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RESUMO 
 

 

 

 Este trabalho se propõe a apresentar as formas de se reconhecer um documento 

arquivístico digital como autêntico através das concepções de vários estudiosos da área. Além 

de analisar as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ para saber como o 

tema tem sido tratado no Brasil. 

 

Palavras Chave: Documento. Documento arquivístico digital. Autenticidade. CONARQ. 
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ABSTRACT 

 This work proposes to show the ways to recognize a digital records as authentic 

through the various conceptions of experts in this field. Besides analyzing the resolutions of 

the Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ to know how this question has been treated 

in Brazil. 

 

Keywords: Document. Digital Records. Authenticity. CONARQ. 
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INTRODUÇÃO 

 

A legislação brasileira, através da lei n° 8.159 de janeiro de 1991, dispõe que é dever 

do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como 

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

elementos de prova  e informação. Sabemos que o surgimento do conceito de gestão de 

documentos tem suas bases ligadas a uma ótica administrativa e econômica visando otimizar 

o funcionamento da instituição. Porém com o passar do tempo foram introduzidas novas 

concepções e visões baseadas em experiências de diversos estudiosos e arquivistas, 

provenientes de tradições arquivísticas e administrativas diferentes. Atualmente no Brasil 

temos como definição de gestão de documentos: o conjunto de procedimentos e operações 

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

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

 

  É consenso entre os arquivistas e gestores de documentos que a gestão de documentos 

é de vital importância para o tratamento da documentação de uma instituição pois proporciona 

uma maior eficiência administrativa, além de possibilitar que os documentos estejam 

disponíveis aos seus respectivos usuários em um menor espaço de tempo e com um custo 

reduzido. São inúmeros os benefícios que uma instituição pode ter ao implantar um programa 

de gestão de documentos de qualidade, ela permite um acompanhamento da documentação 

desde sua produção até sua destinação final, possibilitando que sejam apenas produzidos e 

preservados os documentos necessários àquela atividade. A gestão de documentos bem feita 

possibilita uma mais rápida disponibilização da documentação para seus usuários porém caso 

não seja seguida de forma criteriosa pode fazer com que a documentação perca a relação que 

tem uma com a outra, relação orgânica, causando sérios danos ao acervo da instituição. A 

gestão de documentos independe da forma ou suporte adotado, tem por objetivo, garantir a 

produção, a manutenção e a preservação de documentos arquivísticos confiáveis e autênticos. 

  

  Deve-se considerar que, atualmente, há um crescimento e um apelo muito grande para 

o uso do documento digital, cada vez mais e com mais frequência ele é produzido pelas 

instituições. Como dito acima a gestão de documentos independe da forma ou suporte do 

documento e os documentos digitais não fogem a regra tendo também que ser inseridos em 

um programa de gestão de documentos como qualquer documento arquivístico. 
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           A legislação arquivística brasileira através das resoluções do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ (órgão vinculado ao Arquivo Nacional que define a política nacional 

de arquivos), mas especificamente a de número 20 dispõe sobre a inserção de documentos 

digitais em programas de gestão de documentos. Como o documento digital está sujeito a 

diversos fatores que trazem em um primeiro momento certa desconfiança na veracidade dos 

fatos que atestam. E realmente eles causam certo receio, pois diferentemente dos documentos 

em papel, estão suscetíveis a alterações, licita ou ilícita, à degradação física e a obsolescência 

tecnológica de hardware, software e formatos ,as quais podem colocar em risco sua 

autenticidade. 

 

          Os documentos digitais estão suscetíveis a diferentes tipos de situações que podem 

ameaçar a sua autenticidade. Porém como proceder para garantir que estes documentos com 

todas as dificuldades na gestão de documentos e com passar do tempo continuarão autênticos?  

Inicialmente temos que ter em mente o conceito de autenticidade, que de acordo com a 

Câmara técnica de Documentos Eletrônicos, do CONARQ, é a qualidade de um documento  

ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e 

adulteração. Outra questão que deve ser considerada é que não podemos garantir que o 

documento é autêntico, podemos é presumir sua autenticidade através da análise da forma, do 

conteúdo e do ambiente de produção, manutenção e preservação do documento. Ou seja, 

seguindo corretamente os métodos da gestão de documentos é possível presumir a 

autenticidade do mesmo, tendo em vista o conceito de imparcialidade proposto por Duranti, 

no qual eles são produzidos no decorrer das atividades da instituição e estão livres de qualquer 

suspeita. A presunção de sua autenticidade se apoia na evidência de que eles foram mantidos 

com o uso de tecnologias e procedimentos administrativos que garantiram sua integridade e 

identidade, ou que esses métodos ao menos possam ter diminuído os riscos ou modificações 

que esses documentos possam ter sofrido desde que foram salvos pela primeira vez. No Brasil 

a resolução do CONARQ de  número 37 dispõe sobre as diretrizes para presunção da 

autenticidade abordando os métodos e formas para presumir a autenticidade de um documento 

arquivístico digital. 

 

    O trabalho tem como objeto de estudo as formas de se reconhecer um documento 

arquivistico como autentico e de mostrar a importância de se caracterizar o documento como 

autêntico. 
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 O presente trabalho se mostra relevante pois a autenticidade de documentos digitais é 

um tema que tem sido bastante discutido atualmente pela comunidade arquivística, 

principalmente pelo apelo que tem os documentos digitais devido ao grande desenvolvimento 

da tecnologia. Apesar de ser um tema que está em bastante evidência, atualmente dispõe de 

poucos estudos, destacando-se Luciana Duranti e o projeto InterPares que muito tem 

contribuído com seus estudos e análises acerca dos métodos diplomáticos e da análise da 

autenticidade de documentos arquivísticos, sendo hoje referências nos estudos do tema. Sendo 

assim poderia contribuir mesmo que de forma pequena para o estudo do tema. 

 

          Este trabalho tem como referencial teórico a Diplomática, e segue as propostas de 

Duranti e do projeto INTERPARES. A metodologia deste trabalho implica na leitura das 

bibliografias da área acerca dos métodos usados para presunção da autenticidade de 

documentos digitais apoiados na Lei 8.159, nas resoluções do CONARQ de número 20 

(Dispõe sobre a inserção de documentos digitais em programas de gestão de documentos) e 

37 (Aprova as diretrizes para a presunção da autenticidade) juntamente com o uso de 

conceitos da Arquivologia e da diplomática. 

 

            Este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro apresenta os conceitos de 

documento, documento arquivístico, documento arquivístico autêntico, documento digital, 

gestão de documentos, relação orgânica e autenticidade que aparecem com freqüência no 

decorrer do trabalho e são necessários para melhor entendimento de seu objeto de estudo. 

 

            O segundo capítulo exibe um breve histórico sobre a origem da diplomática e da 

arquivologia apresentando seus respectivos objetos de estudo e finalidades, além de elucidar 

os conceitos dos termos arquivo, documento, documento arquivístico e documento digital na 

visão de vários estudiosos na área. 

 

            O terceiro capítulo aborda os métodos usados por Duranti e pelo projeto InterPARES 

para presunção da autenticidade de documentos arquivísticos, além de apresentar os riscos 

que os documentos correm durante sua vida útil. Insere também os conceitos de autenticidade 

e documento autêntico que serão importantes para o entendimento do capítulo. 
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 O quarto capítulo tem por objetivo analisar a resoluções do CONARQ de número 37, 

de 19 de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes para a presunção da autenticidade de 

documentos arquivísticos digitais, e de número 24, de 3 de agosto de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais. 

 

           Por fim, são apresentadas nas considerações finais as conclusões das análises feitas nos 

capítulos anteriores. 

. 
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2. ARQUIVO E DOCUMENTO ARQUIVISTÍCO: DEFINIÇÕES E 

CARACTERÍSTICAS. 

 

 O presente capítulo tem por objetivo exibir um breve histórico sobre a origem da 

diplomática e da arquivologia apresentando seus respectivos objetos de estudo e finalidades, 

além de elucidar os conceitos dos termos arquivo, documento e documento arquivístico na 

visão de vários estudiosos na área. Conceitos esses que serão de vital importância para o 

entendimento e compreensão do presente trabalho. 

 

2.1 Diplomática: Breve Histórico. 

  

 A origem da diplomática está diretamente ligada à questão da falsificação e de dúvidas 

sobre a autenticidade de documentos medievais. 

  

  De acordo com Bellotto (2002, p.15) em 1643, jesuítas franceses liderados por Jean 

Bolland, resolveram publicar a Acta Santorum, que contava a história dos santos e visava 

avaliar criteriosamente suas vidas e distinguir o que era verídico do que era apenas lenda. 

Porém na introdução da obra, escrita em 1645, o jesuíta Daniel Van Papenbroec, que era 

especialista no trato documental declarou ser falso um dos diplomas assinados pelo Rei 

Dagoberto I, fato que pôs em dúvida a veracidade e autenticidade de vários outros diplomas 

que sempre foram preservados e tratados como autênticos pelos beneditinos da Abadia de 

Saint Dennis. Van Papenbroec afirmou também que quanto mais antigos os documentos 

menos dignos de confiança eles eram, colocando em dúvida peças da época merovíngia que 

eram preservados nos arquivos da Ordem de São Bento. 

  

 Bellotto (2002, p.16) sustenta que as afirmações do jesuíta causaram indignação nos 

beneditinos, que já tinham realizados vários estudos de heurística e crítica de textos e que 

eram reconhecidamente especialistas em análise da autenticidade dos documentos iniciando 

assim o que se denominou de “Guerra Diplomática." Em 1681 o monge beneditino Jean 

Mabillon resolveu responder àquela desconfiança por meio de uma obra chamada De re 

diplomatica libre Sex na qual estabelecia as bases para critica textual. Através da análise da 

linguagem dos documentos Mabillon afirmou qual era num determinado momento e local, a 

forma correta de um documento genuíno apresentando assim os princípios gerais da 

diplomática. 
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       Bellotto (2002, p.) considera que inicialmente o objetivo da análise diplomática era 

determinar a autenticidade de um documento para fins legais. Já no século XIX a diplomática 

serviu como instrumento para avaliar a autoridade de documentos medievais como fontes 

históricas e atualmente tem evoluído em direção ao direito, à heurística e à arquivística, 

modificando seus instrumentos e apresentando ampliação de objeto de estudo  campo de ação. 

 

               Duranti (1996, p.2) pondera que a diplomática surgiu como um sistema de conceitos 

e métodos desenvolvidos no XVII e XVIII com o propósito de comprovar a autenticidade dos 

documentos. "E com o passar do tempo evoluiu para um sofisticado sistema de idéias sobre a 

natureza dos documentos, sua gênese e composição, sua relações com as ações e pessoas 

ligadas a eles e com seu contexto organizacional, social e legal." 

 

               Bellotto (2002, p.13) afirma que “A Diplomática, por definição, ocupa-se da 

estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial." 

A autora  reitera que a diplomática trata de documentos provenientes de autoridades 

supremas, delegadas ou legitimadoras para que submetidos a sistematização do direito sejam 

considerados válidos. Por esse motivo estão livres de qualquer suspeita quanto a sua 

autenticidade, sendo impossível separar a construção textual e material do documento do seu 

contexto jurídico-administrativo de gênese, produção e aplicação. 

  

 A Diplomática de acordo com o projeto InterPARES 1 (2003, p.2) trata portanto dos 

documentos analisando-os item por item, decompondo os elementos que o constituem e 

indicando até que ponto aquele elemento interfere na autenticidade do documento. 

 

 De acordo com o projeto INTERPARES 1 (2003, p.3)  nas ultimas três décadas a 

comunidade arquivística vem amadurecendo a ideia de adaptar a diplomática à gestão 

arquivística de documentos contemporâneos. Com este objetivo membros do Conselho 

Internacional de Arquivos em 1989 recomendaram que a Diplomática moderna seja 

desenvolvida através da pesquisa dos procedimentos e tipologias documentais usados nas 

instituições modernas. Vários estudos contribuíram para o desenvolvimento da disciplina, 

desde o trabalho feito pelos arquivistas Holandeses que visava desenvolver uma tipologia 

documental criada por instituições desde o século XIX até os trabalhos de Paola Carucci na 
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tentativa de adaptar os conceitos da diplomática tradicional ao ambiente de gestão de 

documentos da administração italiana. 

  

 O mesmo INTERPARES 1 (2003, p.3), defende que neste cenário ninguém aparece 

com tanto destaque quanto Luciana Duranti, ao desenvolver uma série de artigos entre 1989 e 

1992 em que examina os princípios desenvolvidos por teóricos da diplomática para avaliar a 

autenticidade de documentos medievais com o objetivo de adaptá-los para a aplicação aos 

documentos gerados por instituições modernas e integra-los aos conceitos e métodos da 

arquivologia. Os estudos de Duranti foram de vital importância para a comunidade 

arquivística, pois foi através deles que se estabeleceram as bases para o que podemos chamar 

de Diplomática Arquivística Contemporânea. 

 

2.2 Arquivo: Conceituação. 

 

 A arquivologia, diferentemente da Diplomática ,que tem como objeto a análise do 

documento item a item, tem como objeto de estudo o Arquivo no que diz respeito ao seu 

conjunto, ou seja, a arquivologia estuda o conjunto de documentos em sua totalidade, sua 

estrutura e a relação entre suas partes, de forma que a qualidade do arquivo só se mantém se 

sua forma e relações originais forem mantidas. (Fonseca, 2005, p.56) 

  

 Fonseca (2005, p.55) sustenta que antes de se consolidar como ciência a arquivologia 

estava ligada as práticas burocráticas visando economia e eficácia na guarda e preservação de 

arquivos públicos, e seu objeto de estudo eram os arquivos (conjunto de documentos). 

  

 Porém, com o surgimento de novas tecnologias e o inicio da chamada revolução 

digital alguns autores como  Theo Thomassem e Terry Cook  rompem com essa concepção de 

informação contida no arquivo (conjunto de documentos) e passam a considera-los como 

informação vinculada a processos de trabalho, ou seja, a informação contida no documento de 

forma isolada, denominada informação arquivística. 

 

   De acordo com Thomassen (1999) a partir dessa discussão a arquivologia passa 

adquirir um status de ciência, deixa de ser uma disciplina auxiliar da história e passa a ser 

considerada como disciplina independente. 
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    Pela primeira vez em seu desenvolvimento, a arquivologia está 

    se transformando em ciência. Em sua fase pré-paradigmática 

    não era ciência de forma alguma, e em seu estágio clássico não 

    foi mais que uma ciência auxiliar da história, mas agora, em sua 

    etapa pós-moderna, está adquirindo estatura de ciência, tão 

    autônoma quanto as outras ciências da informação e quanto a 

    história. (Thomassen apud Fonseca, 2005) 

 

 Duranti e Macneil (1996, p.2)  explicam que a  ciência da arquivologia surgiu da 

diplomática no século XIX  e é um sistema de conceitos e métodos voltados ao estudo dos 

documentos no que diz respeito às suas relações documentais e funcionais e as maneiras pelas 

quais são controlados e comunicados. 

 

 Tendo em vista a discussão entre a concepção do significado da palavra arquivo viu-se 

necessário a exposição de alguns conceitos de estudiosos da área a fim de observar as 

particularidades de cada um. 

 

 A primeira definição da palavra Arquivo apresentada é a de um trabalho considerado 

um dos mais importantes pela comunidade arquivística e que foi fundamental para o 

desenvolvimento da área, o "Manual dos Arquivistas Holandeses." conhecido assim por ter 

sido desenvolvido por três arquivistas Holandeses, S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin. E traz 

como definição para a palavra arquivo: 

  

    o conjunto de documentos escritos, desenho e material impresso, 

    recebido ou produzidos oficialmente por um órgão   

    administrativo ou por um  de seus funcionários, na medida em 

    que tais documentos se destinavam a permanecer sob a custódia 

    desse órgão ou funcionário.  (Leavitt apud Schellenberg, 2006) 

 

 Sir Hilary Jenkinson define arquivo como documentos: 

     

     produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 

    executivo (público ou privado) de que são parte constitupinte 

    e,subsequentemente,  preservados sob a custódia da pessoa ou 
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    pessoas responsáveis por aquele ato e por seus legítimos  

    sucessores para sua própria informação.   

       (Jenkinson apud Schellenberg, 2006) 

 

 Observa-se que diferentemente do Manual dos Holandeses, Jenkinson já define que os 

órgãos produtores/receptores podem ser públicos ou privados. 

 

 Eugenio Casanova, arquivista italiano, no seu manual Archivistica (1928) define 

arquivos como: 

  

    A acumulação ordenada de documentos criados por uma  

    instituição ou  pessoa no curso de sua atividade e preservados 

    para a consecução de seus objetivos políticos, legais e culturais, 

    pela referida instituição ou pessoa.  

       (Casanova apud Schellenberg, 2006) 

 

  Casanova em sua definição aponta que o conjunto de documentos pode ser preservado 

com um viés político, jurídico ou cultural. 

 

 O alemão Adolf Brenneke define arquivos: 

  

    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 um determinado 

    lugar como fonte e testemunho do passado.  

       (Brenneke apud Schellenberg, 2006) 

  

 Brenneke tem em relação ao conceito de arquivo um visão mais histórica, afirmando 

que eles devem ser conservados permanentemente pois podem servir como fonte e 

testemunho do passado. 

 

 Numa visão mais moderna do termo Solon Buck define arquivo como: 

 

    o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos 
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    por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas 

    atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores 

    para efeitos futuros. (Buck apud Paes, 1997) 

 

 No conhecido livro "Arquivos Modernos", Theodore Rosevelt Schellenberg (2006) 

após a análise vários conceitos de arquivo o define como: 

  

   os documentos de qualquer instituição pública ou privada que hajam 

   sido considerados de valor, merecendo preservação permanente para 

   fins de referência e de pesquisa e que hajam sido depositados ou  

   selecionados para depósito, num arquivo de custódia permanente. 

   

 Schellenberg insere em sua definição uma concepção de valor aos documentos e 

afirma que "para serem arquivos, 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." 

 

 O francês Michel Duchein (1997) em sua definição afirma que arquivos são: 

  

   o conjunto de documentos de qualquer natureza, reunidos orgânica e 

   automaticamente por um corpo administrativo, uma pessoa física ou 

   jurídica, em razão de suas funções ou de sua atividade. 

  

 Duchein insere em sua definição a ideia da relação orgânica e automática dos 

documentos, ou seja, os documentos mantém relações entre si desde que foram produzidos e 

são acumulados automaticamente no decorrer de sua criação. 

 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (2004), do Arquivo 

Nacional, define arquivo como : 

  

   o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

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

   atividades, independente da natureza dos suportes. 
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 Theo Tomassem acrescenta em sua definição de arquivo que a informação está 

vinculada aos processos de trabalho, as informações estão diretamente ligadas aos processos 

criando uma espécie de relacionamento entre eles, relacionamento intitulado como inter-

relacionamento. A definição de Tomassem (2006) é a seguinte:  

 

Arquivos são compostos por informação vinculada a processos, 

isto é: informação gerada e estruturada por processos de 

trabalho. Qualquer arquivo é formado por informação gerada e 

estruturada por processos de trabalho funcionalmente inter-

relacionados.  

  

 O glossário do projeto InterPARES define arquivo como “Um documento produzido 

ou recebido e retido no curso de sua atividade prática.” (InterPARES Glossary, 2001, 

tradução nossa) 

 

 No Brasil, a Lei n. 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a politica 

nacional de arquivos públicos e privados  define arquivo , no art. 2° como: 

 

    Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de 

    documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos,  

    instituições de caráter público e entidades privadas, em  

    decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 

    por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou 

    a natureza dos documentos. 

   

 Portanto observa-se que o conceito de arquivo varia de acordo com os autores. Não há 

uma definição unânime e definitiva de arquivo, isso ocorre por que cada definição está 

pautada em particularidades que influenciam e adaptam a forma de proceder de cada autor em 

seu local de trabalho. Alguns desses fatores que influenciam as diferenças nas definições dos 

autores são as experiências profissionais, o país de origem, a cultura, a política adotada tanto 

no país como no próprio arquivo, ideologias, dentre outros. Vale resaltar que apesar das 

transformações e influencias sofridas o conceito de arquivo na maior parte das definições 
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apresentadas mantém a ideia da arquivologia clássica que privilegia a concepção de conjunto 

orgânico. 

               

2.3 Documento, Documento Arquivístico e Documento Digital: Conceituação e 

Características. 

   

 É intuitivo definir documento como uma folha de papel escrita e palpável, de fácil 

identificação do conteúdo descrito, que provavelmente é uma ação, acontecimento ou fato. 

Porém existem alguns detalhes que não são rapidamente associados quando pensamos em 

documento, por exemplo que ele pode não ser somente escrito, pode ser uma fotografia, um 

desenho, uma gravação, um filme etc. Outro detalhe não percebido é que ele tem um valor 

(administrativo, histórico, jurídico, cultural etc) para instituição ou até mesmo para a 

sociedade. 

 

 O projeto INTERPARES 2  define documento como "informação afixada em um meio 

sob uma forma fixa."  (INTERPARES 2, 2007) 

  

 De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística - DIBRATE, do Arquivo 

Nacional, documento significa: "unidade de registro de informações, qualquer que seja o 

formato ou suporte." (DIBRATE, 2004) 

 

 O dicionário Caldas Aulete conceitua documento de 5 maneiras diferentes, maneiras 

essas que de um ponto de vista arquivístico se completam. 

 

Documento. [F.: Do lat. documentum,i 'ensino lição'.] 1. Qualquer produto de uma sociedade 

considerado como testemunho de uma época. 2. Declaração escrita para servir de prova ou 

título (documento de identidade).; CERTIDÃO; CERTIFICADO 3. Qualquer texto de caráter 

público ou privado que preceitue, discuta, delibere ou solicite algo. 4. P.ext. Qualquer objeto 

que tenha valor documental (desenhos, escritos, fotografias, gravações, filmes etc.), que sirva 

para comprovar algum acontecimento, fato, algo que foi dito etc. 5. Inf. Arquivo com dados 

criado por programa, esp. os gerados por editores de textos. 

 

 

 Duranti (1994, p.2) relata que os documentos arquivísticos representam um tipo de 
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conhecimento único, são gerados ou recebidos no curso de suas atividades como instrumentos 

ou subprodutos e portanto são provas  essenciais para suposições ou conclusões referentes a 

essas atividades. Ela destaca que essa capacidade dos documentos arquivísticos de capturar 

fatos, causas e consequências e de preservar e estender no tempo a memória, deriva da relação 

que eles mantém com suas atividades. E é em função dessa relação com suas atividades que 

os documentos arquivísticos sempre foram vistos como dignos de confiança. 

 

 Visto a importância dos documentos arquivísticos para a arquivologia decidiu-se 

apresentar alguns conceitos referentes ao termo. 

   

 Documento Arquivístico de acordo com Duranti é: 

  

    Qualquer documento criado (produzido ou recebido e retido 

    para ação ou referência) por uma pessoa física ou jurídica ao 

    longo de uma atividade prática como instrumento e subproduto 

    dessa atividade. (2005, p.7) 

 

 O projeto INTERPARES 1, através do Relatório do Grupo de Estudos sobre 

Autenticidade caracteriza documento arquivístico como "qualquer documento elaborado ou 

recebido e retido no decorrer de uma atividade prática. (2003, p.1) 

 

 O glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos - CTDE, do CONARQ, 

estabelece que documento arquivístico é: 

 

    Documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma 

    atividade prática, como instrumento de apoio ou resultado da tal 

    atividade, e retido para ação ou referência. (2009, p.11) 

 

 O Conselho Internacional de Arquivos - ICA, através de sua base de dados de 

terminologia arquivística aponta que documento arquivístico é um: 

 

    Documento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, 

   como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou 

   referência. 
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 A norma ISAD (G), que tem como objetivo estabelecer normas gerais para a 

preparação de descrições arquivísticas define documento de arquivo como: 

 

   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. (2000, pág15) 

 

 De maneira semelhante o projeto INTERPARES 2 define documento arquivístico 

como: 

  

   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, 2007) 

   

 Duranti (1994, p.2) afirma que é fundamental a compreensão de dois pressupostos 

para que se possa entender a relação dos documentos com as atividades que atestam. O 

primeiro deles é que os documentos atestam ações e transações. O segundo é que a veracidade 

dos documentos depende das circunstancias de sua criação. Essas afirmações estão ligadas as 

propriedades dos documentos arquivísticos e à sua integridade. 

 

As propriedades dos documentos estão ligadas as características que eles apresentam 

no decorrer de sua existência e da relação que eles mantém com suas atividades. E justamente 

por esse fato devem ser observadas e resguardadas pelos arquivistas, pois é através da análise 

dessas propriedades que podemos presumir que os documentos são íntegros e autênticos.  

As propriedades dos documentos arquivísticos de acordo com Duranti (1994 e 2005) e o 

projeto INTERPARES 2 (2007) são a imparcialidade, o inter-relacionamento, a naturalidade, 

a unicidade, a fidedignidade e a autenticidade. 

 

               Segundo Duranti (1994, p.2) a imparcialidade está ligada ao momento da produção 

do documento. São imparciais pois foram criados no decorrer das atividades das instituições 

com o objetivo de assegurar e provar que essas atividades foram cumpridas. E é exatamente 
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pelo fato de serem produzidos para desenvolver atividades que estão livres de qualquer 

suspeita. 

  

   Eles são produzidos (para desenvolver atividades) e as circunstancias           

   de sua criação (rotinas processuais) asseguram que não são escritos na 

   intenção ou para a informação da posteridade, nem com a expectativa 

   de serem expostos ou com o receio do olhar do público."  

   (DURANTI, 1994,p.2) 

 

             De acordo com Duranti (1994, p.3) a naturalidade está relacionada a forma com que 

os documentos são acumulados nas instituições. Eles se acumulam conforme as atividades da 

instituição são realizadas, ou seja, tudo acontece de forma natural no decorrer do 

cumprimento das atividades da instituição. 

 

   Eles não são coletados artificialmente, como os objetos de um museu,                                              

   mas acumulados naturalmente nos escritórios em função dos objetivos 

   práticos da administração. (DURANTI,1994) 

 

Duranti (1994, p.3) defende que o inter-relacionamento está diretamente ligado ao 

conteúdo do documento. Os documentos mantém relações entre si desde o momento 

em que são produzidos ou recebidos pela instituição e o seu significado dependerá do 

contexto na qual ele está inserido. Está concepção reflete muito a ideologia da 

arquivologia clássica, que preza o conjunto documental e a relações que eles mantém 

entre si. 

 

  Esse inter-relacionamento é devido ao fato de que os documentos  

  estabelecem relações no decorrer do andamento das transações e de 

  acordo com suas necessidades. (DURANTI, 1994, p.3) 

 

Duranti (1994, p.3) estabelece que a unicidade está ligada ao fato de que cada 

documento é único no grupo que pertence, mesmo que hajam cópias as relações que as 

cópias mantém com o conjunto a qual pertencem não serão as mesmas e por isso cada 

cópia é única na estrutura documental. 
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   A unicidade provém do fato de que cada registro documental 

   assume um lugar único na estrutura documental do grupo a que 

   pertence e no universo documental. (DURANTI, 1994) 

 

              Duranti (1994, p.5) fundamenta que a fidedignidade está associada a 

confiança que se poder ter em um documento em relação ao fato que ele atesta. 

Quanto mais próximo da ação o documento for produzido mais preciso ele será em 

relação a atividade que ele atesta. “É o grau de confiabilidade de um documento como 

declaração de um fato.” (DURANTI, 2005, p.10) 

 

               Duranti (1994, p.3) argumenta que a autenticidade está arrolada aos 

procedimentos de produção, manutenção e custódia do documento. São criados, 

mantidos e conservados sob custódia de acordo com procedimentos regulares que 

podem ser comprovados. 

 

   Os documentos são autênticos por que são criados  tendo-se em 

   mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com 

   garantias para  futuras ações ou para a informação, e são  

   definitivamente separados para preservação, tacitamente  

   julgados dignos de serem conservados por seu criador ou  

   legítimo sucessor como testemunhos escritos de suas atividades 

   do passado. (DURANTI, 1994, p.3) 

 

 O documento arquivístico digital apresenta algumas diferenças em relação ao 

seu semelhante em papel, diferenças essas que serão apresentadas abaixo, nas 

definições do termo. 

 

 O Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (2010) afirma que 

um documento digital é “Informação registrada, codificada em dígitos binários, 

acessível e interpretável por meio de sistema computacional." 

 

 O Conselho Internacional de Arquivos – ICA, através do Glossário Multilíngue 

de Terminologia Arquivística define de forma semelhante o termo documento digital, 
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afirmando que ele é um “Documento codificado em dígitos binários, acessível por 

meio de sistema computacional." 

 

 Duranti (2005, p.7) diferentemente dos conceitos acima define documento 

digital como “um documento produzido ou recebido e retido para ação ou referência, 

de forma eletrônica." 

 

 Duranti (2005, p.7) defende que todos os documentos, tanto os digitais quando 

os tradicionais, são parecidos para possibilitar a criação de uma forma documental 

ideal, típica, que tenha todos os elementos de um documento arquivístico. Baseada 

nisso ela entende que mesmo que se manifestem de formas distintas os elementos  que 

estão presentes nos documentos tradicionais também estão presentes nos digitais, e 

que todos os documentos digitais compartilham os mesmos elementos formais. 

 

  Em sua concepção ela atribui características que considera necessárias aos 

documentos digitais. Essas características são as de Forma Fixa, Conteúdo Estável, 

Relações Explícitas, Contexto Administrativo Identificável, Autor, destinatário, 

escritor e Ação. 

 

 O projeto InterPARES 2 (2007, p.3) destaca que uma das características dos 

documentos arquivísticos é que seu conteúdo não foi e não pode ser alterado, ou seja, 

as informações descritas neles não podem ser alteradas, apagadas e sobrescritas de 

forma alguma. Eles não são considerados documentos arquivísticos até que tenham 

forma fixa e conteúdo estável. 

 

 Tanto Duranti quanto o projeto InterPares 2 consideram as características de 

forma fixa e conteúdo estável como essenciais para o documento arquivístico, cabe-

nos então apresentar os conceitos dos referidos autores acerca dos termos 

apresentados. 

 

 Duranti (2005) afirma que para ter forma fixa "o documento arquivístico deve 

ser armazenado de maneira que sua mensagem possa ser apresentada com a mesma 

forma documental que tinha quando retida pela primeira vez." (2005, p.7) 
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 O projeto InterPARES 2 (2007)  forma fixa como a "qualidade de um 

documento arquivístico que assegura a mesma aparência ou apresentação documental 

cada vez que o documento é recuperado." (2007, p.3) 

 

 O mesmo projeto InterPARES 2 (2007) conceitua conteúdo estável como 

"característica de um documento arquivístico que toma a informação e os dados nele 

contidos imutáveis e exige que eventuais mudanças sejam feitas por meio do 

acréscimo de atualizações ou da produção de uma nova versão." (2007, p.3) 

 

 Outro fator que é motivo de muita discussão em relação aos documentos 

digitais é a questão do suporte. Deve-se considerar o suporte como parte essencial do 

documento arquivístico digital ou deve-se considerar ele apenas como parte do 

contexto tecnológico do documento. 

 

 Antes de aprofundarmos a discussão viu-se necessário definir o que é suporte 

do ponto de vista arquivístico. 

 

 O projeto InterPARES 1 (2003) define suporte como "veículo físico sobre o 

qual um documento é armazenado." (2003, p. 6) 

 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (2004) 

define suporte como "material no qual são registradas as informações." 

 

 O projeto InterPARES 1 (2003) revela que "para os diplomatas que examinam 

os documentos medievais, o suporte é um componente essencial do documento por 

que o exame do veículo físico no qual o documento está inscrito é uma das provas 

mais óbvias de sua autenticidade." (2003, p.5) 

 

 O mesmo projeto InterPARES 1 (2003) ressalta também que na diplomática 

tradicional o suporte é importante na análise da autenticidade dos documentos pois 

está diretamente ligado a mensagem. 

 

 Porém o InterPARES 1 (2003) questiona se nos documentos digitais o suporte 

deveria ser tratado como parte essencial do documento. Por três razões: o suporte e a 
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mensagem não estão mais ligados; o que está afixado ao documento é uma cadeia de 

bits e não o documento em si; e a escolha do suporte já não diz muito sobre o produtor. 

 

 A conclusão que o projeto InterPARES 1 (2003) chegou foi a de que um 

documento não pode existir antes que seus elementos tenham sido criados ou afixados 

a um suporte, que é exatamente o que acontece com os documentos digitais, a cadeia 

de bits já existe antes mesmo de ser afixada ao suporte. Conclui-se portanto que  não é 

possível preservar o documento digital no que diz respeito as suas características 

materiais, já que o elemento físico não existe. O que é possível é preservar a 

capacidade de reproduzir esses materiais através de um software apropriado para fazer 

a leitura da cadeia de bits. Isso faz com que o suporte em relação aos documentos 

digitais seja um característica neutra pois não é um fator relevante para avaliar a 

autenticidade do documento digital. 
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3 PRESUNÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS. 

 

  

 O objetivo do presente capítulo é elucidar os métodos usados por Duranti e 

pelo projeto InterPARES para presunção da autenticidade de documentos 

arquivísticos, além de apresentar os riscos que os documentos correm durante sua vida 

útil. Insere também os conceitos de autenticidade e documento autêntico que serão 

importantes para o entendimento do capítulo. 

 

3.1 Autenticidade: Documento Autêntico. 

 

 Como já mencionado acima a autenticidade é uma propriedade do documento 

arquivístico. Duranti (1994, p.3) defende que a autenticidade está ligada ao continuum 

da criação, manutenção e custódia do documento. Isto é, eles são autênticos por que 

foram criados com a necessidade de agir através deles, são mantidos como garantias 

para atestar essas ações e são preservados para servirem de prova das atividades da 

qual participaram. 

  

 A autenticidade é uma propriedade que tem sido bastante discutida atualmente 

tanto pela comunidade arquivística como por outras áreas do conhecimento. Afinal o 

avanço das tecnologias ,a produção cada vez maior de documentos e a vulnerabilidade 

e fragilidade que eles apresentam independente do seu formato se tornam fatores 

determinantes para que estudos e pesquisas com o objetivo de obter uma forma de 

atestar e manter ao longo do tempo a autenticidade do documento arquivístico seja 

possível. 

 

 Mas como definir essa propriedade que tanto preocupa e que é motivo de 

discussão e estudos da comunidade arquivística? O presente trabalho apresentará 3 

definições que possibilitarão um melhor entendimento acerca do termo:    

  

 Duranti (2005, p.10) define autenticidade como "a confiabilidade de um 

documento como tal, e se refere ao fato de que  o documento é o que parece ser e não 

foi corrompido."  
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 Tendo em vista que o Direito em suas raízes agrega alguns conceitos da 

diplomática viu-se como oportuno a consulta a um vocabulário jurídico para 

apresentar seu ponto de vista quanto ao conceito de autenticidade.  

 

Segundo De Plácido e Silva em seu Vocabulário Jurídico (2005, p.172) o termo 

autenticidade “É a qualidade de ser autêntico, ou de ser verdadeiro. Opõe-se a 

falsidade. A autenticidade do documento ou do ato indica que ele é verdadeiro, exato e 

está legal." 

 

  De acordo com o projeto INTERPARES 2 (2007)  autenticidade : 

 

    Refere-se ao fato de que os materiais são o que eles 

    dizem ser e que não foram adulterados ou corrompidos 

    de qualquer outra forma. Assim com relação aos  

    documentos arquivísticos em particular, a autenticidade 

    refere-se a confiabilidade dos documentos enquanto tais. 

    Para assegurar que a autenticidade possa ser presumida e 

    mantida ao longo do tempo, deve-se  definir e conservar a 

    identidade dos materiais e proteger sua identidade.  

    (2007. p.2) 

 

 Levando em conta as definições de Documento, Documento Arquivístico e 

Autenticidade apresentadas podemos presumir que um documento arquivístico 

autêntico é um documento produzido ou recebido por pessoa física ou jurídica no 

decorrer de suas atividades práticas, que é o que diz ser e está livre de corrupção. Mas 

cabe-nos consultar a literatura para que possamos chegar a conclusão do que seja o 

documento autêntico, documento esse tão cobiçado por quem lida com documentos. 

 

  O projeto InterPares 1 (2003) através do Relatório do Grupo de Estudos sobre 

Autenticidade, conceitua que: 

 

     O termo autêntico significa "válido para aceitação ou 

    crença em conformidade com o fato baseado nele", e é 
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    sinônimo dos termos genuíno e bona fide (boa fé).  

    Genuíno implica no fato de o documento ter um caráter 

    verdadeiro e conota origem definida da fonte, bona fide 

    leva em conta a boa fé e a sinceridade de intenção.  

    Portanto podemos concluir que um documento  

    arquivístico autêntico é um documento arquivístico que é 

    o que pretende ser e está livre de alteração ou  

    corrupção." (2003, p.1) 

 

 Considerando mais uma vez que o Direito tem suas raízes imbricadas a 

Diplomática julgou-se necessário consultar o vocabulário jurídico para definirmos o 

termo documento autêntico. De Plácido e Silva (2005), conceitua documento autêntico 

como: 

 

 Se diz de todo documento que venha revestido das 

 formalidades legais para que possa valer. A autenticidade 

 do documento, pois, refere-se à sua veracidade, ou 

 realidade, dele e de tudo quanto se contém no escrito de 

 modo que se possam dar como exatos os fatos e atos ali 

 consignados, e emanados da pessoa apontada como 

 autora dele, ou responsável por ele. (2005, p.493) 

 

 

3.2 Diferenças entre Autenticidade e Autenticação. 

 

 Autenticidade como já demonstrado acima é uma propriedade do documento, 

ou seja, faz parte do documento desde sua criação e pode ser mantida ao longo do 

tempo através do seguimento criterioso das práticas arquivísticas. De maneira 

diferente a autenticação não se encaixa como uma propriedade do documento pelo 

simples fato de ser dada num determinado ponto e num determinado momento por 

uma autoridade incumbida de tal função.  

 

 Duranti (2005) ressalta “que a autenticidade é uma propriedade do documento 
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que o acompanha enquanto existir, e autenticação é um meio de provar que um 

documento é o que parece ser num determinado momento." (2005, p.10) 

 

 O Dicionário Brasileiro de terminologia Arquivística - DIBRATE define 

autenticação como "ato ou efeito de atestar que um documento é verdadeiro ou que 

uma cópia reproduz fielmente o original, de acordo com as normas legais de 

validação." (2005, p. 6) 

 

 O projeto INTERPARES 2 (2007), através das Diretrizes do Produtor enquadra 

Autenticação como "uma declaração de 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." 

 

 O projeto INTERPARES 1 (2003, p2) acrescenta que a autenticação pode até 

vir a apoiar a autenticidade dos documentos, mas não é suficiente para manter a 

identidade e a integridade dos documentos ao longo do tempo.  

 

  

3.3 Principais Ameaças a autenticidade de documentos arquivísticos.  

 

               Hoje, em função do desenvolvimento tecnológico e cultural e em 

conseqüência a grande produção de documentos, deve-se refletir em uma questão 

fundamental. Até que ponto podemos confiar na autenticidade dos nossos 

documentos? 

 

                Suas fragilidades são inegáveis e sua autenticidade está ameaçada por 

fatores que vão desde alterações ilícitas até a degradação física que pode ser causada 

no seu ambiente de guarda. Se em documentos em papel essas possibilidades eram 

grandes, com o constante uso dos documentos em formato digital essa probabilidade 

aumentou e muito. 

 

 O projeto INTERPARES 1 dispõe que “a autenticidade dos documentos 

digitais está ameaçada sempre que são transmitidos pelo espaço (entre pessoas, 

sistemas ou aplicações) ou tempo ( tanto quando são armazenados off-line, ou quando 
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o hardware ou software utilizados para processar, comunicar, ou mantê-los é 

atualizado ou trocado)." (2003, p.1) 

 

 O projeto INTERPARES fala sobre uma das fragilidades que mais preocupa os 

arquivistas e gestores de documentos, a obsolescência tecnológica de hardware e 

software. É necessário então uma recorrente atualização das tecnologias da instituição 

para que essas informações não se percam. 

 

 As Diretrizes do Produtor, do projeto INTERPARES 2 (2007) ressalta que: 

 

Quando partes do ambiente tecnológico em que você está 

trabalhando começam a se tornar obsoletas, elas devem ser 

atualizadas para a tecnologia mais avançada disponível, de 

acordo com suas exigências e obrigações particulares, e todos os 

materiais digitais dentro e fora do sistema devem ser migrados 

para essa nova tecnologia. (2007, p.7) 

 

 

               Outros fatores que podem ameaçar a autenticidade dos documentos digitais 

são as facilidades de duplicação, distribuição, renomeação, reformatação ou conversão 

além de poderem ser falsificados e alterados lícita ou ilicitamente. 

 

               Devido a esse grande número de fatores que podem comprometer a 

autenticidade do documento digital é que se deve atentar para que sejam cumpridos de 

forma criteriosa as práticas arquivísticas e os procedimentos para manutenção da 

autenticidade dos documentos. 

 

3.4 A Presunção da Autenticidade dos Documentos Arquivísticos. 

 

 O Relatório do Grupo de Estudo sobre Autenticidade, do projeto INTERPARES 1 

(2003) ressalta que “tanto na teoria arquivística como na jurisprudência, os documentos 

arquivísticos em que o produtor confia no decorrer comum e usual  dos negócios são 

presumidamente autênticos." (2003, p.1)  

 



37 
 

 Seguindo a mesma linha de pensamento Duranti (2005) afirma que “seguindo a 

jurisprudência, os documentos considerados confiáveis por seus produtores no curso normal 

das suas atividades são presumidos autênticos." (2005, p.11) 

 

 Estas afirmações estão muito ligadas às propriedades dos documentos arquivísticos 

apresentadas no capítulo 2, principalmente com as propriedades de Imparcialidade e 

Naturalidade. 

  

 Entretanto, como tratado na seção anterior, os documentos estão ameaçados por 

diversos fatores que podem comprometer sua autenticidade.  

 

 Inicialmente deve-se ter em mente que não é possível assegurar que um documento é 

autêntico, é possível apenas presumir que ele é autêntico seguindo de forma criteriosa 

algumas operações arquivísticas. Segundo o projeto InterPARES 2 (2007, p.8)  "uma 

presunção de autenticidade é uma inferência que é estabelecida a partir de fatos conhecidos 

sobre a forma como um documento foi produzido e mantido." De acordo com Duranti (2005, 

p.11) “a presunção da autenticidade deve vir apoiada pela evidência de que um documento 

não foi modificado ou corrompido em seus aspectos essenciais durante sua transmissão e 

manutenção." 

 

  O projeto INTERPARES 2 ressalta que “para assegurar que a autenticidade possa ser 

presumida e mantida ao longo do tempo, deve-se definir e conservar a identidade dos 

materiais e proteger sua integridade." (2007. p.2)  

 

 Portanto conclui-se que as características de identidade e de integridade estão 

diretamente ligadas ao conceito de autenticidade. Tendo em vista tal afirmação faz necessário 

à definição de identidade e integridade. 

 

 A identidade segundo Duranti “se refere aos atributos de um documento que o 

caracterizam como único e o distinguem de outros documentos." (2005, p.11)  

  

 De acordo com o Projeto InterPares 2 (2007) a identidade é o “conjunto de 

características de um documento ou de um documento arquivístico que o identifica de forma 

única e o distingue dos demais." (2007, p.4) 
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 Tanto o projeto InterPARES 2 quanto Duranti destacam em suas definições que a 

identidade é um conjunto de características ou atributos que distinguem o documento uns dos 

outros. Essas características ou atributos são também chamados de metadados de identidade. 

Os metadados de identidade nada mas são que "as propriedades ou atributos que expressam a 

identidade de um objeto digital que deve ser mantido como documento arquivístico." 

(InterPARES 2, 2007, p.7). De acordo com o InterPARES 2 (2007) esses metadados são 

importantes para avaliar e manter a autenticidade dos documentos e devem ser observados 

pelo conservador. 

 

 Os metadados de identidade segundo o projeto InterPARES 2 (2007)  são: Nomes das 

pessoas envolvidas na produção dos materiais digitais; Nome da ação ou assunto; Forma 

Documental; Apresentação Digital; Data(s) de produção e transmissão; Expressão do 

Contexto Documental; Indicação de anexos; Indicação da presença ou remoção de uma 

assinatura digital; Indicação de outras formas de autenticação; Indicação da minuta ou número 

da versão; Existência e localização de materiais duplicados fora do sistema digital. 

 

 Dentre os metadados de identidade apresentados acima o presente trabalho optou por 

exibir e descrever (se necessário) através da tabela abaixo os que considera mais importantes. 

 

Nomes das Pessoas Envolvidas na Produção dos Materiais Digitais: 

Autor: As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por emitir os materiais. 

Redator: As pessoas físicas ou cargos responsáveis por articular o conteúdo 

dos materiais. 

Originador: A pessoa física, cargo ou unidade administrativa responsável pela 

conta de correio eletrônico ou pelo ambiente tecnológico onde os 

materiais são gerados e/ou a partir do qual são transmitidos. 

Destinatário: As pessoas físicas ou jurídicas para quem os materiais são 

destinados. 

Receptor: As pessoas físicas ou jurídicas para quem os materiais podem ter 

sido enviados como cópia ou cópia oculta. 

Nome de Ação ou Assunto: 
Título ou assunto. 
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Forma Documental: 

Se é um relatório, uma carta, um contrato, uma tabela, uma lista, etc. 
Datas de Produção e Transmissão: 

Data Cronológica: Escrita nos materiais, ou a data na qual os materiais foram 

compilados. 

Datas de transmissão 

ou Recebimento: 

 

 

Data de 

Arquivamento: 

 A data na qual os materiais foram associados com uma pasta ou 

diretório de computador, ou outro esquema ou plano de 

classificação. 

Expressão do Contexto Documental: 
Código de classificação, ou nome da pasta/diretório de computador, ou unidade de 

arquivamento equivalente dentro do esquema ou plano de classificação ao qual os materiais 

estão associados, e o nome do grupo mais amplo de documentos ao qual os materiais 

pertencem. 
Indicação da Presença ou Remoção de uma Assinatura Digital: 

Se Aplicável. 

   

 Depois de apresentados o conceito e as propriedades de identidade chega à hora de 

apresentar o conceito e as propriedades da integridade. 

 

 Duranti (2005, p.11) define integridade como "a completude e o poder de prova de um 

documento." A autora revela ainda que um documento tem integridade se estiver intacto e não 

corrompido e se a mensagem que deve comunicar atingir seu objetivo de forma inalterada. 

 

 Segundo o projeto InterPares 2 (2007) a integridade é a "qualidade de ser completo e 

inalterado em todos os aspectos essenciais." (2007, p.6)  

 

 Ainda segundo os projeto InterPARES 2 (2007, p.6) os materiais digitais são íntegros 

se estiverem intactos e não corrompidos, ou seja, se a mensagem que eles comunicam estiver 

inalterada. A integridade física do material pode estar comprometida desde que seu conteúdo 

e sua forma se mantenham os mesmos.  
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 Enquanto os metadados de identidade distinguem os materiais uns dos outros os 

metadados de integridade permitem dizer se os materiais são os mesmos desde que foram 

produzidos. Os metadados de integridade são descritos como: 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; Código de privilégios de acesso; 

Código de documento vital; Destinação planejada. 

 

 Conforme feito com as características de identidade, o presente trabalho decidiu 

apresentar as características de integridade que considera mais importantes para a concepção 

do estudo. 

 

Nome de Pessoa ou Unidade com Responsabilidade Primária por Manter os 

Materiais: 
O mesmo que pessoa ou unidade que utiliza os documentos 

Indicação de quaisquer mudanças técnicas nos materiais ou nos aplicativos 

responsáveis por gerenciar e prover acesso aos materiais: 
Mudanças de codificação, wrapper ou formato, atualização de uma versão para outra; 

conversão de vários componentes digitais inter-relacionados em apenas um componente. 

Código de Restrição de Acesso: 
Indicação da pessoa, cargo ou unidade autorizada a ler os materiais 

Destinação Planejada: 
A remoção de materiais do sistema ativo para armazenamento fora do mesmo, transferência 

para os cuidados de um custodiador confiável. 

 

            Duranti (2005, p.11) revela que "para avaliar a autenticidade de um documento o 

conservador deve ser capaz de estabelecer sua identidade e demonstrar sua integridade 

observando a presença de certas condições”. 

 

 O projeto InterPARES 1 (2003)afirma que "o conservador deve avaliar a autenticidade 

dos documentos digitais antes que sejam transferidos para a custódia de um arquivo, e mantê-
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la após a transferência. A avaliação é parte integral da análise dos  documentos enquanto a 

manutenção é parte integral de sua preservação a longo prazo." (2003, p.7) 

 

 O projeto InterPARES 1 (2003) ressalta ainda que o conservador deve determinar 

ainda como parte da avaliação, se os documentos foram mantidos pelo produtor seguindo o 

uso de tecnologias e procedimentos administrativos que assegurem sua autenticidade ou que 

ao menos diminuam os riscos de modificações. 

 

 Após avaliar e estabelecer a autenticidade dos documentos do produtor, o conservador 

deve manter a autenticidade dos documentos. Para isso deverá usar procedimentos criteriosos 

e bem estabelecidos para garantir a autenticidade permanente e produzir cópias de acordo com 

procedimentos que garantam que sua autenticidade não será afetada devido sua reprodução. 

(InterPARES 1, 2003) 

 

 Com base nessas concepções o projeto InterPARES 1 (2003) desenvolveu dois grupos 

de requisitos. Os requisitos Benchmark, que apoiam a presunção da autenticidade de 

documentos digitais do produtor antes que sejam transferidos para o conservador; e os 

requisitos Baseline, que apoiam a produção de cópias autênticas de documentos eletrônicos 

que foram transferidos para o conservador. Os dois requisitos se baseiam na idéia de 

confiança no gerenciamento arquivístico e preservação de documentos. 

 

 Os requisitos Benchmark estão diretamente ligados a noção de um sistema de 

gerenciamento arquivístico de documentos confiável e os Baseline estão ligados a noção do 

conservador como um guardião confiável dos documentos. (InterPARES 1, 2003) 

  

 Como já foi dito acima os requisitos Benchmark são usados para avaliar a 

autenticidade dos documentos digitais do produtor. Não necessariamente todos os requisitos 

devem ser contemplados, porém quanto maior o número de requisitos cumpridos maior a 

evidência de que o documento é autêntico.  

 

 De acordo com o projeto InterPARES 1 (2003) os documentos do produtor pertencem 

a duas categorias: a primeira diz respeito aos documentos que são autênticos pois são 

idênticos ao do produtor; a segunda engloba os documentos que sofreram alguma alteração e 

não são mais iguais a como eram no momento de sua produção, porém são considerados 
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como autênticos por que o produtor confia neles para ações e referências.  

 

 A questão dos documentos digitais não serem mais os mesmos do momento da 

produção está muito ligada às concepções de forma fixa e conteúdo estável. A forma de 

apresentação do documento pode até variar de acordo com o software que será utilizado para 

reproduzi-lo, porém o seu conteúdo, ou seja, as informações e os dados contidos nos 

documentos não podem ser alterados, corrompidos ou modificados de forma nenhuma. 

 

 Cabe-nos agora relembrar duas questões, já tratadas no trabalho, que serão de vital 

importância para o entendimento dos requisitos Benchmark.  

 

 A primeira questão diz respeito às ameaças que sofrem a autenticidade dos 

documentos digitais sempre que são transmitidas pelo espaço e pelo tempo.  

 

 A segunda questão está ligada a uma afirmação do projeto InterPARES 1 (2003) no 

que diz respeito a considerar ou não o suporte como parte essencial do documento digital. O 

referido projeto acaba não considerando o suporte como parte essencial do documento, pois 

não será possível preservar o documento como tal, só será possível preservar a capacidade de 

reprodução do documento através da leitura dos dígitos binários que será feita por um 

software apropriado. Isto é, para reproduzir um documento digital sempre será necessário 

recuperá-lo e move-lo através dos limites tecnológicos. Logo sua autenticidade estará sempre 

ameaçada.  

 

Conclui-se então que todos os documentos digitais pertencem a segunda categoria, 

apresentada acima pelo projeto InterPares 1, na qual fazem parte documentos que já não são 

os mesmos em relação a sua produção porém são tidos pelo produtor como autênticos.  

 

 Devido a isso o projeto InterPARES 2 (2007, p.8) afirma que a inferência de 

autenticidade dos documentos digitais deve vir apoiada pela evidência de que eles foram 

mantidos utilizando tecnologias e procedimentos que garantam a continuidade de sua 

identidade e de sua integridade, ou que ao menos diminuam os riscos de modificações desde o 

momento que foram guardados pela primeira vez até os acessos seguintes.    
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 É importante então que se mantenha o que se chama de continuum da criação dos 

documentos, que explicitará suas relações, sua história administrativa, custodial e tecnológica, 

objetivo, conteúdo e representação hierárquica desde sua produção até seu ambiente de 

preservação. 

 

 O projeto InterPARES 2 (2007) através das Diretrizes para o Preservador descreve os 

procedimentos (diretrizes) que podem ser usados na avaliação dos documentos do produtor. 

Tais procedimentos (diretrizes) serão apresentados abaixo de forma resumida através de 

tabela. Os procedimentos poderão ser visualizados na íntegra na lista de anexos disposta ao 

final do trabalho. 

 

PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO 

Avalie logo A avaliação dos documentos e a identificação de quais devem ser 

preservados deve ser feita o mais rápido possível devido às 

dificuldades tecnológicas apresentadas durante a avaliação. 

InterPARES 2 (2007,p.7) 

Localize múltiplos 

proprietários 

Quando houver casos dos componentes intelectuais tiverem 

múltiplos proprietários eles devem ser identificados a fim de se 

estimar as ramificações de tal situação na preservação a longo prazo. 

InterPARES 2 (2007,p.7) 

Verifique a 

autenticidade 

Ao avaliar os documentos produzidos num ambiente digital, a 

verificação de sua autenticidade deve ser um processo mais aberto e 

visível, realizado e documentado pelo preservador. A cadeia de 

custódia ininterrupta,  o conhecimento de práticas de manutenção de 

documentos e a verificação podem ainda oferecer algumas garantias 

de autenticidade. Também deve ser acrescentada a verificação da 

conformidade com cada uma das  exigências dos Requisitos de 

Referência para a Autenticidade. InterPARES 2 (2007,p.8) 

Documente a 

verificação de 

autenticidade 

O relatório de avaliação deve documentar os controles estabelecidos 

pelo produtor para garantir a identidade e a integridade dos 

documentos arquivísticos, e, consequentemente, a presunção da sua 

autenticidade. InterPARES 2 (2007,p.9) 

Monitore Uma  vez que a avaliação estiver completa, os documentos  
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documentos 

identificados  

para preservação de 

longo prazo  

arquivísticos identificados para preservação devem  ser monitorados 

em intervalos regulares até que sejam  transferidos para o 

responsável pela preservação. A monitoração inclui confirmar com o  

produtor que nada mudou no que diz respeito a como as classes de 

documentos identificadas para transferência ou recolhimento estão 

sendo criadas ou mantidas; ou confirmar  que, caso tenham ocorrido 

mudanças, estas não afetaram a natureza e os atributos dos  

documentos, além de seu valor, sua autenticidade ou a viabilidade 

da sua preservação. InterPARES 2 (2007,p.9) 

Atualize a avaliação Os processos de avaliação também precisam ser atualizados em 

intervalos  regulares, embora maiores do que os intervalos em que 

os documentos identificados para transferência precisam ser 

monitorados. As informações obtidas durante uma visita de 

monitoramento podem fornecer o primeiro indício de que uma nova 

avaliação é necessária. Mudanças dentro das organizações e dentro 

dos seus sistemas de produção e manutenção de documentos são 

inevitáveis. Os mandatos e responsabilidades organizacionais podem 

mudar, bem como a forma como estas responsabilidades são 

desempenhadas, e os dados acumulados em sistemas existentes 

podem ter novos usos, o que pode aumentar seu valor a longo prazo. 

No nível mais simples, os sistemas que inicialmente não continham 

documentos arquivísticos podem ser atualizados para fazê-lo. 

InterPARES 2 (2007,p.10) 

Identifique todos os 

componentes 

digitais. 

A tecnologia digital desmantelou ainda mais o documento 

arquivístico numa série de componentes. Para extrair com sucesso 

documentos digitais do sistema em que foram produzidos, ou 

mesmo de um sistema de manutenção secundário, o preservador 

deve garantir que todos os componentes digitais essenciais sejam 

identificados e que as relações implícitas sejam explicitadas nos 

metadados antes que o todo seja transferido. InterPARES 2 

(2007,p.10) 

Determine a 

viabilidade da 

A determinação da viabilidade da preservação é essencial para a 

entidade preservadora entender claramente o custo da entrada e da 
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preservação preservação dos documentos com que está se comprometendo. Não 

se trata de uma nova atividade, é simplesmente a extensão para a 

esfera digital da identificação dos recursos necessários para 

preservar. InterPARES 2 (2007,p.10) 

 

 

 Apesar de não ser o objetivo principal do trabalho, viu-se como necessário apresentar 

os procedimentos de preservação dos documentos digitais com o objetivo de complementar o 

que já foi dito acima. 

 

 Após o conjunto de documentos ser declarado autêntico no processo de avaliação 

(Benchmark) e ser transferido para o conservador, o conservador deve cuidar para manter sua 

autenticidade ao longo do tempo. Para tal propósito servem os requisitos Baseline, eles tem 

por objetivo a manutenção dos documentos através de procedimentos para a produção de 

cópias. 

 

 O projeto InterPARES 1 (2003) defende que dependendo da situação pode não haver 

base o suficiente para presumir a autenticidade dos documentos digitais. Portanto faz 

necessário verificar sua autenticidade através do estabelecimento de uma correspondência 

entre os fatos conhecidos acerca dos documentos e o fato de autenticidade proposto. Nesse 

processo de verificação, os fatos conhecidos sobre os documentos e seus contextos oferecem 

as bases para que se possa dizer que o documento é autêntico.    

 

 Ainda segundo o projeto InterPARES 1 (2003) "essa verificação envolve um exame 

detalhado dos próprios documentos e a disponibilidade de informação confiável em outras 

fontes sobre os documentos e os vários contextos em que foram produzidos ou mantidos." 

(2003, p.10) 

 

 O cumprimento dos requisitos Baseline permite o conservador se certificar que as 

cópias dos documentos digitais são autênticas. 

 

 De acordo com o projeto InterPARES 1 (2003, p.10) o conservador dos documentos 

eletrônicos tem sido a pessoa encarregada de tirar cópias autênticas destes documentos e para 

tanto ele precisa atestar que a cópia estava em conformidade com o documento reproduzido. 
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Para tal atestação o conservador deve ter a habilidade de demonstrar que satisfez os requisitos 

Baseline aplicáveis à manutenção dos documentos. 

  

 O papel do custodiador nesse caso seria o de guardião confiável. Segundo o projeto 

InterPARES 1 (2003, p.9) "o guardião confiável seria uma pessoa jurídica ou física com a 

missão de manter de maneira independente  de os documentos de parceiros de permuta de 

dados eletrônicos." 

 

 O projeto InterPARES 2 (2007), através das Diretrizes para o Preservador afirma que: 

 

    O papel do preservador designado deve ser o de custodiador 

    confiável dos documentos do produtor. As cópias autênticas dos 

    documentos arquivísticos do produtor são mantidas pelo  

    custodiador confiável num sistema confiável de preservação, 

    que deve incluir na sua concepção um sistema de descrição e de 

    recuperação. Este sistema confiável de preservação também 

    deve ter regras e procedimentos para a produção contínua de 

    cópias autênticas, à medida que o sistema existente se torne 

    obsoleto e a tecnologia se atualize.  

 

 Como a preservação dos documentos envolve a criação de cópias autênticas dos 

documentos do produtor, Duranti (2005,p13) afirma que a autenticidade dessas cópias é 

garantida pelos seguintes processos: 1) processo controlado de migração dos documentos para 

o ambiente tecnológico dos arquivos; 2) documentação precisa de qualquer alteração sofrida 

pelos documentos durante o processo de migração e toda vez que o ambiente tecnológico 

arquivístico for atualizado; 3) implementação e monitoramento de privilégios relativos ao 

acesso, uso e reprodução dos documentos dentro dos arquivos; 4) estabelecimento de 

procedimentos par prevenir, descobrir, e corrigir perda ou alteração de documentos; 5) 

estabelecimento de procedimentos para garantir a identidade e integridade permanentes dos 

documentos contra deterioração do suporte e mudanças tecnológicas; 6) existência de regras 

que determinam a responsabilidade e os meios de autenticação, caso esta autenticação seja 

necessária para documentos individuais. 
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 O projeto InterPARES 2 (2007) através das Diretrizes para o Preservador descreve os 

procedimentos (diretrizes) necessários para a preservação de documentos digitais. Esses 

procedimentos (diretrizes) serão apresentados resumidamente na tabela abaixo. A integra dos 

requisitos está na lista de anexos. 

 

PROCEDIMENTOS DESCRIÇÃO 

Descreva os documentos 

arquivísticos 

As informações sobre os documentos arquivísticos e seus 

contextos, coletadas durante as fases de avaliação e 

processamento, devem fazer parte da descrição arquivística dos 

fundos ou séries a que os documentos arquivísticos pertencem. 

Devem também incluir informações sobre direitos de 

propriedade intelectual ou questões de privacidade. 

Identifique ramificações 

legais das ações de 

preservação 

Quando se escolhe uma estratégia de preservação, devem-se 

examinar as suas implicações legais. Por exemplo, a conversão 

de formato, a partir de um ambiente proprietário, poderá 

envolver o preservador em ações ilegais. 

Confirme a eficácia da 

estratégia de 

preservação escolhida. 

os preservadores digitais devem estar constantemente alertas 

para o impacto que cada processo de preservação possa ter nos 

documentos, e garantir que ele seja a escolha apropriada para 

preservar documentos arquivísticos autênticos.  

Manter um 

armazenamento 

adequado. 

É um princípio de preservação arquivística amplamente aceito 

que a manutenção de um ambiente de armazenamento adequado 

e coerente (umidade relativa e temperatura) para o material que 

está sendo armazenado é a contribuição mais eficaz, em termos 

de custo, para a preservação dos documentos arquivísticos a 

longo prazo. 

 

 Duranti (2005,p.17) conclui que a cadeia de preservação para documentos digitais 

deve começar quando os documentos estão sendo produzidos e não no momento em que são 

recolhidos pelo preservador, isto é, para que a presunção da autenticidade possa ser mais 

precisa faz necessário acompanhar o documento desde o momento em que ele está sob a 

custódia do produtor. 
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4 CONARQ : RESOLUÇÕES PARA A PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DE 

DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS. 

 

 O presente capítulo tem por objetivo analisar a resoluções do CONARQ de número 

37, de 19 de dezembro de 2012, que aprova as diretrizes para a presunção da autenticidade de 

documentos arquivísticos digitais, e de número 24, de 3 de agosto de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais. A ótica de 

análise do capítulo será baseada no tema que norteia todo o trabalho destacando os aspectos 

ligados a presunção da autenticidade de documentos arquivísticos digitais. 

 

4.1 Resolução do CONARQ n° 37, de19 de dezembro de 2012: A Presunção da Autenticidade 

de Documentos Arquivísticos Digitais. 

 

 A referida resolução do CONARQ tem por objetivo aprovar as diretrizes para a 

presunção da autenticidade de documentos arquivísticos digitais. 

 

 Ela inicia considerando que é dever do poder público fornecer os subsídios necessários 

para a gestão de documentos, além de protegê-los e fornecer os meios necessários para que o 

cidadão tenha o acesso a informação contida na documentação governamental. 

 

 Enfatiza também a finalidade do CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos, que é 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados e dar orientação normativa visando 

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

suporte. 

 

 Salienta que a organização e o gerenciamento das informações contidas nos arquivos 

propiciam um instrumento de eficácia, contribuindo assim para a modernização da 

administração pública. Nos remete ao objetivo inicial da gestão de documentos. 

 

 Destaca que as organizações públicas e privadas e os cidadãos vem produzindo cada 

vez mais documentos arquivísticos digitais , e que esses documentos servem como fonte de 

prova, informação e para garantia de direitos. 
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 Reforça que os documentos arquivísticos digitais podem se apresentar de diversas 

formas, como texto, imagens fixa ou em movimento, áudio, planilhas, e em outros diversas 

possibilidades. 

 

 Considera que os documentos digitais estão ameaçados por diversos fatores, como 

alterações, degradação, obsolescência tecnológica tanto de hardware como de software que 

podem ameaçar sua autenticidade. Esses fatores foram apresentados de forma mais detalhada 

no capítulo anterior. 

 

 Enfatiza que a gestão arquivística de documentos, quando bem relizada, tem por 

objetivo garantir a produção, manutenção e preservação de documentos arquivísticos 

autênticos e confiáveis. 

 

 Por fim leva em consideração a resolução do CONARQ n° 24, que estabelece 

diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para 

instituições arquivísticas públicas, resolução essa que também será levada em conta pelo 

presente trabalho. 

 

 A resolução do CONARQ n°37 resolve aprovar as diretrizes para a presunção de 

autenticidade de documentos arquivísticos digitais, que tem por objetivo instrumentalizar os 

produtores e custodiadores de documentos arquivísticos digitais em relação a presunção de 

autenticidade de documentos arquivísticos. Ressalta que a autenticidade de documentos 

arquivísticos deve estar apoiada em procedimentos bem definidos de gestão de documentos. 

 

4.1.1 Diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais. 

 

  As diretrizes citadas pela resolução do CONARQ n°37 destaca os riscos a que estão 

suscetíveis os documentos arquivísticos digitais. Salienta que estão ameaçados sempre que 

são transmitidos através do espaço ou do tempo e que a presunção da autenticidade desses 

documentos deve vir apoiada na evidência de que foram mantidos com o uso de tecnologias e 

procedimentos administrativos que possam garantir sua identidade e integridade. 

 

 As Diretrizes (CONARQ, 2012, p.2) define identidade como o: 
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    conjunto de atributos de um documento arquivístico que o  

   caracterizam como único e o diferenciam de outros documentos  

   arquivísticos (ex.: data, autor, destinatário, assunto, número  

   identificador, número de protocolo) 

 

 Identidade é definida da seguinte forma pelas Diretrizes (CONARQ, 2012, p.2): 

 

   Capacidade de um documento arquivístico transmitir exatamente a 

   mensagem que levou à sua produção (sem sofrer alterações de forma e 

   conteúdo) de maneira a atingir seus objetivos. 

 

 Esses dois componentes segundo as diretrizes do CONARQ (2012, p.2) são 

componentes da autenticidade,  definida como a "qualidade de um documento ser exatamente 

aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e adulteração."  

(CONARQ, 2012, p.2) 

  

 As diretrizes destacam também que a presunção da autenticidade de documentos 

arquivísticos sempre nortearam os processos tradicionais de avaliação, que são baseados na 

análise da forma e do conteúdo. Além disso afirma que a presunção é baseada na existência de 

uma cadeia de custódia ininterrupta, isto é, que esses documentos tenham sido custodiados 

ininterruptamente desde seu produtor até seu legitimo sucessor, o que garante que esses 

documentos são os mesmo desde o inicio e não sofreram nenhum tipo de alteração.  

 

 Portanto as diretrizes asseguram que a presunção da autenticidade do documento 

digital é feita através da análise de sua forma e conteúdo e do seu ambiente de produção, 

manutenção e preservação. 

  

 As diretrizes (CONARQ, 2012, p.1) reforçam também que as características físicas 

dos documentos digitais, ou seja, suporte e cadeias de bits, podem mudar ao longo do tempo. 

Fato que não compromete de forma nenhuma a autenticidade do documento, pois os 

documentos digitais diferentemente dos documentos tradicionais tem o suporte desligado de 

sua forma e conteúdo. 
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    É importante esclarecer que o documento arquivístico digital é o 

    objeto conceitual, isto é, aquele normalmente apresentado em 

    dispositivo de saída (monitor, caixa de som), e não o objeto 

    físico (as cadeias de  bits registradas em um suporte). As cadeias 

    de bits são necessárias para que o documento arquivístico seja 

    apresentado, mas não se constituem nesse documento 

    (CONARQ, 2012, p.2) 

 

 Na segunda seção as diretrizes apresentam os conceitos de: Autenticidade, Identidade, 

Integridade, Autenticação, Documento Autêntico, Documento Arquivístico, Documento 

Digital, Documento Arquivístico Digital, Forma, Conteúdo, Composição, Presunção de 

autenticidade e por fim confiabilidade. 

 

 A terceira seção trata da autenticidade dos documentos arquivísticos. Apresenta três 

aspectos importantes: o legal, o diplomático e o histórico. Afirma ainda que tais aspectos são 

independentes um do outro, mas podem estar presentes no mesmo documento. Os aspectos 

legal, diplomático e histórico são definidos da seguinte forma pelas diretrizes. (CONARQ, 

2012, p.3) 

 

    Documentos legalmente autênticos são aqueles que dão  

    testemunhos sobre si mesmos em virtude da intervenção,  

    durante ou após sua produção, de uma autoridade pública  

    representativa, garantindo sua genuinidade. 

         (CONARQ, 2012, p.3) 

 

    Documentos diplomaticamente autênticos são aqueles que foram 

    escritos de acordo com a prática do tempo e do lugar indicados 

    no texto e assinados pela pessoa (ou pessoas) competente para 

    produzi-los. (CONARQ, 2012, p.3) 

 

Os documentos historicamente autênticos "são aqueles que atestam eventos que de fato 

aconteceram ou informações verdadeiras." (CONARQ, 2012, p.3) 
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 A seção quatro aborda a presunção da autenticidade dos documentos arquivísticos. 

Remetendo novamente a concepção de que a presunção da autenticidade de um documento 

arquivístico digital se dá com base na análise da forma e do conteúdo e no ambiente de 

produção, manutenção/uso e preservação desse documento. (CONARQ, 2012, p.4)  

 

 A quarta seção destaca também que o ambiente de produção, manutenção e 

preservação compreende o sistema informatizado, o produtor e o custodiador dos documentos. 

 

    Os procedimentos de controle compreendem quem produz, 

    mantém/usa e preserva os documentos arquivísticos digitais e 

    como essas ações são realizadas. Assim, é preciso que se  

    definam direitos de acesso, espaços de trabalho (produção, 

    recebimento, alteração, classificação, registro de metadados, 

    arquivamento e destinação), conjunto de metadados e  

    procedimentos de preservação. (CONARQ, 2012, p.4) 

 

 Segundo as Diretrizes (CONARQ, 2012, p.4 ) o sistema informatizado deve ser 

confiável. Para isso pode incluir auditorias, controle de acesso de usuários, métodos para 

garantir a integridade dos documentos, meios de armazenamento que sejam estáveis e 

medidas de segurança para impedir o acesso a estrutura tecnológica por quem não tem 

permissão. 

 

 As Diretrizes (CONARQ, 2012, p.4) defendem também que a entidade produtora ou 

custodiadora deve ser confiável e capaz de demonstrar capacidade e conhecimento para 

gerenciar os documentos . 

 

 Por fim as diretrizes (CONARQ, 2012, p.5)  asseguram que a implementação contínua 

dos requisitos apontados acima resultam na melhor evidência  para apoiar a presunção da 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. 
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4.2 Resolução do CONARQ nº 24, de 3 de agosto de 2006: A transferência e o recolhimento 

de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. 

 

 A resolução citada tem por objetivo estabelecer diretrizes para a transferência e o 

recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. 

 

 A referida resolução em seu inicio faz referência as resoluções do CONARQ de 

número 2 ,de 18 de outubro de 1995, que dispõe sobre as medidas a serem observadas na 

transferência ou no recolhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas 

públicas; e a resolução CONARQ número nº 20, de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre a 

inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. 

 

 Em seguida leva em consideração a natureza específica dos documentos arquivísticos 

digitais e relembra que as instituições arquivísticas devem estabelecer uma política de 

preservação além de ter um estrutura organizacional sólida, bem como requisitos, normas e 

procedimentos para assegurar que os documentos arquivísticos digitais permaneçam sempre 

acessíveis, compreensíveis, autênticos e íntegros. 

 

 Em seu primeiro artigo a resolução CONARQ n°24 afirma que os documentos que 

serão transferidos ou recolhidos por instituições arquivísticas públicas deverão ter: 

 

 I - Ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, incluindo os 

documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser transferido ou recolhido, conforme 

o previsto em tabela de temporalidade e destinação de documentos, ou plano de destinação 

aprovados pelas instituições arquivísticas na sua esfera de competência e de acordo com a 

legislação vigente; 

 

 II - Ter asseguradas a sua integridade e confiabilidade, por meio da adoção de 

procedimentos administrativos e técnicos que gerenciem riscos e garantam a segurança de 

maneira a evitar corrupção ou perda de dados; 
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 III - Vir acompanhados de termo de transferência ou de recolhimento, conforme as 

normas da instituição arquivística na sua esfera de competência; 

 

 IV - Vir acompanhados de listagem descritiva que permita a identificação e controle 

dos documentos transferidos ou recolhidos, conforme anexo I dessa resolução, em duas vias, 

sendo que uma ficará permanentemente com o órgão ou entidade responsável pela 

transferência ou recolhimento e a outra com a instituição arquivística para fins de prova e 

informação; 

 

 V - Vir acompanhados de declaração de autenticidade, emitida pelo órgão ou entidade 

responsável pela transferência ou recolhimento, que permita avaliar e atestar a autenticidade 

dos documentos, elaborada conforme anexo II dessa resolução, em duas vias, sendo que uma 

ficará permanentemente com o órgão ou entidade responsável pela transferência ou 

recolhimento e a outra com a instituição arquivística, para fins de prova e informação; 

 

 VI - Estar no(s) formato(s) de arquivo digital previsto(s) pelas normas da instituição 

arquivística responsável pela sua custódia; e 

 

 VII - Ser enviados em mídia(s) ou protocolo(s) de transmissão previsto(s) pelas 

normas da instituição arquivística. 

 

 O segundo artigo ressalta que os órgãos e entidades produtoras ou acumuladoras tem o 

dever de assegurar a preservação, a autenticidade e a acessibilidade dos documentos digitais 

até o recolhimento ou transferência para a instituição preservadora. 

 

 O terceiro artigo traz  os requisitos que deverão ser atendidos pelas instituições 

arquivísticas públicas para o recebimento da documentação digital. Os requisitos são os 

seguintes:  

 

 I - Estabelecer política de preservação digital com sustentação legal, de maneira a 

possuir infraestrutura organizacional, incluindo recursos humanos, tecnológicos e financeiros 

adequados, para receber, descrever, preservar e dar acesso aos documentos arquivísticos 

digitais sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança de longo prazo, e 
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II - Garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico responsável pela 

preservação e acesso dos documentos arquivísticos digitais sob sua custódia, como softwares, 

hardwares, formatos de arquivo e mídias de armazenamento digital. 

 

 O quarto artigo da resolução afirma que a instituição arquivística pública procederá à 

presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais recolhidos com base nos 

metadados relacionados a esses documentos, e com base na listagem descritiva apresentada 

pelo órgão ou entidade responsável pela transferência ou pelo recolhimento. 

 

 Os metadados citados no artigo quarto estão presentes no segundo anexo da resolução 

e são necessários para que a instituição arquivística possa avaliar ou atestar a autenticidade 

dos documentos recebidos. Como tratado no capítulo anterior quanto maior o número de 

metadados contemplados maior a certeza que o documento é autêntico. A saber os metadados 

apresentados na resolução CONARQ nº 24, são: nome do autor; nome do destinatário; assunto; 

data de produção; data da transmissão; data do recebimento; data da captura ou arquivamento; 

código de classificação; indicação de anexo; nome do setor responsável pela execução da ação 

contida no documento; indicação de anotação; registro das migrações e data em que 

ocorreram; e restrição de acesso. 

 

 O anexo II cita ainda outras formas de se presumir a autenticidade dos documentos 

digitais, que são: indicação dos procedimentos de privilégios de acesso e uso; indicação dos 

procedimentos para prevenir, descobrir e corrigir perdas ou adulteração dos documentos; 

indicação dos procedimentos de preservação com relação à deterioração da mídia e 

obsolescência tecnológica; indicação das normas e procedimentos que determinam a forma 

documental; e indicação das normas e meios para autenticação de documentos, utilizadas pelo 

órgão ou entidade produtor ou acumulador. 

 

 Estas formas de presumir a autenticidade de documentos digitais, presentes na 

resolução CONARQ n° 24, estão diretamente ligadas a concepção das Diretrizes para a 

presunção da autenticidade de documentos arquivísticos digitais. Que afirma que  a presunção 

da autenticidade do documento digital é feita através da análise de sua forma e conteúdo e do 

seu ambiente de produção, manutenção e preservação. 
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 A listagem descritiva citada no artigo quatro da resolução CONARQ n° 24 faz menção 

ao elementos essenciais para a elaboração da listagem descritiva para transferência e 

recolhimento de documentos arquivísticos digitais. Tais elementos são: 

 

 I -  órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento dos documentos 

arquivísticos; 

 

         II - órgão ou entidade responsável pela produção e acumulação dos documentos 

arquivísticos, caso seja diferente do responsável pela transferência ou recolhimento; 

 

         III -  tipo e quantidade de mídias utilizadas e o volume total de dados em bytes; 

 

         IV -  identificação dos formatos de arquivo digital; 

 

         V - metadados necessários para a interpretação e apresentação dos documentos, tais 

como a estrutura da base de dados, o esquema HTML e o esquema de metadados; 

 

         VI - registro de migrações e datas em que ocorreram; 

 

         VII - registro das eliminações realizadas; 

 

        VIII - indicação de espécie, título, gênero, tipo, datas-limite, identificador do documento, 

e indicação de documentos complementares em outros suportes. No caso de transferência, 

indicação da classificação e do seu respectivo prazo de guarda e destinação documentos; 

 

        IX - informações necessárias para apoiar a presunção de autenticidade conforme anexo 

II; e 

 

        X -  data e assinatura do responsável pelo órgão que procede a transferência ou o 

recolhimento, podendo ser em meio convencional e/ou digital. 
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 Seguindo, o artigo quinto afirma que os documentos arquivísticos digitais recebidos 

por meio de procedimento de transferência ou recolhimento à instituição arquivística pública 

devem estar sob a forma não criptografada ou descriptografada e sem qualquer outro atributo 

tecnológico que impeça o acesso. 

 

 O sexto artigo ressalta que a entidade que fará a transferência dos documentos digitais 

manterá uma cópia da listagem descritiva até que a entidade arquivística pública aprove e 

valide o processo de transferência ou recolhimento. O parágrafo único que segue o artigo 

sexto afirma que essa cópia deverá ser eliminada através de um método seguro e comprovado. 

 

 Por fim o sétimo artigo lembra que para cumprimento de todos os artigos da resolução 

CONARQ n° 24 que as instituições arquivísticas públicas deverão juntamente com órgãos e 

entidades públicas estabelecer os instrumentos normativos necessários ao processo de 

transferência e recolhimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 É fato que com os avanços da tecnologia o documento digital passou a ser uma 

realidade e a tendência é que isso se consolide com o passar do tempo. Cabe aos arquivistas e 

gestores de documento se adequarem a tais mudanças para que possam continuar a exercer 

sua função de guardião de documentos. 

 

 Os métodos diplomáticos tradicionais servem como um excelente parâmetro para se 

desenvolver novos métodos que possam assegurar a autenticidade dos documentos digitais ao 

longo do tempo. Sabemos que estudiosos como Luciana Duranti, Paolla Carucci além do 

projeto InterPARES não tem medido esforços e já conseguiram importantes resultados no que 

tange a proteção da autenticidade de documentos digitais.  

 

 No Brasil o CONARQ, como responsável por fornecer a orientação normativa aos 

arquivos do Brasil, tem se esforçado para oferecer orientação acerca do tema, visto que 

recentemente publicou a resolução de número 37, que aprova as diretrizes para a presunção da 

autenticidade de documentos arquivísticos digitais. Mas ainda não é o suficiente, necessita ser 

melhor desenvolvida e abordar o tema com mais abrangência incluindo orientações mais 

claras acerca. 

 

 Porém cabe aos arquivistas e gestores de documentos voltarem seus esforços para 

desenvolver mais estudos acerca do tema, visto que o tema tem sido pouco estudado pela 

comunidade arquivística, apesar de estar em evidência atualmente. 

 

 Com isso o presente trabalho pretende contribuir mesmo que de forma pequena para o 

desenvolvimento dos estudos acerca do tema, sabendo que muito precisa ser feito para que 

haja uma consolidação do mesmo. 
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ANEXOS 
 

CASA CIVIL 
ARQUIVO NACIONAL 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 
RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006 

 
 Estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos 
 arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. 
 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, 
no uso de suas atribuições previstas no item no inciso IX do art. 23, de seu 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 5, da Casa Civil da Presidência 
da República, de 7 de fevereiro de 2002, em conformidade com a deliberação 
do Plenário, em sua 42ª reunião ordinária, realizada em 1 de agosto de 2006 e, 
 
 Considerando a Resolução nº 2, de 18 de outubro de 1995, que dispõe 
sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no recolhimento de 
acervos documentais para instituições 
arquivísticas públicas; 
 
 Considerando a Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004, que dispõe 
sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão 
arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Arquivos; 
 
 Considerando a natureza específica dos arquivos digitais, criados e 
mantidos em ambiente tecnológico de contínua alteração e crescente 
complexidade, e que não se constituem como entidades físicas convencionais; 
 
 Considerando que as instituições arquivísticas devem estabelecer 
política de preservação e possuir infra-estrutura organizacional, bem como 
requisitos, normas e procedimentos para assegurar que os documentos 
arquivísticos digitais permaneçam sempre acessíveis, compreensíveis, 
autênticos e íntegros, resolve: 
 
 Art. 1º Os documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou 
recolhidos às instituições arquivísticas públicas, deverão: 
 
 a) ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, 
incluindo os documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser 
transferido ou recolhido, conforme o previsto em tabela de temporalidade e 
destinação de documentos, ou plano de destinação aprovados pelas 
instituições arquivísticas na sua esfera de competência e de acordo com a 
legislação vigente; 
 
 b) ter asseguradas a sua integridade e confiabilidade, por meio da 
adoção de procedimentos administrativos e técnicos que gerenciem riscos e 
garantam a segurança de maneira a evitar corrupção 
ou perda de dados; 
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 c) vir acompanhados de termo de transferência ou de recolhimento, 
conforme as normas da instituição arquivística na sua esfera de competência; 
 
 d) vir acompanhados de listagem descritiva que permita a identificação e 
controle dos documentos transferidos ou recolhidos, conforme anexo I dessa 
resolução, em duas vias, sendo que uma ficará permanentemente com o órgão 
ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento e a outra com a 
instituição arquivística para fins de prova e informação; 
 
 e) vir acompanhados de declaração de autenticidade, emitida pelo órgão 
ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento, que permita 
avaliar e atestar a autenticidade dos documentos, elaborada conforme anexo II 
dessa resolução, em duas vias, sendo que uma ficará permanentemente com o 
órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento e a outra 
com a instituição arquivística, para fins de prova e informação; 
 
 f) estar no(s) formato(s) de arquivo digital previsto(s) pelas normas da 
instituição arquivística responsável pela sua custódia; e 
 
 g) ser enviados em mídia(s) ou protocolo(s) de transmissão previsto(s) 
pelas normas da instituição arquivística. 
  
 Art. 2º Os órgãos e entidades produtores e acumuladores devem 
assegurar a preservação, a autenticidade e a acessibilidade dos documentos 
arquivísticos digitais até a transferência ou o recolhimento para a instituição 
arquivística na sua esfera de competência.  
 
 Art. 3º A instituição arquivística pública, na sua esfera de competência, 
deverá atender aos seguintes requisitos para o recebimento dos documentos  
arquivísticos digitais: 
 
 a) estabelecer política de preservação digital com sustentação legal, de 
maneira a possuir infraestrutura organizacional, incluindo recursos humanos, 
tecnológicos e financeiros adequados, para receber, descrever, preservar e dar 
acesso aos documentos arquivísticos digitais sob sua guarda, garantindo o 
armazenamento e segurança de longo prazo, e 
 
 b) garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico 
responsável pela preservação e acesso dos documentos arquivísticos digitais 
sob sua custódia, como softwares, hardwares, formatos de arquivo e mídias de 
armazenamento digital. 
 
 Art. 4º A instituição arquivística pública procederá à presunção de 
autenticidade dos documentos arquivísticos digitais recolhidos com base nos 
metadados relacionados a esses documentos, conforme especificado no 
anexo II, e com base na listagem descritiva apresentada pelo órgão ou 
entidade responsável pela transferência ou pelo recolhimento. 
 
 Art. 5º Documentos arquivísticos digitais recebidos por meio de 
procedimento de transferência ou recolhimento à instituição arquivística 
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pública devem estar sob a forma não criptografada ou descriptografada e sem 
qualquer outro atributo tecnológico que impeça o acesso. 
 
 Art. 6º O órgão ou entidade que transfere ou recolhe documentos 
arquivísticos digitais manterá uma cópia, até que a instituição arquivística 
pública emita atestado de validação aprovando o processo de transferência ou 
recolhimento. 
 
 Parágrafo único. A cópia a que se refere este artigo deverá ser eliminada 
de forma irreversível e por método seguro e comprovado. 
 
 Art. 7º Para o pleno cumprimento desta Resolução as instituições 
arquivísticas públicas, na sua esfera de competência, em conjunto com os 
órgãos e entidades públicos, deverão estabelecer os instrumentos normativos 
necessários. 
 
 Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JAIME ANTUNES DA SILVA 
Presidente do CONARQ 

Diário Oficial da União, de 9 de agosto de 2006 
 

ANEXO I 
 

 Elementos essenciais para a elaboração da listagem descritiva para 
 transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais. 
 
 a) órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento 
dos documentos arquivísticos; 
 
 b) órgão ou entidade responsável pela produção e acumulação dos 
documentos arquivísticos,caso seja diferente do responsável pela 
transferência ou recolhimento; 
 
 c) tipo e quantidade de mídias utilizadas e o volume total de dados em 
bytes; 
 
 d) identificação dos formatos de arquivo digital; 
 
 e) metadados necessários para a interpretação e apresentação dos 
documentos, tais como a estrutura da base de dados, o esquema HTML e o 
esquema de metadados; 
 
 f) registro de migrações e datas em que ocorreram; 
 
 g) registro das eliminações realizadas; 
 
 h) indicação de espécie, título, gênero, tipo, datas-limite, identificador do 
documento, e indicação de documentos complementares em outros suportes. 
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No caso de transferência, indicação da classificação e do seu respectivo prazo 
de guarda e destinação documentos; 
 
 i) informações necessárias para apoiar a presunção de autenticidade 
conforme anexo II; e 
 
 j) data e assinatura do responsável pelo órgão que procede a 
transferência ou o recolhimento, podendo ser em meio convencional e/ou 
digital. 
 
 Nota: A instituição arquivística recebedora poderá definir uma listagem 
descritiva mais detalhada de acordo com as características da documentação 
a ser recolhida. 
 

ANEXO II 
 

Informações para apoiar a presunção de autenticidade. 
 
Essas informações são requisitos que servem como base para a instituição 
arquivística avaliar e atestar a autenticidade dos documentos transferidos ou 
recolhidos. A disponibilidade e a qualidade dessas informações vai variar de 
acordo com o tipo de documento arquivístico digital e dos procedimentos de 
gestão adotados. Quanto maior o número de requisitos atendidos e quanto 
melhor o grau de satisfação de cada um deles, mais forte será a presunção de 
autenticidade. As informações compreendem metadados e outras informações 
para apoiar a presunção de autenticidade que podem não constar da listagem 
descritiva do acervo. 
 
I - Metadados 
 
Os metadados relacionados aos documentos arquivísticos digitais, que 
costumam estar registrados nos sistemas de gestão de documentos, devem 
acompanhar o documento digital no momento da transferência ou 
recolhimento. São eles: 
 
 a) nome do autor; 
 
 b) nome do destinatário; 
 
 c) assunto; 
 
 d) data de produção; 
 
 e) data da transmissão; 
 
 f) data do recebimento; 
 
 g) data da captura ou arquivamento; 
 
 h) código de classificação; 
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 i) indicação de anexo; 
 
 j) nome do setor responsável pela execução da ação contida no 
documento; 
 
 k) indicação de anotação; 
 
 l) registro das migrações e data em que ocorreram; e 
 
 m) restrição de acesso. 
 
II - Outras informações para apoiar a presunção de autenticidade que estarão 
contidas nalistagem descritiva: 
 
 a) indicação dos procedimentos de privilégios de acesso e uso; 
 
 b) indicação dos procedimentos para prevenir, descobrir e corrigir 
perdas ou adulteração dos documentos; 
 
 c) indicação dos procedimentos de preservação com relação à 
deterioração da mídia e obsolescência tecnológica; 
 
 d) indicação das normas e procedimentos que determinam a forma 
documental; e 
 
 e) indicação das normas e meios para autenticação de documentos, 
utilizadas pelo órgão ou entidade produtor ou acumulador. 
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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 - CONARQ, 
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; 
 
 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; 
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 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 
Presidente do CONARQ 
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I – Introdução 
 
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. 
 
A presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos sempre fez parte 
do processo tradicional de avaliação desses documentos e é fortemente 
apoiada na análise de sua forma e de seu conteúdo, que nos documentos não 
digitais estão inextricavelmente ligados ao suporte – isto é, forma, conteúdo 
e suporte são inseparáveis. Além disso, essa presunção baseia-se na 
confirmação da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta,¹  desde o 
momento da produção do documento até a sua transferência para a 
instituição arquivística responsável pela sua preservação no longo prazo. 
Caso essa cadeia de custódia seja interrompida, o tempo em que os 
documentos não estiveram sob a proteção do seu produtor ou sucessor pode 
causar muitas dúvidas sobre a sua autenticidade. 
 
Os documentos arquivísticos digitais apresentam dificuldades adicionais para 
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. 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. 
 
bits neles registradas, podem mudar ao longo do tempo. A mudança de 
suporte não compromete a autenticidade do documento digital porque, nesse 
caso, diferentemente dos documentos não digitais, forma e conteúdo estão 
desvinculados do suporte. Com relação às cadeias de bits, em primeiro lugar 
é preciso esclarecer que, quando um documento digital é salvo, ele é 
desmontado em uma ou mais cadeias de bits que contêm os dados de forma, 
 
1 Cadeia de custódia ininterrupta: linha contínua de custodiadores de documentos arquivísticos (desde o seu 
produtor até o seu legitimo sucessor) pela qual se assegura que esses documentos são os mesmos desde o início, não 
sofreram nenhum processo de alteração e, portanto, são autênticos. 
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conteúdo e composição. Algumas estratégias de preservação digital, 
baseadas na conversão de formatos, implicam alteração das cadeias de bits. 
Essa alteração deve manter a forma do documento originalmente produzido, 
e com isso apoiar a autenticidade do documento digital. 
 
É importante esclarecer que o documento arquivístico digital é o objeto 
conceitual, isto é, aquele normalmente apresentado em dispositivo de saída 
(monitor, caixa de som), e não o objeto físico (as cadeias de bits registradas 
em um suporte). As cadeias de bits são necessárias para que o documento 
arquivístico seja apresentado, mas não se constituem nesse documento. 
 
II – Conceitos 
 
As diretrizes aqui apontadas estão baseadas nos seguintes conceitos: 
 
     1. Autenticidade: qualidade de um documento ser exatamente aquele que 
 foi produzido, não tendo sofrido alteração, corrompimento e adulteração.  
 A autenticidade é composta de identidade e integridade. 

 
  • Identidade é o conjunto dos atributos de um documento 
  arquivístico que o caracterizam como único e o diferenciam de 
  outros documentos arquivísticos (ex.: data, autor, destinatário, 
  assunto, número identificador, número de protocolo). 
 
  • Integridade é a capacidade de um documento arquivístico 
  transmitir exatamente a mensagem que levou à sua produção 
  (sem sofrer alterações de forma e conteúdo) de maneira a 
  atingir seus objetivos. 
 
  • Identidade e integridade são constatadas à luz do contexto 
  (jurídico-administrativo, de proveniência, de procedimentos, 
  documental e tecnológico) no qual o documento arquivístico foi 
  produzido e usado ao longo do tempo. 
 
 2. Autenticação: declaração de autenticidade de um documento 
 arquivístico, num determinado momento, resultante do acréscimo de um 
 elemento ou da afirmação por parte de uma pessoa investida de 
 autoridade para tal. 
 
 3. Documento autêntico: documento que teve sua identidade e integridade 
 mantidas ao longo do tempo. 
 
 4. Documento arquivístico: documento produzido ou recebido por uma 
 pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que 
 seja o suporte, e retido para ação ou referência. 
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 5. Documento digital: informação registrada, codificada em dígitos 
 binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional. 
  
 6. Documento arquivístico digital: documento digital reconhecido e 
 tratado como um documento arquivístico. 
  
 7. Forma: aparência ou apresentação do documento. 
  
 8. Conteúdo: informação contida no documento. 
  
 9. Composição: relação entre os dados de forma e conteúdo do 
 documento digital que permite sua apresentação. 
  
 10. Presunção de autenticidade: inferência da autenticidade de um 
 documento arquivístico feita a partir de fatos conhecidos sobre a 
 maneira como aquele documento foi produzido e mantido. 
  
 11. Confiabilidade: credibilidade de um documento arquivístico enquanto 
 uma afirmação do fato. Existe quando um documento arquivístico pode 
 sustentar o fato ao qual se refere, e é estabelecida pelo exame da 
 completeza, da forma do documento e do grau de controle exercido no 
 processo de sua produção. 
 
III – Da autenticidade de documentos arquivísticos 
 
A autenticidade de documentos arquivísticos envolve três aspectos 
importantes: legal, diplomático² e histórico. 
 
Documentos legalmente autênticos são aqueles que dão testemunhos sobre 
si mesmos em virtude da intervenção, durante ou após sua produção, de 
uma autoridade pública representativa, garantindo sua genuinidade. 
 
Documentos diplomaticamente autênticos são aqueles que foram escritos de 
acordo com a prática do tempo e do lugar indicados no texto e assinados 
pela pessoa (ou pessoas) competente para produzi-los. 
 
Documentos historicamente autênticos são aqueles que atestam eventos que 
de fato aconteceram ou informações verdadeiras. 
Os três aspectos da autenticidade acima referidos são independentes um do 
outro, de tal maneira que um documento não atestado por uma autoridade 
pode ser diplomática e historicamente autêntico, mas sempre será 
legalmente inautêntico. Um breve papal que não contenha a expressão 
datum... sub anulo piscatores pode ser legal e historicamente autêntico, mas 
é inautêntico do ponto de vista diplomático. Um certificado emitido por uma 
 
2 Referente à diplomática, disciplina que tem como objeto o estudo da estrutura formal e da confiabilidade e 
autenticidade dos documentos. 
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autoridade pública segundo as regras burocráticas, mas contendo informação 
que não corresponde à realidade, é legal e diplomaticamente autêntico, mas 
historicamente falso. 
 
Observa-se uma relação entre o aspecto histórico da autenticidade e o 
conceito diplomático de confiabilidade no sentido de que ambos se referem à 
veracidade do conteúdo do documento. Já no que tange ao ponto de vista da 
diplomática, a autenticidade se refere a não alteração do documento após 
sua produção, mesmo que o conteúdo não seja verdadeiro. Para fins destas 
diretrizes será considerado o conceito de autenticidade da diplomática. 
 
IV – Presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos 
digitais 
 
Conforme mencionado anteriormente, a presunção de autenticidade do 
documento arquivístico digital se dá com base na análise da forma e do 
conteúdo e no ambiente de produção, manutenção/uso e preservação desse 
documento. Esse ambiente compreende: procedimentos de controle, o 
sistema informatizado e o próprio produtor e/ou custodiador dos 
documentos. 
 
Os procedimentos de controle compreendem quem produz, mantém/usa e 
preserva os documentos arquivísticos digitais e como essas ações são 
realizadas. Assim, é preciso que se definam direitos de acesso, espaços de 
trabalho (produção, recebimento, alteração, classificação, registro de 
metadados, arquivamento e destinação), conjunto de metadados e 
procedimentos de preservação. 
 
O sistema informatizado tem que ser confiável. Para tanto deve incluir trilhas 
de auditoria, controle de acesso de usuários, métodos robustos para garantir 
a integridade dos documentos (como checksum3 ou hash4), meios de 
armazenamento estáveis e medidas de segurança para controlar o acesso 
indevido à infraestrutura tecnológica (computadores, redes e dispositivos de 
armazenamento). 
 
A entidade produtora e/ou custodiadora dos documentos arquivísticos digitais 
tem de possuir reputação idônea, demonstrar capacidade e conhecimento 
específico para gerenciar os documentos e, consequentemente, inspirar a 
confiança dos usuários. 
 
3 Valor, calculado a partir dos dados, que permite verificar se houve alteração. 
 
4 É o resultado da ação de algoritmos que fazem o mapeamento de uma sequência de bits de tamanho 
arbitrário para uma sequência de bits de tamanho fixo menor, conhecido como resultado hash, de forma 
que seja muito difícil encontrar dois documentos digitais produzindo o mesmo resultado hash e que o 
processo reverso também não seja realizável (a partir de um hash, não é possível recompor o documento 
digital que o gerou). 
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contínua e efetiva de políticas e procedimentos administrativos, fornecendo, 
dessa forma, a melhor evidência para apoiar a presunção de autenticidade 
dos documentos arquivísticos digitais, independentemente de mecanismos 
tecnológicos de autenticação. 
 
Nesse sentido, devem-se implementar, sempre que possível, técnicas de 
autenticação apoiadas em políticas e procedimentos administrativos e 
arquivísticos independentes de tecnologia e/ou neutros. 
 
V – Autenticação dependente de tecnologia 
 
Técnicas de autenticação dependentes de tecnologia, tal como a assinatura 
digital, são usadas para fornecer um mecanismo tecnológico que declara a 
autenticidade dos documentos digitais em um dado momento. 
 
É preciso esclarecer que autenticação é diferente de autenticidade. A 
autenticidade é a qualidade de o documento ser verdadeiro, isto é, ser 
exatamente aquele que foi produzido, ao passo que autenticação é a 
declaração da autenticidade feita em um dado momento por uma pessoa 
autorizada para tal. Enquanto declaração, a autenticação não garante 
necessariamente a autenticidade do documento, na medida em que se pode 
declarar como autêntico algo que não é. Da mesma forma, um documento 
pode ser considerado autêntico sem que nele conste uma autenticação. 
 
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 transações. No Brasil, 
o valor legal da assinatura digital foi reconhecido.5 No entanto, as técnicas de 
autenticação baseadas em tecnologia não são efetivas para a transmissão 
dos documentos no tempo, ou seja, quando são armazenados no longo prazo 
ou quando há atualização/substituição de hardware, software ou formatos. 
Isto porque, em virtude do seu objetivo e de sua forma de funcionamento, as 
assinaturas digitais não podem ser migradas para as novas cadeias de bits 
resultantes da conversão dos documentos para outros formatos de arquivo. 
 
A assinatura digital é resultado de um cálculo matemático que envolve a 
cadeia de bits do documento e a chave da assinatura digital. Se a cadeia de 
bits for alterada, por motivo de corrompimento, adulteração ou conversão, a 
assinatura não corresponderá mais a essa nova cadeia de bits e não poderá 
mais garantir a autenticidade do documento. Isto porque, embora o 
documento conceitual seja o mesmo, passará a estar relacionado a uma nova 
 
5 Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá 
outras providências. 
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digital garante somente a integridade da cadeia de bits original, mas não a 
do documento conceitual ao longo do tempo. 
 
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 metadados. 
 
Ao se receber um documento assinado digitalmente, deve-se registrar, como 
metadado de integridade, a informação indicando que o documento foi 
recebido com tal assinatura e que esta foi verificada. Da mesma maneira, 
nas sucessivas conversões de formatos, deve-se registrar, também como 
metadado, o evento de conversão. 
 
Assim, a não ser que o desenvolvimento da tecnologia da assinatura digital 
permita que, ao longo do tempo, sua codificação seja preservada na nova 
cadeia de bits resultante das inevitáveis conversões, a autenticidade não é 
garantida por meio de assinatura digital. 
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