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

conceitos relevantes a área, busca-se enaltecer neste trabalho o conceito de Gestão 

de Documentos tradicionais e especificamente a gestão de documentos digitais, 

apontando seus princípios e práticas. Abordando questões como autenticidade, 

documento arquivístico autentico, produção de documentos digitais, gerenciamento 

de documento digitais, o correio eletrônico e o gerenciamento de mensagem do 

correio eletrônico, observados no e-ARQ Brasil (2011). 

 

Palavras-chave: Arquivologia; Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais; Correio 

Eletrônico.  



 

ABSTRACT 

 
From the bibliographical survey of the archival literature in relation to the relevant 

concepts the area, it is sought to highlight in this work the concept of Traditional 

Document Management and specifically the management of digital documents, 

pointing out its principles and practices. Addressing issues such as authenticity, 

authentic archival document, digital document production, digital document 

management, e-mail and e-mail message management, observed in e-ARQ Brazil 

(2011). 

 

Keywords: Archival Science; Management of Digital Archives; E-mail. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um novo cenário onde o formato digital passou a ocupar 

importância na produção e armazenamento da informação, vantagens significativas 

podem ser observadas e estudadas. O processo de produção, reprodução, edição, 

revisão e de distribuição de documentos, além da facilidade para o armazenamento 

do acúmulo de volumes de massa documental foram quesitos que possibilitaram o 

avanço e o manuseio das técnicas e métodos digitais para o documento arquivístico, 

que antes existia algumas dificuldades para a gestão desses documentos. 

Nos Estados Unidos o conceito de gestão de documentos abrange a 

aplicabilidade da administração cientifica garantindo a economia e eficácia na 

produção e manutenção dos documentos arquivísticos pelas instituições produtoras, 

bem como enaltece a ideia de reduzir a massa documental sem prejudicar a 

integridade dos documentos de valor permanente. 

Nesse sentido, a gestão de documentos compreende o ciclo vital dos 

documentos, onde acompanha a produção até a eliminação ou recolhimento dos 

documentos para a guarda permanente. Conceito este elaborado pelo arquivista 

Philip Brooks na qual apontaremos mais a frente em records management. 

Com o advento da tecnologia e o uso frequente de computadores a partir da 

segunda metade do século XX ocorreu uma elevada comunicação entre as 

instituições produtoras de documentos, aumentando a produção e os serviços 

digitais entre elas. Contudo os documentos em formato digital através do uso dos 

sistemas de informação transfiguraram os registros das atividades administrativas 

gerando novos desafios aos usuários do sistema, ao arquivista e as instituições de 

arquivo. 

Nesse sentido, as instituições produtoras de documentos estão a cada dia se 

envolvendo com mais afinco ao desenvolvimento e implementação de sistema 

informatizados, bem como permanecendo ao uso de correios eletrônicos (e-mail) 

enquanto ferramenta para manter a comunicação e garantir a gerenciamento dos 

documentos produzidos e gerados em formato digital. 

Muitos autores identificaram o conceito gestão de documentos, sendo pouco 

enfatizado sobre o uso do e-mail enquanto ferramenta de produção de documentos 

arquivísticos digitais na gestão de documentos. 
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Nos dias atuais, um dos desafios do campo arquivístico esta no 

gerenciamento dos documentos digitais, uma vez que há diversas indagações sobre 

as práticas arquivísticas tradicionais, bem como o embasamento teórico no que se 

refere ao gerenciamento dos documentos produzidos em formato digital. Como se 

trata de documentos, os documentos arquivísticos digitais também estabelecem a 

necessidade de serem identificados, classificados, avaliados, preservados ou 

descartados conforme os procedimentos arquivísticos. 

Dentre as determinações referentes a gestão e preservação dos documentos 

arquivísticos digitais temos a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE 

pertencente ao CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos). A CTDE consiste em um 

grupo de profissionais que almeja apresentar ao Conselho Nacional de Arquivos 

normas, diretrizes, procedimentos técnicos e instrumentos que possam validar a 

gestão arquivística e a preservação dos documentos digitais. Oriundos da CTDE 

podemos mencionar a Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital 

(CONARQ, 2004) que visa garantir a autenticidade e a integralidade da informação, 

enquanto o acesso depende dos documentos em boas condições de uso e 

armazenagem. e o eARQ-Brasil – Modelo de Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (CONARQ, 2009) que possui 

por objetivo apresentar os requisitos a serem cumpridos pelas 

instituições/organizações produtoras de documentos, pelo sistema de gestão 

arquivística e pelos próprios documentos tendo em vista garantir a sua autenticidade 

e acessibilidade. 

A Cartilha Gestão de Mensagem de Correio Eletrônico (CONARQ, 2013) que 

tem como objetivo orientar os usuários do correio eletrônico por meio de 

procedimentos adotados para produção, recebimento, tramitação, uso e destinação 

das mensagens estão de acordo com normas e métodos arquivísticos para 

tratamento desses documentos. 

Esta pesquisa tem por objetivo destacar a importância da gestão de 

documentos arquivísticos digitais, bem como a gestão arquivística das mensagens 

do correio eletrônico. Em ouros termos, este trabalho tem como intenção explicitar 

como os procedimentos de gestão de documentos são essenciais para identificar os 

documentos arquivísticos digitais de garantir sua autenticidade. 

Para realizar este estudo foi usado como marco teórico a proposta 

desenvolvida pelo Projeto InterPARES, o qual vem desenvolvendo pesquisas desde 
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1997 a respeito da preservação dos documentos arquivísticos autênticos em 

sistemas eletrônicos, relacionando os conceitos da Diplomática e os da Arquivologia 

sobre a necessidade de manter as características dos documentos arquivísticos e 

dos arquivos. Além disso, serão utilizados os parâmetros propostos pelas 

publicações e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011), as Diretrizes para a Gestão Arquivística 

do Correio Eletrônico Coorporativo (CONARQ, 2012) e a Cartilha Gestão de 

Mensagem de Correio Eletrônico (CONARQ, 2013).  

O trabalho consiste em cinco capítulos. O primeiro capítulo corresponde a 

introdução, na qual estaremos dando início ao trabalho. O segundo capitulo tem por 

objetivo delimitar a terminologia arquivística referente aos termos “documento”, 

“documento arquivístico”, “documento arquivístico digital”, “documento arquivístico 

eletrônico”, “documento arquivístico autêntico”, “autenticidade” e “autenticação”. 

 O terceiro capítulo discorre sobre o conceito de documento arquivístico 

autêntico no ambiente digital.  

O quarto capítulo trata da gestão de documentos digitais priorizando a 

importância da de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e 

a necessidade desse sistema estar aderente aos requisitos previstos no e-ARQ 

Brasil (CONARQ, 2011). O mesmo capitulo ainda aborda sobre as mensagens do 

correio eletrônico (e-mail) como documentos arquivísticos, bem como de sua gestão. 

Por fim, o quinto capitulo com as considerações finais.  

 

 

 



13 
 

2 TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA 

 

Arquivologia tem um vocabulário terminológico próprio que pode ser 

pesquisado em glossários e dicionários específicos, bem como em autores da área 

que se dedicaram a esclarecer os conceitos que fundamentam a teoria e a prática 

arquivística.  

Esse capítulo tem por objetivo apresentar os principais conceitos da área e 

suas definições, de forma a esclarecer a base teórica de diversas iniciativas a 

respeito da preservação dos documentos digitais, priorizando as seguintes 

referências: Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (AN, 2005), Glossário 

da CTDE (2014), Multilingual Archival Terminology1 do International Council on 

Archives. Além desses dicionários, autores que exploraram a temática da gestão e 

preservação dos documentos digitais como Duranti (1994; 2005; 2016), InterPARES 

Project2 (2010) e Rondinelli (2005). Essas abordagens terminológicas são 

importantes, pois a preocupação de estabelecer as características conceituais e bem 

definidas alcança o entendimento para os discentes de graduação em Arquivologia 

em fase de construção do saber. Entretanto, os estudantes e profissionais dessa 

área de conhecimento compreendem através da literatura os conceitos básicos do 

que está sendo abordado. Desde então, cria-se a comunicação reflexiva entre o 

leitor no processo de amadurecimento da abordagem teórica. Por consequência 

desse processo, viabiliza a consciência dos aspectos importantes desse estudo e 

pesquisa, ou seja, o que devemos compreender acerca do tema, a autenticidade do 

documento arquivístico no ambiente digital. 

Assim, tratamos de discorrer os seguintes termos: Documento; Documento 

Arquivístico; Documento Arquivístico Digital, Documento Arquivístico Autêntico; 

Autenticidade; Autenticação; Fidedignidade e Confiabilidade e Forma Fixa e 

Conteúdo Estável. 

 

2.1 DOCUMENTO E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

 

                                                           
1 Multilingual Archival Terminology. Disponível em: 
http://www.ciscra.org/mat/termdb/termlist/l/Portuguese Acesso em: 27 jul. 2017 
2 InterPARES Project Disponível em: 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/ip2_produtor_siteip3.pdf.pdf  
 

http://www.ciscra.org/mat/termdb/termlist/l/Portuguese
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/media/ip2_produtor_siteip3.pdf.pdf
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O Dicionário de Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 73) define o termo documento como “unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. 

O documento pode ser interpretado como “qualquer elemento gráfico, 

iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressar”. Seja por um livro, 

revista, relatório, processo, dossiê, carta e etc. Tudo que seja produzido por 

finalidades funcionais, jurídicos, científicos, culturais ou artísticos, pelo exercício da 

atividade humana (BELLOTTO, 2007, p.35). Assim o documento remete como um 

registro de ações e expressões. 

Nesse sentido, para se ter documento, analisamos que necessita 

primordialmente de uma representação de contexto que denomine como registro 

lexical quando verbalizado, a fim que ofereça alguma informação a partir de uma 

leitura. Em sentido amplo pode oferecer leitura visual, tátil ou auditiva de acordo com 

o suporte ou formato. Para tal fato, independe de funções e de atividades inseridos 

num corpo empresarial como veremos a seguir para o conceito terminológico de 

documento arquivístico. 

Recorremos ao Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – 

CTDE (2014), do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), para entendimento 

sobre documentos arquivísticos que define “documento produzido (elaborado ou 

recebido), no curso de uma atividade prática, como instrumento ou resultado de tal 

atividade, e retido para ação ou referência”.  

Para Indolfo (2007, p. 29) o documento arquivístico trata-se de informação 

registrada: 

 
O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o 
instrumento de base do registro das ações de todas as 
administrações, ao longo de sua produção e utilização, pelas mais 
diversas sociedades e civilizações, épocas e regimes. Entretanto, 
basta reconhecer que os documentos serviram e servem tanto para a 
comprovação dos direitos e para o exercício do poder, como para o 
registro da memória. 
 

Segundo o InterPARES 2 Project em Diretrizes do Produtor (2011) define 

documento como “informação afixada em um meio sob uma forma fixa”; bem como 

expõe documento arquivístico como:  

 
Documento elaborado ou recebido, no curso de uma atividade prática, 
como instrumento ou resultado de tal atividade, e salvo para ações 
futuras ou referência por uma pessoa física ou jurídica no curso de 
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uma atividade prática como um instrumento subproduto de tal 
atividade.  
 

Em paralelo, Schellenberg (2006, p.41) em Arquivos Modernos: princípios e 

técnicas define documento arquivístico da seguinte forma: 

 
Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública 
ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das 
suas atividades e preservados ou depositados para preservação por 
aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de 
suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras 
atividades, ou em virtude do valor informativo dos dados neles 
contidos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 
 

Duranti (1994, p.52), ao afirmar a importância dos estudos teóricos que os 

arquivistas devem realizar para enfrentar os desafios postos pela revolução 

tecnológica, apresenta cinco características que todo documento arquivístico deve 

ter: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, inter-relacionamento e unicidade. A 

imparcialidade corresponde aos documentos arquivísticos de modo que “são 

inerentemente verdadeiros”, uma vez que são produzidos no decorrer das atividades 

sem interesses futuros ou sujeito a qualquer tipo de alteração.  

A segunda característica dos documentos arquivísticos corresponde a 

autenticidade, visto que “são criados, mantidos e conservados sob custodia de 

acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovado”. Assim 

autenticidade diz respeito ao valor comprobatório referentes a criação, manutenção 

e custódia, bem como autentico ao seu criador (DURANTI, 1994, p.52). 

A terceira característica se refere a naturalidade, já que os documentos 

arquivísticos não se acumulam de forma artificial, mas “se acumulam de maneira 

contínua e progressiva” conforme as práticas administrativas realizadas. Já o inter-

relacionamento corresponde ao fato de que “os documentos estabelecem relações 

no decorrer do andamento das transações e de acordo com sua necessidade”. 

Assim os documentos arquivísticos estão interligados a função pelo qual foram 

criados ou recebidos, garantindo a confiabilidade e autenticidade, conforme cita 

Duranti (1994, p.52): 

 
Os documentos estão ligados entre si por um elo que é criado no momento 
que são criados ou recebidos, que é determinado pela razão de sua 
produção, e é necessário à sua própria existência, à sua capacidade de 
cumprir seu objetivo, ao seu significado confiabilidade e autenticidade. 
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A quinta e última característica é a unicidade, que corresponde ao fato do 

documento arquivístico assumir um lugar único, independente das cópias existentes 

na mesma ordenação documental. Assim afirma Duranti (1994, p.52) “cada cópia é 

única em seu lugar, porque o complexo das suas relações com outros registros é 

sempre único”. 

Portanto, Duranti (1994) define documento arquivístico como fonte de prova e 

não prova em si. Desse modo, as definições deixam evidente o aspecto do 

documento como resultado de uma atividade; e em sentido mais amplo, deixa 

implícita a natureza administrativa e jurídica ao retratarem a funcionalidade e a 

importância desse instrumento com valor de prova para a instituição, seja pública ou 

privada. 

 

2.2 DOCUMENTO ARQUIVISTICO DIGITAL E DOCUMENTO ARQUIVISTICO 
ELETRONICO  
 

Outro conceito que devemos apresentar neste trabalho é o de documento 

arquivístico digital, pois quando mencionarmos no capítulo 3 sobre o documento 

arquivístico direcionaremos especificamente para o ambiente digital. Dessa forma, o 

CONARQ (2011, p.9) define documento arquivístico digital como “um documento 

digital que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, 

incorporado ao sistema de arquivos”. 

Nesse contexto, compreendemos pela definição citada, documento 

arquivístico como um documento gerado no plano conceitual que analiticamente 

remota uma informação representada em bits, sendo pertencente ao ambiente 

digital. Por sua vez, segundo InterPARES2 (2010), no item 3 sobre identidade, 

define a informação: 

 
[...] sobre os materiais digitais que apoia [a] identificação e recuperação [da 
informação] é comumente chamada de metadado. A maioria dos aplicativos 
de softwares reconhece automaticamente todos os materiais digitais com 
algum dado sobre sua identidade, porque esta informação é necessária 
para localizar documentos de forma eficaz. Sem os metadados, seria 
praticamente impossível encontrar um documento sem abrir e ler toda uma 
pasta ou vários diretórios. Os metadados descrevem as propriedades ou 
atributos dos materiais digitais. No caso de documentos arquivísticos, 
entretanto, essas propriedades (ou atributos) também são necessárias para 
manter e avaliar sua autenticidade, e é por isso que é importante assegurar 
que todas as que são essenciais estejam registradas e corretas. 
(INTERPARES2, 2010). 
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Em paralelo, observamos que o documento arquivístico digital é “tratado e 

gerenciado como um documento arquivístico incorporado ao sistema de arquivos” 

(CONARQ, 2011 p. 9). 

Para Rocha e Silva (2007, p.115) destaca que os registros produzidos, 

tramitados e armazenados em formato digital necessita de segurança e preservação 

para que possam ser mantidos integros enquanto prova das atividades 

desenvolvidas. 

A definição de documento arquivístico autêntico na visão de Duranti (1994, 

p.51) é quando “são criados, mantidos e conservados sob custódia de acordo com 

procedimentos regulares que podem ser comprovados”. Para InterPARES 3, 

Terminology Database (apud INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, [2014]), 

“documento arquivístico que é o que diz ser e que é livre de adulteração ou 

corrupção”. Porém, atestar a veracidade do teor informacional é outra discussão que 

veremos mais adiante neste capítulo, mas essa qualidade de falso ou verdadeiro 

contido internamente em seu conteúdo independe para ser considerado o 

documento arquivístico em autêntico. 

 

2.3  AUTENTICIDADE E AUTENTICAÇÃO 
 

O art.4, inciso VII da Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 expõe 

autenticidade como “qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 

recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema”. 

Além de serem mantidos e conservados como garantia de futuras 

comprovações, Duranti (1994 p.51) ressalta que os documentos “são criados tendo-

se em mente a necessidade de agir através deles, são mantidos com garantias para 

futuras ações ou para informação”. 

O CONARQ (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012) complementa-

nos a identidade e a integridade como partes de atributo característico da 

autenticidade, qualificando a definição e dando sentido ao seu contexto. 

 
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 
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tecnológico) no qual o documento arquivístico foi produzido e usado ao 
longo do tempo. (CONARQ, 2012, p.2, grifos nossos). 
 

Na reflexão de Duranti (1994, p.53) fundamenta-se o contexto de documento 

enquanto objeto de estudo para um processo verificável da Diplomática, assim, “os 

documentos, para serem usados como provas de fatos e ações dos quais falam e 

resultam, devem se subordinar a uma das seguintes regras: melhor prova, 

autenticação e garantia circunstancial de fidedignidade”. 

Essas regras apresentamos a seguir, conforme Duranti (1994, p.54) nos 

esclarece as seguintes regras: 

 
Regra da melhor prova: baseia-se na suposição de que um documento 
original é a fonte mais confiável daquilo que ele contém. A regra exige que o 
documento original seja apresentado sempre que possível. Se o original não 
está disponível e a parte interessada na apresentação da prova puder 
explicar sua indisponibilidade, alguma forma de prova secundária pode ser 
a certa. A razão da indisponibilidade do documento original pode ser seu 
estado físico, seu local de guarda ou o fato de ter sido perdido ou destruído;  
Regra de autenticação: requer que a parte que apresenta o documento 
como prova introduza alguma outra prova exterior ao próprio documento 
para demonstrar que ele é o que se propõe ser. Métodos de autenticação 
variam de acordo com o tipo de documento. Registros gerados por 
autoridades públicas são considerados automaticamente autenticados por 
sua origem, mas registros gerados por entidades privadas podem ser 
autenticados por um funcionário ligado à pessoa ou à organização que cria 
o registro, pelo depositário dos documentos, ou por testemunha qualificada 
que possa atestar que o registro em questão se inclui entre os que são 
habitualmente mantidos pela entidade que os produziu; 
Regra de garantia circunstancial de fidedignidade: considera a adequação 
das circunstâncias de criação de um registro como um substituto para a 
tradicional garantia do interrogatório de testemunhas. Os requisitos 
geralmente são que o documento tenha sido criado no próprio momento ou 
num momento próximo do evento, fato ou ato em questão, por alguém que 
tenha conhecimento pessoal do assunto registrado e que tenha o dever de 
inserir o registro no curso regular do andamento da matéria. (DURANTI, 
1994, p.53, grifos nossos) 
 

A autenticação, por sua vez, é “a declaração de autenticidade de um 

documento arquivístico, num determinado momento, resultante da inserção ou do 

acréscimo de um elemento ou afirmação por parte de uma pessoa investida de 

autoridade para tal” (INTERPARES 2, 2010, grifo nosso). Esses elementos podem 

ser de dois tipos, extrínsecos ou intrínsecos. 

O CONARQ (2012) inter-relaciona a autenticidade e a confiabilidade 

estabelecendo diferenças e inserindo a característica de fidedignidade quando 

retrata sobre o conteúdo com o disposto exemplo: 

 
Um certificado emitido por uma autoridade pública segundo as regras 
burocráticas, mas contendo informação que não corresponde à realidade, é 
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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. (CONARQ, 2012, p.3-4, grifos nossos).  
 

A priori, tomamos como premissa ao nosso conhecimento que a Diplomática, 

na concepção teórica de Duranti e Mac Neil (1996, p.46), “é um sistema de 

conceitos e métodos” que à luz desse saber complementou a reflexão segundo First 

Progress Report (apud DURANTI e MAC NEIL, p.47), supracitado em nota de 

rodapé pela mencionada autora, que a Diplomática “[possui] o objetivo de provar a 

autenticidade e fidedignidade aos documentos”. Por esse motivo, o desenvolvimento 

desse trabalho tende a dar suporte, aos estudantes de Arquivologia, a importância 

de se analisar diplomaticamente os documentos arquivísticos sob os diferentes 

aspectos conceituais, características e princípios arquivísticos para que verifiquem a 

autenticidade na gestão de documentos. 

Forma fixa e conteúdo estável apresentam, respectivamente, como qualidade 

e característica do documento arquivístico. Pois na concepção de InterPARES 2 

(2010) o conteúdo estável simplifica a idéia de estabilidade do produção de um 

documento permanecendo inalterável, de modo que, se modificado será uma nova 

versão e contudo será um outro documento arquivístico pelo caráter da unicidade da 

criação de um registro nas atividades que o deu como origem. Para a forma fixa, 

apresenta complexidade para definirmos, porém, citamos com base no exemplo do 

InterPARES 2 (2010), inserido no item  2,  

 
Essencialmente, ele significa que a mensagem transmitida por um 
documento arquivístico digital (ou outro objeto digital) pode ser exibida com 
a mesma apresentação documental que tinha na tela quando foi elaborada 
ou recebida e salva pela primeira vez. As cadeias de bits que compõem o 
documento digital e determinam sua apresentação digital (isto é, seu 
formato de arquivo) podem mudar, mas sua apresentação documental não 
pode. Um exemplo simples é quando um documento produzido no Microsoft 
Word é posteriormente salvo como um arquivo PDF. Embora a 
apresentação digital do documento tenha mudado – de um arquivo “.doc” do 
Microsoft Word para um formato “.pdf” do Adobe Acrobat –, sua 
apresentação documental, também chamada forma documental, não mudou 
e, portanto, podemos dizer que o documento tem uma forma fixa. 
 

Portanto, os conceitos aqui identificados e definidos serviram como pontos de 

apoio ao que iremos desenvolver logo a seguir, ao abordar sobre o documento 
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arquivístico no ambiente digital, os critérios de métodos de autenticidade entre 

outras questões correlatas. 
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3 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO AUTÊNTICO NO AMBIENTE DIGITAL  
 

No presente capítulo iremos abordar a autenticidade do documento 

arquivístico no ambiente digital e em alguns aspectos o documento arquivístico 

tradicional de modo a estabelecer diferenças ou comparações. Assim sendo, 

requisitos e métodos, como também as técnicas de autenticação, fatores de 

proteção tecnológica e o custodiador que visam a confiabilidade e fidedignidade para 

o documento arquivístico foram temas apresentados nas seções a seguir. 

 

3.1 REQUISITOS E MÉTODOS PARA AUTENTICIDADE E FIDEDIGNIDADE 
 

Segundo os três critérios mencionados no capítulo anterior: a regra da melhor 

prova, a regra da autenticação, a regra da garantia circunstancial de fidedignidade. A 

autenticidade implica em princípios de gestão, pois conforme visto pela definição 

conceitual de autenticidade no setor público independe para o conteúdo do 

documento arquivístico seja algo verdadeiro e de boa fé, sem alteração ou 

corrupção. Para a autenticação desses documentos é necessário um elemento 

adicional como forma de validar sua criação verídica pelo órgão que o produziu. 

Logo, conforme o Conselho Nacional de Arquivos (Brasil) nos revela,  

 
[...] 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. (CONARQ[Brasil], 2012, 
p.4). 
 

A autenticidade dos documentos arquivísticos de acordo com o CONARQ 

(BRASIL, 2012, p.3) “envolve três aspectos importantes: legal, diplomático e 

histórico”. O documento pode cumprir requisito diplomático e histórico e com esses 

aspectos ser considerado autêntico, mas juridicamente ou legalmente pode ser falso 

ou não. A análise pelo arquivista deve ser baseada pela forma, pelo conteúdo, pelo 

ambiente de produção, conforme visto acima pelo CONARQ (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012), que assim podemos presumir a autenticidade do 

documento arquivístico.  

Para o ambiente digital, 

 
[...] os procedimentos de controle compreendem quem produz, mantém/usa 
e preserva os documentos arquivísticos digitais e como essas ações são 
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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). (CONARQ, 2012, 
p.4) 
 

Segundo o CONARQ (2012, p.3) os documentos historicamente autênticos 

correspondem aos documentos que atestam eventos de fatos ocorridos ou 

informações verdadeiras. 

A Fidedignidade envolve pontos capazes de corresponder aos 

acontecimentos, a qual se refere. Em outros termos, Duranti e MacNeil, (1996, p.55) 

expõe que a fidedignidade “significa a autoridade e a confiança dos documentos 

como evidência, isto é, a capacidade de representar os fatos a que se refere”. Nesse 

mesmo sentido, a fidedignidade depende de dois fatores: “o nível da completude da 

forma do documento e o nível de controle praticado sobre o procedimento de 

criação”.  

Segundo Duranti e MacNeil (1996, p.58) para garantir a fidedignidade e 

autenticidade dos documentos eletrônicos se faz necessário assegurar através da 

“inclusão de regras de procedimento no sistema geral de documentos e pela 

integração dos procedimentos documentais das atividades” A mesma fidedignidade 

e autenticidade dos documentos eletrônicos são firmados por meio “da instituição de 

procedimentos que estreitam e fortalecem a relação orgânica, tais como 

classificação, registro e apresentação do perfil”.  

Duranti (2005) também complementa esse contexto de verificar a 

autenticidade dos documentos quando aborda de maneira crítica e objetiva aos 

elementos extrínsecos e intrínsecos através de suas formas, pois, “esta análise visa 

compreender o contexto jurídico, administrativo e processual em que os documentos 

sob análise foram criados”. 

InterPARES (2005) retrata sobre esses elementos no contexto da diplomática 

no universo dos documentos eletrônicos, e nos apresenta o Template for Analysis 

como criação do Grupo de Estudos sobre Autenticidade, assim, nos revela que teve 

por objetivo na atestação dos referidos elementos em quatro categorias principais, 

que são: forma documental, anotações, contexto e suporte. Complementa ao 

mencionar que o conhecimento desses elementos “é fundamental para compreender 



23 
 

os processos institucionais no decorrer [que os] documentos arquivísticos 

eletrônicos são criados, mantidos, e usados; os tipos de documentos gerados; e a 

conexão entre os processos e as funções e missão do produtor”. 

Em consonância entre os documentos tradicionais e os digitais, Duranti e Mac 

Neil (2005) ressaltam que 

 
[...] os documentos eletrônicos e seus componentes não estão ligados 
inextricavelmente um ao outro, como nos documentos tradicionais; os 
documentos eletrônicos podem ser gerenciados separadamente, tendo em 
vista que esteja conscientemente ligado para fins garantir a criação de 
documentos fidedignos e a preservação de documentos autênticos. 
(DURANTI; MACNEIL, 1996, p.49). 
 

No que tange aos métodos para proteção da autenticidade daqueles que se 

constituem como prova da ação, observamos os seguintes pontos 

 
[...] estabelecer o conceito de documento e como ele pode ser reconhecido 
no ambiente eletrônico; determinar que tipo de sistema eletrônico gera 
documentos; formular critérios que levem em conta a segregação 
apropriada dos documentos a partir de todos os tipos de informação no 
sistema eletrônico gerando ou armazenando uma variedade de conjunto de 
dados; definir os requisitos conceituais para garantir a autenticidade dos 
documentos nos sistemas eletrônicos; articular os métodos administrativos, 
processuais e técnicos para a implementação desses requisitos; avaliar 
esses métodos em relação aos diferentes pontos de vista administrativos, 
jurídicos, culturais e disciplinatórios. (DURANTI; MACNEIL, 2005, p.47) 
 

Em paralelo o ciclo de vida da atividade gerencial direcionada a preservação 

da integridade dos documentos eletrônicos pode ser dividida em duas fases; “uma 

que visa ao controle da criação de documentos fidedignos e a manutenção de 

documentos ativos e semiativos autênticos e outra que visa à preservação de 

documentos inativos autênticos” DURANTI e MACNEIL (2005, p.59). 

Na publicação de Diretrizes do produtor individual INTERPARES 2 (2010) 

divide em dois tipos de requisitos de autenticidade e são exigências para 

documentos arquivísticos digitais, a saber: 

 
Requisitos de Referência para a Autenticidade: composto de exigências que 
apóiam a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais 
de um produtor, antes que eles sejam transferidos para a custódia do 
preservador; 
Requisitos de Base para a Autenticidade: composto de exigências que 
apóiam a produção de cópias autênticas dos materiais digitais transferidos 
para a custódia do preservador e mantidos em seu sistema de preservação. 
(INTERPARES 2, 2010). 
 

Segundo o CONARQ (BRASIL, 2012, p.4) preenche como requisito no 

ambiente digital que o sistema de informática deve manter alguns cuidados de 
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confiabilidade. Pontua que deve ter: trilhas de auditoria; controle de acesso de 

usuários; métodos robustos para garantir a integridade dos documentos (como 

checksum ou hash); e meios de armazenamento estáveis e medidas de segurança 

para o controle de acesso indevido à infraestrutura tecnológica (computadores, 

redes e dispositivos de armazenamento). 

Na seção seguinte veremos como estão dispostas as técnicas de 

autenticação, dando sentido aos requisitos e métodos aqui apresentados. 

 

3.2 TÉCNICAS DE AUTENTICAÇÃO 
 

A partir do momento de sua criação, os documentos eletrônicos iniciam uma 

complexa jornada no ambiente digital e sofre constantes intervenções que podem 

colocar em risco a sua autenticidade. 

O InterPARES 2 (2010), no item 6, afirma que “a autenticidade dos 

documentos digitais é ameaçada sempre que eles são transmitidos, através do 

espaço ou do tempo”. Diante disso, surge a necessidade da utilização de técnicas 

de autenticação para garantir a autenticidade de documentos digitais; e, a 

criptografia tem sido grandemente utilizada como técnica de autenticação.  

Esclarece ainda que, “uma destas técnicas criptográficas é a assinatura 

digital, que pode ser utilizada quando documentos são transmitidos entre pessoas, 

sistemas ou aplicativos, para declarar sua autenticidade em um dado momento” 

(INTERPARES 2, 2010).  

Segundo Duranti (2005), “assinaturas digitais são exemplos de uma 

tecnologia de autenticação que foi desenvolvida para atender à necessidade de 

comunicação eletrônica e segura pelas redes abertas como a Internet”. 

Quando falamos de assinaturas digitais, algumas questões importantes 

devem ser levadas em conta como veremos a seguir: 

1) a forma das assinaturas digitais é distinta das assinaturas 

tradicionais, pois, segundo Duranti (2005), “com os documentos eletrônicos, a 

função da assinatura é realizada tanto pelo nome contido no cabeçalho da 

mensagem de correio ou no perfil de outros tipos de documentos e/ou por 

selos eletrônicos ou as assim chamadas assinaturas digitais, que não 

possuem a forma das assinaturas normais”;  
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2) é possível haver obsolescência das assinaturas digitais, que esse 

assunto veremos na seção 2.3 mais especificamente;  

3) no processo de anexação, as assinaturas digitais demonstram um 

ponto de grande fragilidade, pois, para Duranti (2005b), “a assinatura, seja 

digitada ou à mão, não pode exercer sua função tradicional porque pode ser 

anexada ao documento por qualquer um sem a possibilidade de se verificar 

sua autenticidade”.  

O Conselho Nacional de Arquivos (Brasil), na Resolução nº 37, de 19 de 

dezembro de 2012, ao aprovar as diretrizes de presunção de autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais, estabelece no Art. 1º, § 2º, que essa autenticidade 

deve estar apoiada em procedimentos de gestão arquivística de documentos. O que 

para Duranti (2005b), significa “manter o registro da ação”. A conclusão de Duranti 

(2005b) é a de que “todo processo de migração de documentos eletrônicos precisa 

ser auto-autenticável”. Diante de tamanha complexidade, um dos maiores desafios 

impostos, na atualidade, aos profissionais da informação é a comprovação da 

autenticidade dos documentos digitais. 

Nesses aspectos, remetem-nos às evidências de uma necessidade para 

novos estudos no sentido de desenvolver e aperfeiçoar a utilização das assinaturas 

digitais e outras técnicas de autenticação que ofereçam a garantia da autenticidade 

necessária aos documentos digitais. Esses estudos direcionados e amparados sob o 

prisma científico direcionam, de fato, para o afastamento de riscos e crimes de 

adulterações nos documentos arquivísticos digitais. 

O fator de segurança e proteção dos documentos arquivísticos digitais sob a 

ótica da autenticidade veremos na próxima seção. 

 

3.3  A PROTEÇÃO DO DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO: ASPECTOS CONTRA 
PERDAS, CORRUPÇÃO E OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA 

 

O documento arquivístico enquanto inserido em meio digital pode correr 

riscos e ameaças. Durante a tramitação cujos fluxos administrativos direcionam os 

documentos de arquivo por entre setores diferentes se faz necessário protegê-los 

contra fraude, adulterações, perdas das mídias digitais e até mesmo pela 

obsolescência tecnológica dos softwares. 
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MacNeil (2005) aborda que a preservação da autenticidade dos documentos 

arquivísticos eletrônicos serve para dar continuidade à presunção de que tais 

documentos não foram modificados ou alterados, que os mantém em caráter único e 

permanecem íntegros pelos elementos que compõem. Dessa forma, manter o 

documento arquivístico digital íntegro e único é estar cumprindo a autenticidade 

contra a fraude, que por conseqüência garantirá uma perspectiva da Diplomática e 

da Arquivologia. 

DURANTI (2005) cita sobre os estudos da preservação da integridade dos 

documentos arquivísticos eletrônicos, como o Projeto UBC, e relata que o objetivo 

desse projeto “era o de identificar e definir conceitualmente a natureza de um 

documento arquivístico eletrônico e as condições necessárias para garantir sua 

integridade durante sua vida ativa e semi-ativa”, e para essa pesquisa resultou numa 

implementação de um sistema de gerenciamento arquivístico eletrônico confiável. 

Os recursos tecnológicos cada vez mais necessitam de pesquisas para que 

ocorram aperfeiçoamentos nas suas técnicas e manuseios como também na 

arquitetura digital, com a finalidade de proteger os fluxos informacionais dos 

documentos arquivísticos contra a corrupção. 

A reprodução de cópias autênticas também é outro quesito que deve ser 

levado em consideração acerca da proteção no ambiente digital, assim sendo, 

Duranti e MacNeil (2005) direciona a reflexão que: 

para garantir a atestação da autenticidade de cópias de documentos 

eletrônicos, o conservador deve também produzir e manter a documentação 

referente à maneira como vem mantendo os documentos ao longo do tempo 

bem como a maneira como os reproduziu. (DURANTI; MACNEIL, 2005). 

 

Sobre a obsolescência tecnológica, 

 
As assinaturas digitais podem ficar obsoletas e, em virtude do seu objetivo e 
de sua funcionalidade inerente, não podem ser migradas junto com os 
documentos aos quais estão anexadas quando da atualização de 
versões ou mudança de software. De fato, a vida das assinaturas digitais 
e outras tecnologias de autenticação pode ser muito mais curta do que até 
mesmo o tempo de manutenção de um documento temporário, devido ao 
fato de a tecnologia de autenticação mudar rapidamente. A não ser que o 
desenvolvimento da tecnologia da assinatura digital permita que tais 
informações codificadas de autenticação sejam preservadas ao longo do 
tempo com o documento, você deve, quando receber um documento com 
uma assinatura digital anexada, desanexá-la sempre que possível e 
adicionar informações aos metadados de integridade para indicar que o 
documento foi recebido com tal assinatura, e que esta foi verificada, 
desanexada e apagada. (INTERPARES 2, 2010, grifo nosso). 
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O desenvolvimento de políticas ou estabelecer critérios de manutenção contra 

as perdas com a obsolescência tecnológica é o primeiro passo a ser dado numa 

gestão institucional que requer cuidados aos processos e tramitações dos 

documentos arquivísticos. Prevenir contra a perda é um dos fatores primordiais no 

gerenciamento eletrônico de documentos seja em formato digital ou tradicional em 

papel. Avaliar constantemente através de um planejamento os recursos tecnológicos 

implantados a fim de buscar mudanças significativas no contexto de produção e 

armazenamento desses documentos é também outra atividade que os arquivistas 

devem atuar em suas rotinas e práticas arquivísticas. 

 

3.4  O CUSTODIADOR CONFIÁVEL  
 

No Relatório do Grupo de Estudos InterPARES (DURANTI; MACNEIL, 2005) 

sobre autenticidade dos documentos eletrônicos concluiu que “um guardião confiável 

neutro de documentos é uma pessoa jurídica ou física com a missão de manter de 

maneira independente os documentos dos parceiros de permuta de dados 

eletrônicos”. 

Para que documentos sejam aceitos como evidência é fundamental que sua 

guarda seja mantida na mais plena condição de isenção, o que se torna possível 

quando todos os esforços são envidados para a garantia de que os documentos 

sejam mantidos íntegros e precisos. 

Segundo Duranti (2005), o custodiador confiável deve ser exclusivamente o 

profissional arquivista, por três motivos. Primeiramente, somente o profissional 

arquivista deve se responsabilizar pelos documentos arquivísticos, “porque os 

produtores são responsáveis pela ação deles através de seus documentos, 

enquanto que os arquivistas são responsáveis pelos próprios documentos” (grifos do 

autor).  

Em segundo, a terceirização da guarda dos documentos, por parte dos 

produtores, caracteriza-se como um procedimento plenamente legal, “porque os 

produtores de documentos têm o direito de demonstrar que assumiram suas 

responsabilidades colocando os documentos de suas atividades nas mãos de uma 

terceira parte” (DURANTI, 2005). Por último, devido a importância da descrição 

arquivística como elemento fundamental na verificação da autenticidade dos 
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documentos eletrônicos, pois “a verificação da autenticidade dos documentos 

eletrônicos no longo prazo terá que se basear em apenas uma coisa: a descrição 

arquivística” (DURANTI, 2005b, grifo do autor). 

Ainda de acordo com Duranti (2005), “em relação à preservação e custódia, 

os documentos são mantidos autênticos pelo ato contínuo de copiar e pela migração 

periódica”.  Essa lógica denuncia a curta sobrevivência dos documentos eletrônicos 

em sua forma de origem. Sob a ótica de Duranti (2005), a permanência da 

autenticidade dos documentos eletrônicos só será possível com a utilização de 

processos autenticadores de reprodução, com uma constante conversão entre as 

tecnologias digitais, e através da confiabilidade do custodiador, que deve atuar numa 

linha ininterrupta de custódia.  

Diante disso, fica evidenciado o importante papel a ser desempenhado pelos 

arquivistas no que se refere à custódia de documentos tradicionais ou digitais. Além 

do conhecimento especializado e uma postura ética de neutralidade, é fundamental 

que o custodiador confiável mantenha um acompanhamento permanente de todas 

as intervenções sofridas pelos documentos de arquivo, para garantir a comprovação 

de sua autenticidade. 
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4 AS MENSAGENS DO CORREIO ELETRÔNICO: GESTÃO E 

AUTENTICIDADE 

 

Este capítulo pretende apresentar as características e a gestão arquivística da 

mensagem de correio eletrônico.  

Com o advento das tecnologias de informação ocorreram inúmeras alterações 

nas dinâmicas corporativas. Dentre elas podemos destacar o grande número de 

mensagens eletrônicas trocadas, a facilidade do envio e recebimento das 

mensagens, permitindo agilidade na comunicação interna e externa, bem como o 

aparente custo reduzido dos sistemas de correio eletrônico.  

No entanto, com o acúmulo de mensagens trocadas e a necessidade imediata 

de excluí-las, percebemos o esvaziamento das mensagens das caixas postais dos 

correios eletrônicos, o que diretamente contribui para a eliminação de mensagens 

que foram produzidas no âmbito das atividades desenvolvidas pelas entidades, sem 

terem passado pelos procedimentos de gestão de documentos, como a avaliação 

feita por uma comissão especialmente designada a qual utiliza a tabela de 

temporalidade e destinação para avaliar se os documentos arquivísticos são de 

guarda eventual ou permanente. 

Em outras palavras, é preciso implementar uma política de gestão arquivística 

de documentos, conforme exposto pelo Conselho Nacional de Arquivos – 

CONARQ., especialmente a adoção de um programa de gestão de documentos que 

inclua planos de classificação e tabelas de temporalidade e destinação, os principais 

instrumentos desse programa.  

O Conselho Nacional de Arquivos, por meio da Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos, elaborou a Resolução nº 36, de dezembro de 2012, que 

trata especialmente da gestão das mensagens de correio eletrônico, considerando 

essas mensagens como documentos arquivísticos. A resolução enfatiza a 

necessidade de se adotar uma política arquivística que possibilite a gestão das 

mensagens de correio eletrônico (e-mail): 

 
Essa política pressupõe a adoção de uma série de medidas que possibilita o 
gerenciamento da mensagem de correio eletrônico em sua produção, uso, 
manutenção e destinação, aplicando as normas e os procedimentos 
arquivísticos para o tratamento desse documento, incluindo seus prazos de 
guarda e eliminação. Para orientar a gestão arquivística de mensagem de 
correio eletrônico corporativo é importante definir diretrizes e 
recomendações para tal gestão, como referências aos órgãos ou entidades 
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que utilizam o correio eletrônico como ferramenta de trabalho. (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 4). 
 

Além disso, a Resolução enfatiza que as Diretrizes para as mensagens de 

correio eletrônico devem ser aplicadas conjuntamente com o Modelo de requisitos 

para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos – e-ARQ Brasil: 

 
Cabe destacar que as Diretrizes para a gestão arquivística do correio 
eletrônico corporativo compõem um documento que deve ser utilizado e 
aplicado conjuntamente com a publicação e-ARQ Brasil: modelo de 
requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 
documentos, a qual aborda a gestão arquivística de documentos digitais e 
não digitais e a especificação de requisitos para sistemas informatizados de 
gestão arquivística de documentos (SIGAD) (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2012, p. 4). 
 

Neste sentido, é necessário compreender que qualquer documento 

arquivístico tem que ser controlado o seu ciclo de vida, inclusive as mensagens 

eletrônicas. Assim, inicialmente trataremos das caracterísitcas da gestão de 

documentos arquivísticos digitais e depois das mensagens de correio eletrônico. 

 
4.1 GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 
 

Com o aumento da produção dos documentos arquivísticos digitais, torna-se 

primordial a implantação de uma gestão para produção e uso destes documentos. 

Os documentos em tipos diversificados e formatos como base de dados, planilhas, 

textos, páginas da web, imagens, gravações audiovisuais, gravações sonoras, 

mensagens do correio eletrônico e outros passaram a ganhar espaço, sem extinguir 

os documentos convencionais, visto que ambos precisam estar incluídos nos 

programas de gestão de documentos. 

Para que os órgãos do setor público implantem programas de gestão de 

documentos, a CTDE vem apresentando instrumentos e resoluções no campo da 

gestão de documentos digitais. Dentre as resoluções podemos salientar algumas 

abaixo: 

Em 16 de julho de 2004, o Conselho Nacional de Arquivos (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2004) publicou a Resolução nº 20 que dispõe sobre 

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

documentos e órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivo 

– SINAR”. Estabelece a identificação dos documentos arquivísticos 

produzidos, recebidos ou armazenados em meio digital permitindo que eles 
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sejam inseridos e geridos nos programas de gestão arquivística de 

documentos. 

A Resolução nº 24 do Conselho Nacional de Arquivos, de 03 de agosto de 

2006 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006), estabelece diretrizes para 

transferências e recolhimento de documento arquivísticos digitais para instituições 

arquivísticas públicas. A mesma resolução considera a natureza especifica dos 

arquivos digitais, expondo as responsabilidades dos produtores em relação a 

preservação dos documentos arquivísticos digitais, bem como a integridade e a 

confiabilidade dos mesmos.  

A Resolução do Conselho Nacional de Arquivos nº 25, de 27 de abril de 2007 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2007, s/p) dispõe sobre “a adoção de 

Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de 

Documentos – e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos-SINAR”. A Resolução apresenta o que são os requisitos, os 

diferentes de sistemas informatizados, a necessidade de implantação de um 

programa de gestão de documentos e a adoção dos seus instrumentos. Com 

relação aos procedimentos de gestão, merece destaque a captura, a qual é uma 

função muito importante para a gestão das mensagens eletrônicas que forem 

documentos arquivísticos.  

A Resolução do Conselho Nacional de Arquivos nº 32, de 17 de maio de 2010 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2010) acrescenta uma seção sobre 

metadados, onde trata da inserção dos Metadados na Parte II do Modelo de 

Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – 

e-ARQ Brasil, prevista pelo art. 2º, da Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007. 

A Resolução nº 36 do Conselho Nacional de Arquivos, de 19 de dezembro de 

2012 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012), dispõe sobre a “adoção das 

Diretrizes para a Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo pelos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR”. Além disso, 

considera o uso contínuo do correio eletrônico corporativo para transmissão e 

recebimento de mensagens no fluxo das atividades desenvolvidas pelos órgãos e 

entidades constituintes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. 

A Resolução do Conselho Nacional de Arquivos nº 43, de 04 de setembro de 

2015 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015) altera a redação da 
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Resolução do Conselho Nacional de Arquivos nº 39, de 29 de abril de 2014, que 

estabelece diretrizes para a implantação de repositórios digitais confiáveis para a 

transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições 

arquivísticas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos –

SINAR. Ressaltando a aprovação das Diretrizes para a Implementação de 

Repositório Arquivísticos Digitais Confiáveis – RDC- Arq, bem como seu uso nos 

órgãos e entidades integrantes do SINAR, com o objetivo de arquivar e manter os 

documentos arquivísticos em formato digital, “e de forma de garantir a autenticidade 

(identidade e integridade), a confiabilidade, a disponibilidade e a preservação dos 

documentos”. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2015). 

Todavia as resoluções do CONARQ citadas acima visam orientar os órgãos e 

entidades no que se refere ao programa e aos procedimentos de gestão arquivística 

de documentos digitais, tanto nos seus aspectos mais amplos como descritos na 

Resolução nº 25, a qual trata do e-ARQ Brasil, como em aspectos específicos como 

a Resolução nº 36, que trata especificamente de um tipo de documento digital, a 

mensagem eletrônica. 

Para a existência de condições básicas de uso de um sistema informatizado, 

o e-ARQ Brasil estabelece os requisitos mínimos para Gestão Arquivística de 

Documentos (SIGAD). Estes requisitos estão direcionados para os usuários do 

sistema que habitualmente produz, recebe, acessa e armazena documentos 

arquivísticos. O SIGAD encarrega de ser capaz de gerenciar os documentos, 

independente do seu formato (digitais ou convencionais). No que se refere aos 

documentos digitais, “a captura, o armazenamento e o acesso são feitos por meio do 

SIGAD” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.10).  

Para melhor compreensão recordamos que a Câmera Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos elaborou o 

“Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos – e-ARQ Brasil”. Desse modo, o e-ARQ Brasil se caracteriza como: 

 
[...] uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização 
produtora/recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e 
pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e 
autenticidade, assim como sua acessibilidade (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2011, p.9). 
 

Cabe ressaltar que o e-ARQ Brasil deve ser utilizado no desenvolvimento ou 

na avaliação de um sistema informatizado, no qual a gestão arquivística de 
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documentos seja seu exercício principal. Pode ser empregado como padrão nas 

esferas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, “a fim de uniformizar o 

desenvolvimento e aquisição de sistemas que visam produzir e manter documentos 

arquivísticos em formato digital” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, 

p.12).  

Dividido em duas partes, o e-ARQ Brasil norteia a Gestão arquivística de 

documentos na parte I, e na parte II descreve os requisitos necessários para 

desempenho do SIGAD. Assim, os requisitos do e-ARQ Brasil almejam a garantia da 

fidedignidade, autenticidade e preservação dos documentos arquivísticos digitais em 

longo prazo. 

Cabe ressaltar que o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2009, p. 26-36) define os principais procedimentos e operações técnicas do sistema 

de gestão arquivística de documentos digitais e convencionais, especificando os 

referentes à captura, à avaliação, à pesquisa, à segurança, ao armazenamento e à 

preservação. 

Com relação à captura (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 

26), o e-ARQ Brasil inclui o registro, a classificação, a indexação, a restrição de 

acesso e o arquivamento, incorporando-os ao sistema de gestão arquivística. Serão  

apresentados nessa seção e dentre eles serão enfatizados os seguintes 

procedimentos: registro, classificação e arquivamento. 

 O registro envolve a atribuição de um número identificador e de uma 

descrição informativa, cuja descrição informativa corresponde aos metadados nos 

sistemas de gestão arquivísticas de documentos. O registro tem como intuito 

“demonstrar que o documento foi produzido ou recebido e capturado pelo sistema de 

gestão arquivística de documentos, assim como facilitar sua recuperação” 

(CONARQ, 2011, p.27). O mesmo registro pode conter informações mais detalhadas 

referentes ao documento e outros documentos a ele relacionado.  

Cabe ressaltar, que após o recebimento dos documentos no setor do 

protocolo, no mesmo local é realizado o registro, sendo atribuído aos documentos 

número e data de entrada, o código de classificação e o assunto e posteriormente 

distribuído ao campo destinatário. Nesse sentido, o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional – DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 

2005, p. 90) define protocolo como “serviço encarregado do recebimento, registro, 

classificação, distribuição, controle da tramitação e expedição de documento”. 
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Nesse sentido, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2009, p. 27-28) integra os metadados obrigatórios ao registro, dentre eles citaremos 

alguns metadasos, saber: 

 
• número identificador atribuído pelo sistema; 
• data e hora do registro; 
• título ou descrição abreviada: palavra, frase ou grupo de caracteres que 
nomeiam um documento arquivístico; 
• produtor: nome da pessoa física ou jurídica responsável pela produção do 
documento arquivístico;  
• autor: nome da pessoa física com autoridade e capacidade para emitir o 
documento ou em nome da qual ou sob cujo comando o documento é 
emitido; 
• redator: nome da pessoa física responsável pela redação do documento; 
• originador: identificação da pessoa física ou jurídica designada no 
endereço eletrônico ou login em que o documento é gerado ou enviado. 
 

Com relação à classificação, esta é definida como “o ato ou efeito de analisar 

e identificar o conteúdo dos documentos arquivísticos e de selecionar a classe sob a 

qual serão recuperados” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 28). 

Classificar significa manter a relação orgânica dos documentos arquivísticos, 

possibilitando a avaliação de um grupo documental de modo que possam ser 

transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto. 

Em relação ao arquivamento podemos verificar algumas divergências no que 

diz respeito ao tipo de suporte, já que na gestão arquivística de documentos em 

papel, o documento é arquivado em pasta intitulada com outros documentos que 

aborda o mesmo assunto, função ou atividade. Os documentos digitais serão 

também armazenados em pastas com títulos ou diretórios, visto que farão “as 

conexões existentes entre os vários objetos digitais a partir de uma codificação 

identificadora única”. Em ambos os suportes, seja ele de papel ou documento digital, 

as condições de acesso e a destinação poderão ser ordenados por critérios 

predefinidos pela instituição. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p. 29). 

Retornando aos procedimentos e operações técnicas do sistema de gestão 

arquivística de documentos digitais e convencionais, trataremos da avaliação como 

uma “atividade vital em um programa de gestão arquivística de documentos, pois 

permite racionalizar o acúmulo de documentos nas três fases”. Tal atividade aplica-

se nos arquivos correntes, diferenciando os documentos conforme os valores 

eventuais dos documentos de valores probatórios. Dessa forma, o processo de 

avaliação envolve a participação de profissionais qualificados de diferentes áreas da 
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entidade, conforme legislação vigente. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011, p. 29-30). 

No que tange a pesquisa, o e-ARQ Brasil (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2011, p.31) enfatiza sobre as funções de recuperação e acesso aos 

documentos, ao ponto de facilitar os tramites das atividades e satisfazer as 

condições referentes à transparência da entidade. 

Em paralelo, o sistema de gestão arquivística deve estabelecer os controles 

de acesso e procedimentos de segurança, garantindo a integridade dos 

documentos. Além dos critérios de uso dos documentos, podemos relatar o 

rastreamento dos documentos em trilhas de autoria como medida de evitar o acesso 

e uso indevido dos documentos, por parte dos usuários. Nesse mesmo sentido, 

podemos também abranger os procedimentos de segurança voltados para a 

infraestrutura, que por sua vez envolve a segurança do acervo. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.32-33). 

Em relação aos procedimentos de armazenamento, podemos destacar a 

importância de um armazenamento prudente que evite qualquer tipo de acesso não 

autorizado, furto e até mesmo destruição. Os documentos digitais devem ser 

armazenados em dispositivos eletrônicos, magnéticos e ópticos. Vale lembrar que 

em cenário híbridos, as ações relativas ao armazenamento dos documentos 

arquivísticos digitais ou convencionais deve respeitar o ciclo vital dos documentos. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2011, p.34) 

No que se refere a preservação os documentos arquivísticos, estes devem 

ser acessíveis e funcionais.  O que provoca grande dificuldade em relação aos 

documentos digitais são as variadas atualizações do ambiente tecnológico, 

necessitando de intervenções periódicas (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 

2011, p. 35). 

Esses procedimentos descritos acima são as funcionalidades de um sistema 

informatizado de gestão arquivística de documentos – SIGAD, o qual deve estar 

aderente aos requisitos previstos no e-ARQ Brasil. 

Com relação ao SIGAD, o CONARQ (2011, p.10) conceitua como: 

 
Um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do 
sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. 
Pode compreender um software particular, um determinado número de 
softwares integrados, adquiridos ou desenvolvidos por encomenda, ou uma 
combinação destes. 
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Com o avanço da produção dos documentos digitais em sistemas 

informatizados cada vez mais complexos, as questões referentes à autenticidade se 

tornaram mais urgentes. Além disso, foram desenvolvidos muitos sistemas para gerir 

atividades e tarefas das organizações, os quais produzem informações, documentos   

e documentos arquivísticos.  

Por conseguinte, é relevante distinguir entre “sistema de informação”, “gestão 

arquivística de documentos”, “sistema de gestão arquivística de documentos”, 

“gerenciamento eletrônico de documentos (GED)” e “sistema informatizado de 

gestão arquivística de documentos (SIGAD)”. Assim o CONARQ (2011, p.10-11) 

menciona as divergências e particularidades de cada sistema e gestão, a saber:  

 
Sistema de informação 
Conjunto organizado de políticas, procedimentos, pessoas, equipamentos e 
programas computacionais que produzem, processam, armazenam e 
proveem acesso à informação proveniente de fontes internas e externas 
para apoiar o desempenho das atividades de um órgão ou entidade. 
 
Gestão arquivística de documentos 
Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos em fase 
corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente.  
 
Sistema de gestão arquivística de documentos 
Conjunto de procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a 
eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos. 
 
Gerenciamento eletrônico de documentos (GED) 
Conjunto de tecnologias utilizadas para organização da informação não 
estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes 
funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 
Entende-se por informação não estruturada aquela que não está 
armazenada em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, 
arquivo de texto, imagem ou som, planilha e etc 
 
Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) 
É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle 
do ciclo de vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, 
seguindo os princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em 
um sistema informatizado. 
 

Portanto verificamos que a maioria dos sistemas e gestão estão voltados para 

as práticas técnicas e para a manutenção das documentações digitais, de forma que 

o sentido de sistema de informação perpassa o campo da informática, podendo ser 

ele automatizado ou não, como ocorre no caso do sistema informacional 

computadorizado. Qualquer tipo de sistema de Informação computadorizado ou não 
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pode ser considerado um sistema de informação. Portanto pessoas, procedimentos, 

programas ou outros produzem informações. 

Em relação a gestão arquivística de documentos percebemos a eminente 

relação com a Tabela de Temporalidade, já que a efetividade da gestão arquivística 

de documentos relaciona ao ciclo vital dos documentos. Tal atividade também pode 

ser analisada no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos 

(SIGAD). Diferentemente do gerenciamento eletrônico de documentos (GED) que 

raramente engloba o ciclo vital dos documentos. 

Vale lembrar que um sistema informatizado de gestão arquivística de 

documentos (SIGAD) ocorre somente a partir da implementação de uma política 

arquivística na entidade. 

No gerenciamento eletrônico de documentos (GED) podemos verificar uma 

das funcionalidades, dentre elas a “captura” (ou entrada), assim como no SIGAD, 

onde a captura corresponde em “declarar um documento como documento 

arquivístico ao incorporá-lo num SIGAD por meio das ações de registro, 

classificação, indexação, atribuição de metadados e arquivamento” (CONARQ, 

2011, p.50). 

A captura envolve a relação orgânica dos documentos, a mesma identifica o 

documento enquanto documento arquivístico, de modo que seja incluído na rotina de 

trabalho e posteriormente sendo arquivado em local apropriado ou no diretório, 

quando se trata dos documentos digitais.  

Em suporte de papel, a captura é realizada no ato que o “documento é 

registrado, classificado e/ou identificado”. Em paralelo, no SIGAD o documento pode 

ser elaborado “diretamente dentro do sistema e então capturado, automaticamente, 

no momento do registro, como fora do sistema e capturado e registrado 

posteriormente” (CONARQ, 2011, p. 27). Em outros termos, a captura dos 

documentos digitais em um SIGAD pode ser efetuada através da “captura individual, 

captura individual de documento produzido em workflow ou em outro sistema de 

forma integrada ao SIGAD ou captura em lote” (CONARQ, 2011, p. 49). 

No que tange aos documentos que ordenam a captura, o e-ARQ- Brasil cita 

aqueles documentos que “responsabilizam uma organização ou indivíduo por uma 

ação; documentam uma obrigação ou responsabilidade; estão relacionados à 

prestação de contas do órgão ou entidade”. Sendo assim a captura visa “identificar o 
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documento como documento arquivístico e demonstrar a relação orgânica dos 

documentos” (CONARQ, 2011, p.27).   

 
4.2  O CORREIO ELETRÔNICO 
 

A estrutura de transmissão de uma mensagem de correio eletrônico envolve 

outros componentes além dos computadores do destinatário e/ou remetente 

conectados.  Nesse sentido, para efetiva execução das trocas de mensagens entre 

dois ou mais usuários seja necessário o uso de aplicativos, protocolos e servidores. 

Assim para maior compreensão acerca do funcionamento do correio eletrônico, o 

CONARQ (2012, p. 8) elucida: 

 
Um usuário que queira enviar uma mensagem para outro utilizará um 
aplicativo de correio eletrônico, também conhecido como MUA (Mail User 
Agent) ou Agente de Mensagens do Usuário. Uma vez redigida a 
mensagem, esta será enviada pelo MUA a um MTA (Mail Transport Agent), 
Agente Transportador de Mensagens, que se encarregará então de entregá-
la ao MTA do destinatário, caso ele se encontre em outra máquina, ou 
simplesmente colocá-la na caixa postal do destinatário, caso ele se 
encontre no mesmo servidor.  
 

Com relação a transferência podemos perceber que esta transmissão 

contribui diretamente para a ligação entre o servidor e o usuário de correio 

eletrônico. Assim o Conselho Nacional de Arquivos (2012, p. 8) elucida: 

 
A transferência da mensagem entre o MUA e o MTA se efetua utilizando-se 
um protocolo chamado SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), Protocolo 
Simples de Transferência de Mensagens. O protocolo SMTP será utilizado 
também entre o MTA do remetente e o MTA do destinatário. O servidor de 
correio eletrônico do destinatário, quando receber uma mensagem para um 
dos seus usuários, simplesmente a coloca na caixa postal deste usuário. A 
transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o cliente de 
correio eletrônico requer a utilização de outros programas e protocolos. 
Usualmente é utilizado para este fim o protocolo POP (Post Office Protocol), 
Protocolo de "Agência" de Correio, que guarda as mensagens dos usuários 
em caixas postais e aguarda que estas sejam acessadas. Observe-se que, 
neste protocolo, ao se ler as mensagens, estas são copiadas para o 
computador local. Outro protocolo que pode ser utilizado para este mesmo 
fim é o IMAP (Internet Message Access Protocol), Protocolo para Acesso de 
Mensagens via Internet, que implementa muitos outros recursos, além das 
funcionalidades fornecidas pelo POP, destacando-se que no IMAP as 
mensagens lidas permanecem no servidor, até que se solicite que sejam 
excluídas.  
 

Em relação ao protocolo podemos verificar a distinção entre os tipos de 

protocolos, visto que ambos atendam o objetivo final. O Conselho Nacional de 

Arquivos (2012, p.8) exclarece: 
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Os protocolos POP e IMAP são protocolos para recebimento de mensagens, 
ao contrário do protocolo SMTP, que serve somente para enviar mensagens. 
Para a utilização dos protocolos POP e/ou IMAP, é necessária a instalação 
de um servidor apropriado, que vai ser o responsável por atender as 
solicitações do cliente de correio eletrônico por novas mensagens. O 
recebimento de mensagens pelo cliente se dá através da solicitação do MUA 
do usuário ao seu servidor de correio eletrônico, que após a autenticação do 
usuário vai informar se existem mensagens em sua caixa postal e quantas 
são. A seguir, o MUA solicita a transferência das mensagens para a máquina 
local, finalizando assim o processo de troca de mensagem entre dois ou mais 
usuários. 
 

Cabe ressaltar que uma mensagem pode ser extraviada, por falhas 

tecnológicas, resultando na insuficiência da execução da informação enviada. 

Todavia, a fim de evitar tais prejuízos e reduzir a incidência desses impasses vale 

criar necessidades especificas junto a gestão de correio eletrônico, e também utilizar 

a estrutura que melhor atenda. 

A produção de documentos arquivísticos em formato digital, em especial 

correio eletrônico tem se tornado contínuo e crescente para o registro das atividades 

realizadas por entidades. Assim apresentaremos as partes da mensagem do correio 

eletrônico. No que se refere a composição das partes do correio eletrônico (e-mail), 

observamos o “cabeçalho, corpo da mensagem e eventualmente anexo”, conforme 

expõe A Cartilha de Gestão de Mensagem do Correio Eletrônico (Arquivo Nacional, 

2013): 

 
Cabeçalho é a parte em que constam os campos: para, carbono copy (cópia 
carbono ou com cópia), blind carbon copy (cópia carbono oculta ou com 
cópia oculta) e assunto. Ele inclui informações que permitem que a 
mensagem seja transmitida ao destinatário e metadados adicionais para 
identificar, classificar e contextualizar a mensagem e seu emissor. Qualquer 
que seja o aplicativo utilizado – Microsoft Outlook, Microsoft Webmail, 
Mozzilla Thunderbird, entre outros –, os campos do cabeçalho são: De: 
campo destinado ao nome/endereço eletrônico do responsável pela 
emissão da mensagem; Para: campo destinado ao nome/endereço 
eletrônico da pessoa ou coordenação e/ou equipe a quem se envia a 
mensagem; Cc: campo destinado ao nome/endereço eletrônico da pessoa 
ou coordenação e/ou equipe que precisa ter conhecimento da mensagem; 
Cco: campo destinado ao nome/endereço eletrônico da(s) pessoa(s) ou 
coordenação e/ou equipe a quem se envia a mensagem. É usado para 
preservar a privacidade dos destinatários; Assunto: campo destinado à 
identificação do conteúdo a ser tratado na mensagem. Nesse campo, é 
adequado classificar a mensagem de acordo com o Código de classificação 
de documentos do Arquivo Nacional. Corpo da mensagem é área destinada 
à redação do texto, podendo conter elementos gráficos incorporados, links, 
registros sonoros ou anexos. Os anexos podem estar em qualquer formato, 
como documentos de processamento de texto, planilhas ou arquivos de 
mídia. (ARQUIVO NACIONAL, 2013 p. 07-08) 
 

Em virtude dos fatos mencionados, podemos perceber o campo de assunto 

adequado estaria apto com o Código de classificação de documentos do Arquivo 
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Nacional. Cabe enfatizar que o corpo da mensagem atende sua funcionalidade em 

transmitir a mensagem, podendo ser comparado ao protocolo inicial, protocolo final e 

ao texto se comparado aos documentos não digitais.  

Na elaboração de mensagens no âmbito profissional se faz pertinente o uso 

da escrita formal, o uso da norma culta e a formalidade necessária na redação da 

mensagem do e-mail e netiqueta. Com intuito de manter a clareza, a simplicidade e 

objetividade, a “netiqueta” corresponde a mensagem redigida de forma compatível 

com as normas de redação oficial. (ARQUIVO NACIONAL, 2013, p. 08). 

Para garantir o gerenciamento das mensagens do correio eletrônico deve ser 

realizada a “classificação do documento de acordo com o Plano de Classificação do 

Documento”. Além disso, o uso do documento exige concentração na avalição das 

mensagens trocadas visando estabelecer os valores “primário e secundário” dos 

documentos arquivísticos. (ARQUIVO NACIONAL, 2013, p. 08). 

No que tange ao gerenciamento das mensagens do correio eletrônico os 

procedimentos referentes “produção, manutenção, uso e destinação” devem ser 

analisados. Assim colocando em xeque os fatores que motivaram a criação da 

mensagem, para quem se destina a mensagem enviada, se surtirá réplicas e se será 

arquivada ou eliminada. Conforme esclarece o Conselho Nacional de Arquivos 

(2012, p.14): 

 
A produção de uma mensagem de correio eletrônico num âmbito 
organizacional é fundamental o uso de uma escrita formal, bem como 
demais orientações indicadas na seção A mensagem de correio eletrônico e 
sua redação destas diretrizes. Nessa fase, tal documento também deve ser 
classificado, de acordo com o plano de classificação definido no programa 
de gestão documental do órgão ou entidade; o mesmo procedimento aplica-
se à mensagem recebida. A manutenção e o uso da mensagem de correio 
eletrônico caracterizam-se pelo controle da sua tramitação, arquivamento e 
acesso. A tramitação de uma mensagem eletrônica inicia-se quando esta é 
enviada ao destinatário – único ou múltiplo. De acordo com o conteúdo 
tratado na mensagem, poderá haver réplicas, o que exige maior atenção no 
momento da classificação e da avaliação documental.  A destinação de uma 
mensagem é decorrente do processo de avaliação e consiste em decidir 
pela sua guarda temporária ou permanente, assim como a eliminação 
daquelas desprovidas de valor para a guarda. Tal destinação deverá estar 
prevista na tabela de temporalidade e destinação de documentos adotada 
pelo órgão ou entidade. No âmbito dos membros do SINAR, por exemplo, 
deve-se adotar, para as atividades-meio, o modelo aprovado pela 
Resolução n° 14/2001, do CONARQ. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2012, p.14) 
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Logo, a mensagem do correio eletrônico quando correspondente a um 

documento arquivístico, deve atender as regras do plano de classificação e 

avaliação documental. 

 
4.3  AS MENSAGENS COMO DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS – ASSINATURA 

DIGITAL (CONARQ) 
 

Para identificar a mensagem de correio eletrônico como um documento 

arquivístico, se faz necessário, primeiramente, reconhecê-la como um documento. 

Reconhecida como documento arquivístico, a mensagem de correio eletrônico 

deverá possuir as qualidades pertinentes a esse documento, ou seja: “incorporada 

ao conjunto de documentos do órgão ou entidade, a fim de manter sua 

autenticidade, confiabilidade e acessibilidade pelo tempo que for necessário” 

(CONARQ, 2012, p. 14). Assim, são documentos arquivísticos as mensagens de 

correio eletrônico que estão aptos a:  

 
[...] conduzir as atividades de forma transparente, possibilitando a 
governança e o controle social das informações;  apoiar e documentar a 
elaboração de políticas e o processo de tomada de decisão;  possibilitar a 
continuidade das atividades em caso de sinistro; fornecer evidência em 
caso de litígio; proteger os interesses do órgão ou entidade e os direitos dos 
funcionários e dos usuários ou clientes; assegurar e documentar as 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e manter a memória 
corporativa e coletiva (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS , 2012, p. 
13)    
 

 As técnicas de autenticação vinculadas a tecnologia, como por exemplo: a 

assinatura digital “são usadas para fornecer um mecanismo tecnológico que declara 

a autenticidade dos documentos digitais em um dado momento” (CONARQ, 2012, p. 

05). Como se trata de “um recurso tecnológico utilizado para garantir a autoria e/ou a 

integridade de uma mensagem de correio eletrônico transmitida entre sistemas ou 

entre usuários e sistemas” a assinatura digital permite identificar o autor e a 

verificação de que seu conteúdo não sofreu nenhuma adulteração. (CONARQ, 2012, 

p. 23). 



42 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa podemos verificar uma escassez na produção de 

literatura brasileira sobre o gerenciamento arquivístico digital, em especial ao correio 

eletrônico.  

 Os documentos arquivísticos possui como objetivo servir a organização 

produtora visando registrar e proteger os seus interesses. Nesse sentido, a gestão 

de documentos é fundamental para garantir a eficácia diante da massa documental 

acumulada, bem como para as mensagens do correio eletrônico. A gestão de 

documentos é efetuada desde a produção ou captura até a destinação final, sempre 

apoiada pela Tabela de Temporalidade de Documentos.  

Aos documentos arquivísticos em formato digital destacamos a autenticidade 

e integridade qualificando os documentos autênticos e fidedigno como prova de uma 

ação. Analisamos que os documentos digitais são mais dependentes de um bom 

sistema informatizado de gestão arquivística, uma vez que se tornam obsoletos a 

curto espaço de tempo. Além da deficiência de um sistema falho, que pode gerar 

perda, extravio e até mesmo subtração do documento arquivístico.  

Foi analisado durante a pesquisa que o conhecimento teórico metodológico 

oriundo da teoria arquivística convencional é aplicável aos documentos em formato 

digital. Desse modo, a mensagem do correio eletrônico pode ser considerada 

documento arquivístico, desde que seja incorporado ao conjunto de documentos da 

entidade e mantenha sua autenticidade, confiabilidade e acessibilidade pelo tempo 

determinado.  
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