arquivística. A maneira como se produz, gerencia e trata os documentos 

arquivísticos é totalmente diferente de um tempo atrás. E isso se deve à tecnologia, 

que alterou significativamente o modo de trabalho nas instituições privadas e 

públicas. 

   Em face disso, torna-se fundamental o estudo dos documentos arquivísticos 

digitais, pois estes apresentam novas formas de serem produzidos, gerenciados, 

tratados, assim como, novas configurações no âmbito tecnológico, jurídico e 

arquivístico. 

   No ambiente eletrônico, a autenticidade dos documentos digitais é mais ameaçada 

que os documentos convencionais, em virtude dos problemas de obsolescência 

tecnológica, que pode comprometer a identidade e integridade do documento, e 

também quando os documentos são transmitidos para um destinatário. Além disso, a 

autenticidade dos documentos digitais também precisa ser protegida de ações não 

autorizadas e contra perdas acidentais e corrupção.  

   Para que a autenticidade seja assegurada é preciso levar em consideração todo o 

percurso desse documento, desde sua produção, modo que foi transmitido, forma, 

em que estado ele se encontra. É importante ressaltar que a partir da identificação 

do produtor e gerador é que podemos obter informações sobre a transmissão do 

documento e o reconhecimento dos seus contextos arquivístico e documental para 

garantia da autenticidade e preservação ao longo do tempo.  

   No Brasil, o órgão responsável pela política arquivística é o CONARQ e, portanto, 

as suas resoluções, diretrizes e seus documentos são de importância vital para a 

questão da autenticidade dos documentos digitais em âmbito nacional. 

   Foi verificado que a Resolução CONARQ nº 37 em suas Diretrizes trata muito 

brevemente acerca de diversos aspectos relevantes à autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais, como, por exemplo, as trilhas de auditorias, o 

custodiador confiável, os metadados, os requisitos benchmark e baseline. Contudo, 

isso é justificável devido à incipiência de estudos e modelos sobre este tema na 
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realidade brasileira, demandando assim, ainda mais estudos que possam se 

consolidar como bons referenciais teóricos, e, engajamento dos profissionais 

arquivistas. 

   Em suma, a partir de tudo o que foi exposto, pode-se concluir que os documentos 

arquivísticos digitais garantem a sua autenticidade e confiabilidade em atestar ações 

e direitos decorrentes por meio do seu contexto operacional. 

   Assim, a autenticidade está relacionada à transparência das ações tanto do ponto 

de vista administrativo quanto histórico. 

   Nesse sentido, o estudo acerca da gestão de documentos arquivísticos digitais 

autênticos contribuiria, também, ao combate à frágil cultura de articulação e 

cooperação mútuas, transparentes e integradas entre  governo e sociedade. Em 

especial dentro de um contexto cultural, político e econômico de uma sociedade 

desigual como a brasileira.        
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ANEXO 1 - RESOLUÇÃO CONARQ N° 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

Resolução nº 37, de 19 de dezembro de 2012  

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
ARQUIVO NACIONAL  

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS  

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012  

                                                                           
                  

Aprova as Diretrizes para a 
Presunção de Autenticidade de 
Documentos Arquivísticos 
Digitais  

           O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CON ARQ, 
no uso de suas atribuições, previstas no item IX do art. 23 de seu Regimento Interno, 
aprovado pela Portaria nº. 2.588, do Ministério da Justiça, de 24 de novembro de 
2011, em conformidade com a deliberação do Plenário em sua 68ª reunião plenária 
do CONARQ, realizada no dia 5 de dezembro de 2012, 

          Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental, a proteção 
especial aos documentos de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos 
as informações contidas na documentação governamental; 

          Considerando que o Conselho Nacional de Arquivos tem por finalidade definir 
a política nacional de arquivos públicos e privados e exercer orientação normativa 
visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo, 
independentemente da forma ou do suporte em que a informação está registrada; 
 
          Considerando que a organização dos arquivos e o gerenciamento das 
informações neles contidas se constituem em instrumento de eficácia administrativa, 
contribuindo para a modernização da administração pública; 

         Considerando que as organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm 
cada vez mais produzindo documentos arquivísticos digitais e que governos, 
organizações e cidadãos dependem do documento digital como fonte de prova e de 
informação, e para garantia de direitos; 

         Considerando que os documentos arquivísticos digitais podem se apresentar 
na forma de texto, imagem fixa ou em movimento, áudio, base de dados, planilha e 
outras num repertório crescente de possibilidades; 

         Considerando que os documentos digitais são suscetíveis à alteração, lícita ou 
ilícita, à degradação física e à obsolescência tecnológica de hardware, software e 
formatos, as quais podem colocar em risco sua autenticidade; 
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         Considerando que a gestão arquivística de documentos, independentemente 
da forma ou do suporte adotados, tem por objetivo garantir a produção, a 
manutenção e a preservação de documentos arquivísticos confiáveis e autênticos; 

         Considerando o conceito de autenticidade dos documentos a partir da 
Arquivologia e da Diplomática; 

         Considerando a Resolução nº 24, de 3 de agosto de 2006, que estabelece 
diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais 
para instituições arquivísticas públicas. 

         RESOLVE: 

          Art. 1º Aprovar as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de 
Documentos Arquivísticos Digitais, disponibilizadas no sitio do CONARQ, em: 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br> 

          § 1º As Diretrizes de que trata essa resolução têm por finalidade 
instrumentalizar os produtores e custodiadores de documentos arquivísticos para 
essa presunção da autenticidade desses documentos. 

          § 2º A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais deve estar apoiada 
em procedimentos de gestão arquivística de documentos. 

          Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                                                 JAIME ANTUNES DA SILVA 
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ANEXO 2 – REQUISITOS DE REFERÊNCIA PARA APOIAR A 
PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 
 

<< Conjunto de requisitos A >> 

A fim de apoiar a presunção de autenticidade, o preservador deve comprovar: 

  

REQUISITO A.1: Expressão dos atributos do documento  arquivístico e sua 

ligação com o documento arquivístico 

O valor dos seguintes atributos está explicitamente expresso e inextricavelmente 

ligado a todos os documentos arquivísticos. Estes atributos podem ser distinguidos 

em duas categorias: a primeira diz respeito à identidade dos documentos 

arquivísticos, e a segunda à integridade dos mesmos. 

 

   A.1.a Identidade do documento arquivístico: 

  A.1.a.i Nomes das pessoas que participaram da formação do    documento 

arquivístico, ou seja: 

• nome do autor 

• nome do redator (se for diferente do autor) 

• nome do originador (se for diferente do autor ou do redator)  

• nome do destinatário 

A.1.a.ii  Nome da ação ou assunto 

A.1.a.iii Data(s) de produção e transmissão, ou seja:  

• data cronológica 

• data de recebimento 

• data de arquivamento 

• data(s) de transmissão 

A.1.a.iv Expressão de relação orgânica (por exemplo, código de 

classificação, identificador de arquivo) 

A.1.a.v Indicação de anexos 

A.1.b Integridade do documento arquivístico: 

A.1.b.i Nome da unidade responsável pela execução da ação contida no 

documento 
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A.1.b.ii Nome da unidade que tem a responsabilidade principal (se diferente do 

anterior) 

A.1.b.iii indicação de tipos de anotação acrescentada ao documento arquivístico 

A.1.b.iv  Indicação de modificações técnicas 

 

REQUISITO A.2: Privilégios de acesso 

O produtor definiu e efetivamente implementou privilégios de acesso com relação à 

produção, modificação, anotação, remanejamento e destruição de documentos 

arquivísticos. 

 

REQUISITO A.3: Procedimentos de proteção: perda e c orrupção de 

documentos arquivísticos 

O produtor estabeleceu e efetivamente implementou procedimentos para evitar, 

descobrir e corrigir a perda ou corrupção de documentos arquivísticos. 

 

REQUISITO A.4: Procedimentos de proteção: meios e t ecnologia 

O produtor estabeleceu e efetivamente implementou procedimentos para garantir a 

identidade e a integridade contínuas dos documentos arquivísticos, face à 

deterioração dos meios e das mudanças tecnológicas. 

 

REQUISITO A.5: Estabelecimento de formas documentai s 

O produtor estabeleceu as formas documentais dos documentos arquivísticos 

associadas a cada procedimento, de acordo com os requisitos do sistema legal ou 

os requisitos do produtor. 

 

REQUISITO A.6: Autenticação de documentos arquivíst icos 

Para o caso de o sistema jurídico ou as necessidades da organização exigirem 

autenticação, o produtor estabeleceu regras específicas com relação a quais 

documentos arquivísticos devem ser autenticados, bem como por quem e por que 

meios a autenticação deve ser feita. 

 

REQUISITO A.7: Identificação do documento arquivíst ico oficial 

Para o caso de existirem cópias múltiplas do mesmo documento arquivístico, o 

produtor estabeleceu procedimentos que identificam qual documento é o oficial. 
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REQUISITO A.8: Remoção e transferência de documenta ção relevante 

Para o caso de transferência de documentos do arquivo corrente para o 

intermediário ou recolhimento do arquivo intermediário para o permanente, 

envolvendo sua remoção do sistema eletrônico, o produtor estabeleceu e 

efetivamente implementou procedimentos para determinar qual documentação  

tem que ser removida e transferida para o preservador juntamente com os 

documentos arquivísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


