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RESUMO 

 

Nos últimos séculos, a sociedade tem acompanhado avanços tecnológicos 

significativos em sua comunicação pessoal e profissional. Com isso, a demanda de registros 

de documentos em formato digital está cada vez maior o que exige cuidados especiais devido 

à condição de complexidade e especificidade que os tornam frágeis. Portanto, esse estudo 

mostra a relevância de garantir a autenticidade de documentos arquivísticos digitais usando 

assuntos emergentes na Arquivologia e na atualidade. Além disso, problematiza a garantia de 

autenticidade e integridade dos documentos arquivísticos digitais no contexto da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil. Para tanto, um arcabouço teórico de 

autores como Duranti, Shellenberq e Bellotto, de artigos e periódicos e materiais disponíveis 

na internet, foram utilizados para demonstrar conceitos e relações entre as assinaturas digitais, 

a ICP-Brasil e os Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. Considerando o fazer da 

ICP-Brasil e a contribuição de um RDC-Arq para garantir preservação e autenticidade e 

oferecer uma infraestrutura para as assinaturas digitais. 

 

Palavras Chave: Autenticidade; Documentos Arquivísticos Digitais; Assinaturas digitais; 

Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis; Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 In the last centuries, society has followed significant technological advances in 

its personal and professional communication. With this, the demand for records of documents 

in digital format is increasing, which requires special care due to the condition of complexity 

and specificity that make them fragile. Therefore, this study shows the relevance of 

guaranteeing the authenticity of digital archival documents using emerging issues in 

Archivology and today. In addition, it questions the guarantee of authenticity and integrity of 

digital archival documents in the context of the Brazilian Public Key Infrastructure ICP-

Brasil. To this end, a theoretical framework of authors such as Duranti, Shellenberq and 

Bellotto, of articles and journals and materials available on the internet, were used to 

demonstrate concepts and relationships between digital signatures, ICP-Brasil and the Trusted 

Digital Archival Repositories. Considering the work of ICP-Brasil and the contribution of a 

RDC-Arq to guarantee preservation and authenticity and offer an infrastructure for digital 

signatures. 

 

Keywords: Authenticity;  Digital Archival Documents; Digital Signatures; Trusted Digital 

Archival Repositories; Brazilian Public Key Infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário tecnológico que vivemos hoje está marcado por um avanço significativo no 

que diz respeito à produção de documentos arquivísticos em formato digital. Nos últimos 

séculos, a sociedade não somente acompanhou esta evolução como se tornou dependente de 

cada novo passo da tecnologia para aperfeiçoar suas relações pessoais e profissionais. Com 

isso, entidades de caráter tanto público quanto privado, estão escolhendo por produzir 

documentos que provem suas ações em meio eletrônico e até mesmo adotando processo 

técnico para inserir no meio digital aqueles produzidos anteriormente em formato analógico. 

Dentro desse contexto de documentos arquivísticos digitais, está a dinâmica de 

produzir, preservar e dar acesso aos mesmos, de maneira que suas características essenciais 

não sejam questionadas. Para que isso aconteça, é preciso um conjunto de fatores que devem 

acompanhar o documento desde sua produção até seu uso. 

É importante ressaltar que os documentos digitais possuem certa complexidade e 

especificidade, elementos que exigem um tratamento diferenciado e peculiar. Devido a essas 

características complexas e específicas, quando se trata de documentos digitais, não é uma 

tarefa muito simples manter, sua preservação, por serem passíveis de corrupção e estarem 

sujeitos à obsolescência de hardware e software.  

Em virtude disso, é um desafio cada vez mais instigante, assegurar a autenticidade, 

característica que confere a identidade e integridade de um documento arquivístico. Duranti 

(1994, p.51) disserta a respeito da autenticidade do documento de arquivo, ela por sua vez diz 

que “os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia 

de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados”, logo em seguida ela 

ressalta que alguns documentos perdem-se desse procedimento contínuo de preservação e 

com isso sua fidedignidade fica prejudicada, e serão sempre vistos como suspeitos quando 

comparados aos documentos que permanecem mantidos sob um controle contínuo e legítimo 

de preservação (DURANTI, 1994). 

Dialogando com essa dinâmica de documentos produzidos em meio eletrônico, estão 

alguns aspectos legais da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) como a: Medida 

Provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001 e a Medida Provisória Nº 983 de 16 de junho 

de 2020. Ambas estão inseridas no contexto de assinaturas digitais, certificados digitais e 

licenças de softwares desenvolvidos em entidades públicas. Este trabalho, portanto, orienta-se 

no sentido de que a partir dos aspectos legais anteriormente mencionados, seja possível 
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discorrer sobre o fazer da ICP-Brasil, a garantia de autenticidade e a segurança das transações 

eletrônicas. 

Diante da necessidade de unir produção, preservação e acesso de longo prazo a 

documentos arquivísticos digitais, conforme consta na Medida Provisória Nº 2.200-2, a ICP-

Brasil vêm propor a garantia de autenticidade e integridade de documentos em formato 

digital, das aplicações de certificados digitais e transações eletrônicas seguras. Contudo, neste 

trabalho buscou-se reunir estudos para responder a seguinte questão de pesquisa: Os 

documentos em forma eletrônica produzidos no âmbito da ICP-Brasil podem realmente 

garantir autenticidade conforme a Medida Provisória Nº 2.200-2? 

Têm-se, portanto, como objetivo geral da pesquisa, problematizar a garantia de 

autenticidade e integridade dos documentos arquivísticos digitais no contexto da ICP-Brasil. 

Destarte, emergem os seguintes objetivos específicos: 

 Investigar sobre a Complexidade, Especificidade e Requisitos dos Documentos 

Arquivísticos Digitais; 

 Analisar a abordagem das Assinaturas Digitais para os Documentos 

Arquivísticos Digitais; 

 Analisar a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil; 

 Analisar o Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) e suas 

possíveis correlações com as Assinaturas Digitais e a ICP-Brasil. 

         No que tange o campo social, a relevância desta pesquisa está em esclarecer o 

que exatamente a ICP-Brasil propõe quando  garante a autenticidade de documentos 

eletrônicos, conforme indicado na Medida Provisória de Nº 2.200-2. No campo acadêmico, 

esta pesquisa traz discussões sobre assuntos emergentes na Arquivologia que podem propiciar 

novas temáticas de futuras pesquisas a estudantes da área. E no campo organizacional, esta 

pesquisa apresenta contribuições significativas no que diz respeito a tornar transparente o 

trabalho da ICP-Brasil quando o assunto é a produção de documentos arquivísticos digitais, 

seguindo, portanto, os parâmetros de estudo da Arquivologia.  

No tocante à metodologia, do ponto de vista da sua natureza, é classificada como 

pesquisa aplicada, visando à geração de conhecimento indicando uma possível solução para o 

problema ao qual vai tratar. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, é 

classificada como pesquisa qualitativa visando descrever e interpretar todos os fatores e 

conceitos envolvidos. Do ponto de vista de seus objetivos se caracteriza como uma pesquisa 

exploratória, visando um aprofundamento na problemática a fim de torná-lo evidente e 

levantar pressupostos. No que tangem os procedimentos técnicos, é classificada como 
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pesquisa bibliográfica, sendo desenvolvida com base em materiais já publicados, como: 

artigos de periódicos, livros e materiais disponíveis na internet.  

Para alcançar os objetivos deste trabalho, fez-se uma pesquisa teórica, pautada em 

revisão de literatura acerca da temática de assinaturas digitais, de cunho descritivo e 

qualitativo. Através da pesquisa bibliográfica, recorreu-se a livros, dissertações de mestrado, 

doutorado e de artigos e periódicos pesquisados na Base de Dados de Ciência da Informação 

(BRAPCI). Depois de realizado todo esse levantamento bibliográfico fez-se a análise dos 

materiais teóricos para então relacionar as assinaturas digitais, o RDC-Arq e a ICP-Brasil. 

O presente trabalho estrutura-se em quatro capítulos, sendo o primeiro a “Introdução”, 

onde está exposto de forma geral do que se trata este trabalho e todo caminho percorrido até 

sua conclusão. O segundo capítulo, intitulado por “Revisão de Literatura”, onde estão 

expostos todos os conceitos exigidos para a melhor compreensão da problemática deste 

trabalho. O terceiro capítulo, intitulado “Análise e Discussão dos Resultados”, onde estão 

apresentados os pormenores sobre os documentos arquivísticos digitais, assinaturas digitais, 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras e RDC-Arq. O quarto e último capítulo, 

intitulado por “Considerações Finais” onde estão expostas as conclusões fundamentadas nos 

assuntos evidenciados neste trabalho.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo tem como objetivo arrolar alguns conceitos matriciais e atuais da 

Arquivologia, para conduzir uma melhor compreensão e formar um pré-conhecimento da 

área, a fim de acompanhar de forma mais clara os assuntos acerca da problemática deste 

trabalho.  

Serão abordadas as seguintes temáticas: arquivo; informação, documento e documento 

arquivístico; autenticidade e autenticação; documento digital, documento arquivístico digital e 

documento eletrônico; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras; criptografia, criptografia assimétrica, assinaturas digitais, chaves 

públicas, chaves privadas e certificados digitais; repositório digital, repositório arquivístico 

digital, repositório digital confiável e repositório arquivístico digital confiável.  

Além disso, serão apresentados comentários e relações entre os conceitos, passando 

por uma trajetória implícita de como os arquivos foram e são vistos e introduzindo teorias que 

demonstram avanços tecnológicos voltados para o tratamento adequado de documentos 

arquivísticos digitais. 

2.1 Arquivo 

Para falar sobre arquivos é importante compreender que existem diversas vertentes 

que acompanham toda sua evolução. Os arquivos tiveram um trajeto bastante marcado pela 

sociedade devido às suas necessidades temporais, tanto em questões políticas, organizacionais 

e pessoais, o que implica diretamente num processo evolutivo tecnológico. Não é um conceito 

simples e fácil de compreender, já que em torno dele se encontram teorias de diferentes 

autores, conceitos relacionados, locais distintos e contextos temporais diversos.  

Para uma primeira proposta conceitual a tratar, em 1973 foi lançado o Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos, mais conhecido como Manual dos Holandeses, escrito por 

Muller, Feith e Fruin (1973, p. 13), onde os mesmos definem arquivo como: 

[...] o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 
produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus 

funcionários, na medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na 

custódia desse órgão ou funcionário. (MULLER; FEITH; FRUIN, 1973, p. 13).  

 

Anos antes, Hilary Jenkinson relacionava a produção de arquivos aos atos 

administrativos ou executivos evidenciando-os como prova das ações. Segundo ele arquivos 

são: 

Documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou executivo 

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



18 
 

sobre a custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seus 

legítimos sucessores para sua própria informação. (JENKINSON, 1937, p.11 apud 

SCHELLENBERG, 2006, p.36). 

 

Até o momento, essas definições se encontram em alguns aspectos. O manual dos 

holandeses e Jenkinson relacionam a produção de documentos à parte administrativa e ambos 

falam sobre a custódia feita por seu produtor ou responsável. 

Anos mais tarde, Theodore Schellenberg (2006) em Arquivos Modernos, embasado de 

outras teorias do que é o arquivo, forma seu entendimento ressaltando, sobretudo o valor de 

prova das ações.  Sendo assim, ele define arquivos 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, 2006, p. 41). 

 

Também imbuídos da mesma causa em conceituar os arquivos, Rousseau e Couture 

(1998, p.284), trazem uma definição macro, abrangendo a diversidade de suporte, destacando, 

além disso, a questão dos valores que cercam os documentos. Desta forma, definem arquivos 

como: 

[...] o conjunto de informações qualquer que seja a sua data, natureza ou suporte, 

organicamente [e automaticamente] reunidas por uma pessoa física ou moral, 

pública ou privada, para as próprias necessidades da sua existência e o exercício das 

suas funções, conservados inicialmente pelo valor primário, ou seja, administrativo, 

legal, financeiro, ou probatório, conservados depois pelo valor secundário, isto é, de 

testemunho ou, mais simplesmente, de informação geral. (ROUSSEAU; 
COUTURE, 1998, p.284) 

 

Conforme definições vistas até aqui, é imprescindível dizer que o conceito de arquivo 

sofreu a influência de vários intelectos que após análises de sua produção, uso e necessidades 

de preservação, foram se encontrando em ideias, semelhanças e complementando-se de 

acordo com os novos fatores perceptíveis do clico de um arquivo. 

Como foi disposto por, Rousseau e Couture, além das similitudes vistas anteriormente, 

destacam o valor probatório, aspectos diplomáticos, natureza ou suporte, produção por órgão 

público ou entidade privada. Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

DIBRATE (2005 p.26), vem definir arquivo de quatro maneiras, sendo elas perspectivas 

diferentes de como pode ser usada à palavra arquivo, expressada nas seguintes definições: 

 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

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

independentemente da natureza do suporte. 
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, processamento técnico, a 

conservação e o acesso a documentos. 

3 Instalações onde funcionam arquivos. 

4 Móvel destinado à guarda de documentos. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.26) 
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Ainda em contexto nacional, a lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, em seu Capítulo 1, Art. 2º vem definir que: 

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. (BRASIL. Lei n°  8.159, 2002, art. 2º) 

 

Seguindo a relação entre os conceitos o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (DIBRATE, 2005), traz uma completude no que diz respeito às aplicações da 

palavra arquivo, listando todos os conceitos para os quais ela pode ser utilizada. Em seguida, 

a definição exposta pela lei 8.159, vem selar os conceitos previamente definidos e trazer uma 

relação mais profícua dentre os arquivos e a sociedade. 

Neste sentido, esta polissemia existente no conceito de arquivo, traz uma reflexão de 

que não basta apenas saber o que ele significa exatamente, mas, sobretudo no contexto ao qual 

está inserido, identificando suas características próprias, reconhecendo seus valores e 

entendendo sua produção. 

2.2 Informação, Documento e Documento Arquivístico. 

A informação é um conceito bastante abordado também na Arquivologia, mas sua 

história conceitual dispõe de muitas visões em diferentes épocas e teóricos de áreas distintas. 

De acordo com Capurro (1985), as, 

[...] principais teorias da ontologia e epistemologia gregas baseadas nos conceitos de 

erros de digitação, idéa e morphé estavam na origem do termo latino informatio. 

Essas conotações foram mantidas durante a Idade Média, mas desapareceram 

quando a ontologia escolástica foi substituída pela ciência moderna. Desde 

aproximadamente o século XVI, encontramos o termo informação em francês, 

inglês, espanhol e italiano comuns, no sentido em que usamos hoje: 'instruir, 

fornecer conhecimento', enquanto o significado ontológico de 'dar forma a algo' se 
tornava cada vez mais obsoleto. Paradoxalmente, o significado epistemológico foi a 

base da formalização de Shannon e Weaver, que desconsiderou explicitamente as 

conotações semânticas e pragmáticas. As informações pareciam perder sua conexão 

com o mundo humano e passaram a ser aplicadas, como uma metáfora mais ou 

menos adequada, a todo tipo de processo através do qual algo está sendo modificado 

ou formado. Através da mediação da cibernética e da ciência da computação, 

ocorreu uma infiltração inflacionária desse termo em muitas ciências (por exemplo, 

física, biologia, psicologia, sociologia). (CAPURRO, 1985)  

 

Na Arquivologia, o Dicionário de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005,p 

107), diz que informação é o “elemento referencial, noção, ideia ou mensagem contidos num 

documento”. Já Rodinelli (2013, p.100), discorre por conceituações distintas de autores tanto 

da Arquivologia como da ciência da informação, expondo que: 
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 Shannon CI 1948 Visão mecanicista de informação; informação no mero 

sentido de transmissão de sinais e, portanto, igualada à mensagem. 

  Weaver CI 1949 Visão da informação a partir de um contexto semântico. 

 Zeman CI 1970 “[...] a classificação de alguma coisa.” 

 Wersig e Neveling CI 1975 Informação envolve relações entre estruturas 

(matéria, mente humana e sinais). 

 Belkin e Robertson CI 1976 “[...] estrutura de qualquer texto* capaz de mudar 

a imagem de estrutura de um receptor.” *Sinais estruturados. 

 McGuerry CI 1980 Aquilo que altera “[...] o mapa cognitivo ou mental do 

indivíduo.” 

 Brooks CI 1980 Parte da estrutura do conhecimento. 

 Farradane CI 1980 “[...] um representante físico* do conhecimento.” 

*Linguagem. 

 Meadow e Yuan CI 1997 “[...] conjunto de símbolos com significado para o 

receptor.” 

 Madden CI 2004 “[...] um estímulo que expande ou corrige a Visão de Mundo* 

do informado.” *Percepção sobre o ambiente físico e social. 

 Rendón Rojas CI 2004 Ente ideal objetivado (documento) Pinheiro CI 2007 

“[...] fenômeno gerado a partir do conhecimento” que uma vez analisado e 

interpretado gera novo conhecimento. 

 Barreto CI 2009 “[...] conjunto de dados capazes de gerar conhecimento.” 

 Capurro CI 2007 Escolha do significado de uma mensagem 

 Camargo ARQ 1994 Informação é “[...] todo e qualquer elemento referencial 

contido num documento.” 

 Duranti ARQ 2002 “[...] um conjunto de dados a serem comunicados no tempo 

e no espaço [...].” 

 Livelton ARQ 1996 “Inteligência dada”, ou seja, uma mensagem dotada de 

sentido que seja comunicada. 

 Rodríguez Bravo ARQ 2002 Informação = documento (RONDINELI, 2013, 

p.100) 
 

Conceitos que analisados podem apresentar semelhanças, contudo, aqueles vindos da 

parte arquivística mostram fortemente a informação atrelada ao documento, ao contrário do 

que é apresentado pelos autores da Ciência da Informação. 

Diante de tantos conceitos estabelecidos que envolvam a temática dos arquivos, ainda 

existe dentro da literatura da Arquivologia o conceito de documento que segundo o 

DIBRATE (2005, p.73), é a “unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 

ou formato”. Existem ainda dentro desta vasta literatura, outros autores que dissertam sobre o 

conceito de documento, a mencionar a conceituação elaborada por Bellotto (2006) quando diz 

que o documento: 

[...] é qualquer elemento gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o 

homem se expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 

dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o 

disco, a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja produzido, por 

motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou artísticos, pela 

atividade humana. (BELLOTTO, 2006, p.35) 
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Considerando ainda outros autores desta temática conceitual, Duchein, vem dizer 

sobre o conceito de documento que: 

Em francês, o termo “documento” tem um sentido bem amplo. A definição dada no 

DTA (“conjunto constituído por um suporte e pela informação que porta, utilizável 

para fins de consulta ou como prova”) é, sem dúvida, exata do ponto de vista 

jurídico, mas muito restritiva na prática: todo escrito é, arquivisticamente falando, 

um documento, qualquer que seja sua utilidade ou inutilidade. (DUCHEIN, 2007, 
p.18) 

Contudo, há também um diferencial chamado documento arquivístico que, segundo o 

Conarq (2012) é um “documento produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no 

decorrer de suas atividades, qualquer que seja o suporte, e retido para ação ou referência.”. 

De forma mais completa tempos depois, o Conarq (2014) diz que documento 

arquivístico pode ser considerado como: 

[...] todos aqueles produzidos e/ou recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, no exercício de suas atividades, constituindo elementos de prova ou de 

informação. Formam um conjunto orgânico, refletindo as atividades a que se 

vinculam e expressando os atos de seus produtores no desempenho de suas funções. 

A razão de sua origem ou a função pela qual são produzidos é que determina sua 

condição de documento de arquivo, e não a natureza do suporte ou formato. Assim, 

uma correspondência, uma fotografia, um mapa, um selo, um filme, um e-mail e as 

páginas de um website são documentos arquivísticos na medida em que carregam 

informações produzidas e recebidas no decorrer das atividades da instituição que as 

criou, servindo, portanto, como fonte de comprovação dessas atividades. 

(CONARQ, 2014, p 19-20) 

 

 Ambos os conceitos demonstram relevância, porém o conceito de documento 

arquivístico carrega o peso do valor da ação e referência tornando-o um pouco mais completo. 

Duranti (1994) trata das características que o documento de arquivo deve conter, 

sendo separadas por ela em cinco propriedades. A primeira mencionada é a imparcialidade 

que segundo ela, os documentos arquivísticos são imparciais por fornecerem: 

[...] “provas originais porque constituem uma parte real do corpus dos fatos, do 

caso". Porque trazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam 

e para cuja realização contribuem, eles também ameaçam revelar fatos e atos que 

alguns interesses não gostariam de ver revelados. Proteger os documentos contra a 

manipulação ilegítima ou a destruição é, portanto o primeiro dever dos arquivistas. 

Deve-se ressaltar que imparcialidade não significa que os leitores dos documentos 

devam crer que eles reproduzem os fatos e atos dos quais são parte e parcela: o 

contexto mais amplo da atividade geradora dos documentos e o ambiente cultural no 

qual seus intérpretes vivem são fatores essenciais para a compreensão da verdade 

que pode ser extraída dos documentos. (DURANTI, 1994, p.51) 
  

Sobre a segunda propriedade exposta por Duranti (1994, p. 51), será tratada de forma 

mais intensificada neste trabalho durante o desenvolvimento dos conceitos seguintes. Já sobre 

a terceira propriedade, Duranti (1994), chama de naturalidade onde explica que: 

[...] Essa naturalidade diz respeito à maneira como os documentos se acumulam no 

curso das transações de acordo com as necessidades da matéria em pauta: eles não 

são "coletados artificialmente, como os objetos de um museu [...], mas acumulados 
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naturalmente nos escritórios em função dos objetivos práticos da administração". 

(DURANTI, 1994, p.52) 
A respeito da quarta propriedade Duranti (1994), chama de inter-relacionamento onde 

os documentos: 

[...] estão ligados entre si por um elo que é criado no momento em que são 

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

necessário à sua própria existência [...]. Na verdade, os registros documentais são 
um conjunto indivisível de relações intelectuais permanentes tanto quanto de 

documentos. (DURANTI, 1994, p.52) 

 

Finalizando a dinâmica sobre as características do documento arquivístico, Duranti 

(1994) diz que a última entre elas é a unicidade, onde disserta que: 

A unicidade provém do fato de que cada registro documental assume um lugar único 

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

Cópias de um registro podem existir em um mesmo grupo ou em outros grupos, mas 

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

registros é sempre único... (DURANTI, 1994, p.52) 

 

Conhecer as características do documento arquivístico é parte fundamental para 

entender tanto o próprio documento, quanto o contexto em que ele se encontra. Além disso, 

essa compreensão introduz a discussão de novos conhecimentos acerca do documento 

arquivístico.   

2.3 Autenticidade e Autenticação 

No que compete às partes essenciais do documento arquivístico é importante ressaltar 

para melhor entender este trabalho, que uma de suas características mais marcantes é a 

chamada autenticidade. Duranti (1994) discorre sobre as características dos registros 

documentais e elenca cada um deles explicando com detalhes o que cada característica 

representa como exposto anteriormente. Ao falar sobre a autenticidade ela ressalta que 

[...] os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob 

custódia de acordo com procedimentos regulares que podem ser comprovados. 

Alguns documentos resultantes de uma atividade prática desviam-se desse padrão 

legítimo de procedimentos contínuos de preservação. Eles ainda assim são 
autênticos no que diz respeito a seu criador, e pode-se atribuir-lhes valor como 

documentos evocativos do passado, mas sua fidedignidade como prova documental 

fica prejudicada, e eles serão sempre suspeitos em comparação com aqueles 

documentos mantidos sob um controle legítimo e contínuo. (DURANTI, 1994, p.51) 
 Essa característica de autenticidade que confere um documento arquivístico é 

essencial para a compreensão de outros conceitos, por isso se torna tema de grandes 

discussões. Acompanhando a abrangência de definições o Conarq (2012) diz que 

autenticidade é a: 

[...] 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. 
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•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. (CONARQ, 2012, p.2) 
Junto a esta questão da autenticidade, que o Conarq (2012, p.2) vem falar de 

documento autêntico e autenticação, definindo documento autêntico como “documento que 

teve sua identidade e integridade mantidas ao longo do tempo” e define a autenticação como 

“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.”. 

Autenticidade e autenticação são conceitos muito facilmente confundidos por sua 

similitude fonética, isso pode resultar em compreensões errôneas em certas circunstâncias no 

que diz respeito ao documento e seu contexto. Neste sentido, Luz e Flores (2017) trazem a 

diferença entre autenticidade e autenticação, para tanto eles dissertam sobre a autenticidade e 

autenticação dizendo que: 

A autenticidade é configurada por uma série de elementos que caracterizam a 

confiabilidade e a fixidez de um documento. Para que um documento se torne 

autêntico precisa ser custodiado por uma instituição responsável e possuir elementos 

que garantam sua estrutura diplomática, tais como autoria, data, e outros típicos de 

documentos confiáveis. São esses elementos que validam o documento e 

concretizam a autenticidade e a veracidade dele, tornando-o confiável. [...] Já a 

autenticação, que resulta no Documento Autenticado, na Digitalização Autenticada 

ou na Assinatura Digital, é uma 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. ( LUZ; 

FLORES, 2017, p.4 apud FLORES,2016) 
Duranti (2005, p.11) enfatiza que “[...] o princípio teórico de que autenticidade é uma 

propriedade do documento que o acompanha enquanto existir, e autenticação é um meio de 

provar que um documento é o que parece ser num determinado momento.” Ou seja, a 

autenticidade está atrelada ao documento e a autenticação não necessariamente é parte 

integrante do mesmo, apenas serve para um dado momento como comprovação do que 

realmente é aquele documento em questão.  

2.4 Documento Digital, Documento Arquivístico Digital e Documento Eletrônico. 

Concernente aos avanços tecnológicos que vivemos hoje, o documento arquivístico 

não somente tornou-se alvo de problemáticas acerca da preservação, como também, de modo 

a acompanhar as tecnologias assumiram status de alta produção, já que os órgãos e entidades 
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tanto públicas quanto privadas escolheram em sua maioria por produzir seus documentos 

arquivísticos em suporte digital. 

Nesta mesma linha de raciocínio para definição da terminologia de documento 

eletrônico o dicionário DIBRATE do Arquivo Nacional (2005, p. 75) define como: “gênero 

documental integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por 

equipamentos eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais”. Este 

mesmo dicionário traz a definição de documento digital como sendo “documento codificado 

em dígitos binários, acessível por meio computacional”. 

Mas quando se trata de documentos arquivísticos digitais, Rondinelli (2013) apresenta 

o seguinte conceito: 

É um documento, isto é, “uma unidade indivisível de informação constituída por 

uma mensagem fixada num suporte (registrada), com uma sintática estável”, 

produzido e/ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas 

atividades”, “codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema 
computacional”, em suporte magnético, óptico ou outro. (RONDINELLI, 2013, 

p.235) 

 

No que se refere à produção de documentos arquivísticos digitais é impossível não 

questionar a veracidade que possuem, já que os mesmos estão condicionados a suportes 

fragilizados e corruptíveis quando não se encontram em condições adequadas no tange sua 

produção, custódia e acesso. Devido a estes fatores, indicar que eles são autênticos se torna 

uma tarefa difícil e bastante complicada, que demanda muitas análises e aplicações, exigindo 

até mesmo parcerias interdisciplinares. Conforme Lenora (2018), 

É inconteste afirmar que o uso crescente de tecnologias para a produção de 

documentos arquivísticos vem obrigando pesquisadores e profissionais de arquivo a 

voltarem suas reflexões quanto à permanência dos princípios da teoria arquivística 

quando se discute produção e preservação dos documentos arquivísticos digitais e 

quanto à gestão de documentos em codificação binária. (LENORA, 2018, p.355) 

 

Neste mesmo sentido, Duranti disserta sobre o papel do arquivista no que diz respeito 

ao advento dos documentos digitais, o direito dos cidadãos ao acesso à informação, a 

manipulação e fragilidade dos documentos arquivísticos digitais e sua dependência de 

hardwares e softwares. Além disso, ressalta a dificuldade que outrora a tecnologia da 

informação tinha em compreender a natureza e a finalidade dos documentos arquivísticos, o 

que implicava na ação de proteger sua autenticidade. Por isso a necessidade de imbuir os 

arquivistas nos preceitos da profissão a fim de chegar até sua meta profissional (DURANTI, 

1994). 

Conforme visto anteriormente, saber exatamente no que consiste um documento 

arquivístico digital pode ser considerado um passo inicial para assim entender que por sua 
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fragilidade, o mesmo precisa de atenção redobrada. Neste enfoque, se faz necessária essa 

interdisciplinaridade, para que com a fusão de conhecimentos da Arquivologia e da 

Tecnologia da Informação o documento arquivístico digital receba o tratamento adequado 

segundo suas vulnerabilidades.  

2.5 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e a Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras (ICP-BRASIL) 

Para melhor compreender os assuntos tratados nas próximas seções deste capítulo, 

ainda sobre o meio digital e essa interdisciplinaridade necessária, serão apresentadas duas 

importantes unidades que relacionadas desempenham papéis essenciais do que diz respeito 

aos documentos e toda essa temática de autenticidade e autenticação no ambiente digital.  

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI é considerado uma autarquia 

federal, que está vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Ele tem como missão, 

manter e executar as políticas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil. A 

este Instituto existe ainda a incumbência de ser a primeira autoridade da cadeia de certificação 

digital – AC Raiz (ITI, 2017). 

Segundo o ITI (2017) a ICP-Brasil “[...] é uma cadeia hierárquica de confiança que 

viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão.” Conforme 

consta na Medida Provisória nº 2.200-2 (2001), a organização da ICP-Brasil é composta da 

seguinte maneira: “[...] uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades 

certificadoras compostas pela Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades 

Certificadoras - AC e pelas Autoridades de Registro - AR.” A autoridade gestora de políticas 

é exercida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil que está vinculado à Casa Civil da Presidência 

da República e composta por cinco representantes da sociedade civil, estes são designados 

pelo Presidente da República além de representantes dos órgãos do: 

I - Ministério da Justiça; 
II - Ministério da Fazenda; 
III - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V - Ministério da Ciência e Tecnologia; 
VI - Casa Civil da Presidência da República; e 
VII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, 2001). 

 

Para assim executar suas atividades e alcançar os objetivos de emitir certificados para 

identificação virtual do cidadão, o Comitê Gestor da ICP-Brasil tem as seguintes 

competências: 
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 I - adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento da 

ICP-Brasil; 
II - estabelecer a política, os critérios e as normas técnicas para o credenciamento 

das AC, das AR e dos demais prestadores de serviço de suporte à ICP-Brasil, em 

todos os níveis da cadeia de certificação; 
III - estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da AC Raiz; 
IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço; 
V - estabelecer diretrizes e normas técnicas para a formulação de políticas de 

certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da cadeia de 

certificação; 
VI - aprovar políticas de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, 
credenciar e autorizar o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC 

Raiz a emitir o correspondente certificado; 
VII - identificar e avaliar as políticas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de 

certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de interoperabilidade e outras 

formas de cooperação internacional, certificar, quando for o caso, sua 

compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou 

atos internacionais; e 
VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabelecidas para a 

ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualização tecnológica do 

sistema e a sua conformidade com as políticas de segurança. (MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 2.200-2, 2001) 
  

Essas competências estão inteiramente ligadas às Autoridades Certificadoras que 

compõem a ICP-Brasil. Neste contexto que o ITI (2017) vem explicar cada uma delas sendo 

sua infraestrutura composta por: Autoridade Certificadora Raiz - AC-Raiz; Autoridade 

Certificadora - AC; Autoridade de Registro - AR e Autoridade Certificadora de Tempo - 

ACT. 

A Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil, é a autoridade de primeira colocação 

na cadeia de certificação e ela executa as Políticas de Certificados e também as normas 

técnicas e operacionais que são previamente aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Por 

consequência, cabe a ela as tarefas de emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os 

certificados das autoridades certificadoras dos níveis que estão abaixo do seu (ITI, 2017). Para 

mais, conforme o ITI (2017), a AC-Raiz também tem como responsabilidade,  

[...] emitir a Lista de Certificados Revogados – LCR e de fiscalizar e auditar as 

Autoridades Certificadoras – ACs, Autoridades de Registro – ARs e demais 
prestadores de serviço habilitados na ICP-Brasil. Além disso, verifica se as ACs 

estão atuando em conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas 

pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. (ITI, 2017) 

 

A Autoridade Certificadora - AC é uma entidade pública ou privada que está 

subordinada a organização de poder da ICP-Brasil. Ela tem como responsabilidade emitir, 

distribuir, renovar, revogar e gerenciar os certificados digitais, assim como verificar se o 

titular do certificado possui a chave privada correspondente à chave pública que é parte do 

certificado (ITI, 2017). Para além dessas obrigações, segundo o ITI (2017), ela ainda  

[...] Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, onde o certificado emitido 

pela AC representa a declaração da identidade do titular, que possui um par único de 
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chaves (pública/privada).Cabe também à AC emitir Listas de Certificados 

Revogados – LCR e manter registros de suas operações sempre obedecendo às 

práticas definidas na Declaração de Práticas de Certificação – DPC. Além de 

estabelecer e fazer cumprir, pelas Autoridades de Registro – ARs a ela vinculadas, 

as políticas de segurança necessárias para garantir a autenticidade da identificação 

realizada. (ITI, 2017)  

 

A Autoridade de Registro - AR, tem como responsabilidade a interação entre o usuário 

e a Autoridade Certificadora - AC onde está vinculada tendo como objetivo o recebimento, 

validação, encaminhamento das solicitações de emissão de certificados digitais e identificação 

de forma presencial dos solicitantes. Além disso, ela tem como responsabilidade registrar as 

suas operações (ITI, 2017). 

A Autoridade Certificadora do tempo - ACT, é uma entidade que tem como 

responsabilidade geral o fornecimento de Carimbo do Tempo, um conjunto de características 

que são fornecidas pela parte confiável do tempo que, quando associado a uma assinatura 

digital, tem o poder de provar a sua existência em determinado momento (ITI, 2017). De 

forma mais detalhada, o ITI (2017) vem dizer que na prática, 

[...] um documento é produzido e seu conteúdo é criptografado. Em seguida, ele 

recebe os atributos ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, atestado na forma da 

assinatura realizada com certificado digital servindo assim para comprovar sua 

autenticidade. A ACT atesta não apenas a questão temporal de uma transação, mas 
também seu conteúdo. (ITI, 2017) 

 

Essa compreensão do trabalho da ICP-Brasil, suas responsabilidades hierárquicas e a 

maneira como se relacionam com seus usuários, demonstram o compromisso que pretendem 

selar na produção de documentos digitais, na emissão de certificados e assinaturas digitais. 

Contudo, essas temáticas precisam estar bem compreendidas para assim, serem consolidadas 

no fazer da entidade. 

2.6 Criptografia, Criptografia Assimétrica, Assinaturas Digitais, Chaves Públicas, 

Chaves Privadas e Certificados Digitais. 

Ainda no contexto de produção de documento arquivístico digital e sua fragilidade 

quanto à preservação e a fim de complementar as temáticas acerca do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação e da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, serão 

apresentados outros conceitos de demais importância para compreensão deste trabalho. Estas 

definições são importantes para orientar a identificação da credibilidade de um documento. 

Neste sentido, é válido ressaltar que o documento arquivístico digital, como qualquer outro, 

possui elementos diplomáticos e, além disso, carregam o questionamento de serem fidedignos 

ou não. 
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Para corroborar os assuntos tratados posteriormente, seguem os conceitos que 

norteiam a produção de documentos digitais segundo glossário realizado pela Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que 

teve como objetivo definir os termos usados pela CTDE para auxiliar suas discussões e 

atentar aos termos da Tecnologia da Informação, Arquivologia e Diplomática com relação a 

gestão arquivística e a preservação de documentos digitais (GLOSSÁRIO DA CÂMARA 

TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2014). 

Conforme Glossário da CTDE (2014, p.16), a criptografia é definida como “método de 

codificação de dados segundo algoritmo específico e chave secreta de forma que somente os 

usuários autorizados podem restabelecer sua forma original”. Já o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (2017), expõe esse conceito de forma mais completa, definindo-o 

como: 

Disciplina de criptologia que trata dos princípios, dos meios e dos métodos de 

transformação de documentos com o objetivo de mascarar seu conteúdo, impedir 

modificações, uso não autorizado e dar segurança à confidência e autenticação de 

dados. Ciência que estuda os princípios, meios e métodos para tornar ininteligíveis 

as informações, através de um processo de cifragem, e para restaurar informações 

cifradas para sua forma original, inteligível, através de um processo de decifragem. 

A criptografia também se preocupa com as técnicas de criptoanálise, que dizem 

respeito à formas de recuperar aquela informação sem se ter os parâmetros 

completos para a decifragem. (ITI, 2017) 

 

Unido a este conceito está o de criptografia assimétrica que segundo Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação, é definido como um tipo de criptografia que utiliza um par de 

chaves criptográficas diferentes, tidas como chave pública e chave privada. A chave pública 

está disponível para todos aqueles que querem cifrar informações para o que é dono da chave 

privada ou para verificar uma assinatura criada com a chave privada correspondente. A chave 

privada é geralmente mantida em segredo por seu dono e ela pode decifrar informações ou 

gerar assinaturas digitais (ITI, 2017). 

Neste mesmo sentido a criptografia vem complementar o conceito de assinatura digital 

que conforme descrito no Glossário da CTDE é a 

Modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática que 

utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir, com segurança, a origem e a 

integridade do documento. Os atributos da assinatura digital são: a) ser única para 

cada documento, mesmo que seja o mesmo signatário; b) comprovar a autoria do 

documento digital; c) possibilitar a verificação da integridade; d) assegurar ao 

destinatário o “não repúdio” do documento digital, uma vez que, a princípio, o 

emitente é a única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura. 

(GLOSSÁRIO DA CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 
2014, p.7) 
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São conceitos integrados que por sua existência contribuem para o entendimento um 

do outro, assim também são os conceitos de chave pública e chave privada que seguindo o 

descrito no Glossário da CTDE tem suas definições como sendo: 

Chave Pública é a Chave matemática formada por uma sequência de dígitos, usada 

para criptografia assimétrica, criada em conjunto com a chave privada 

correspondente, disponibilizada publicamente por certificado digital é utilizada para 

verificar assinaturas digitais. Também pode ser usada para criptografar mensagens 

ou arquivos a serem decifrados com a chave privada correspondente. [...] Chave 

Privada é a Chave matemática formada por uma sequência de dígitos, usada para 

criptografia assimétrica e criada em conjunto com a chave pública correspondente 
que deve ser mantida em segredo pelo portador. Usada para assinar digitalmente 

documentos, bem como para decifrar aqueles criptografados com a chave pública 

correspondente. (GLOSSÁRIO DA CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS 

ELETRÔNICOS, 2014, p.11) 

 

Ainda para complementar, os assuntos que serão tratados posteriormente neste 

trabalho, um conceito de suma importância que se relaciona ao meio da produção de 

documentos arquivísticos digitais são os chamados certificados digitais que conforme o 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (2017) é definido como: 

Conjunto de dados de computador, gerados por uma autoridade certificadora, que se 

destina a registrar, de forma única, exclusiva e intransferível, a relação existente 
entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. 

(INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2017)  

 

Cabe dizer que, todos esses conceitos formam um construto intelectual que se faz 

necessário para entender a funcionalidade da criação de um documento em meio digital e a 

relação que o mesmo possui com seus interessados. Da exposição desses conceitos, percebe-

se uma preocupação em assegurar que o mesmo têm seus dados preservados e com isso 

possam ser considerados seguros para exercer as atividades para as quais foram criados. 

2.7 Repositório Digital, Repositório Arquivístico Digital, Repositório Digital 

Confiável e Repositório Arquivístico Digital Confiável. 

Em virtude de todos esses fatores e conceitos, aplicações e certificações, ainda se 

encontra em questão a preservação de documentos em formato digital. Em torno disso, existe 

o desafio de dar acesso aos documentos em formato eletrônico de maneira que fiquem 

próximos de seus produtores e sejam conservados devidamente.  Para tratar desta temática o 

Conarq implantou a Resolução Nº 43, de 04 de setembro de 2015 que altera a redação da 

Resolução do CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014, onde: 

Estabelece diretrizes para a implementação de repositórios arquivísticos digitais 
confiáveis para o arquivamento e manutenção de documentos arquivísticos digitais 

em suas fases corrente, intermediária e permanente, dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR (CONARQ, 2015) 
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Essa temática, chamada repositórios arquivísticos digitais confiáveis, têm sido 

bastante discutida nos estudos mais recentes da Arquivologia, onde o objeto foco é a 

preservação dos documentos arquivísticos digitais. Segundo o Conarq (2015) um repositório 

digital é: 

[...] um ambiente de armazenamento e gerenciamento de materiais digitais. Esse 

ambiente constitui-se de uma solução informatizada em que os materiais são 

capturados, armazenados, preservados e acessados. Um repositório digital é, então, 

um complexo que apóia o gerenciamento dos materiais digitais, pelo tempo que for 

necessário, e é formado por elementos de hardware, software e metadados, bem 

como por uma infraestrutura organizacional e procedimentos normativos e técnicos. 

(CONARQ, 2015, p.9) 

 

A comunidade internacional, desde 1990, tem desenvolvido iniciativas para orientar a 

modelagem e implantação de repositórios digitais, apontando os requisitos para atribuição de 

confiabilidade nos referidos repositórios. Essa implantação de repositórios digitais confiáveis 

é imprescindível para assegurar preservação, o acesso, e a autenticidade de longo prazo dos 

materiais digitais (CONARQ, 2015). 

Ainda nesse contexto, o Conarq (2015, p.9) vem dizer que “um repositório 

arquivístico digital é um repositório digital que armazena e gerencia esses documentos, seja 

nas fases corrente e intermediária, seja na fase permanente”, em seguida ele expõe o que 

exatamente os repositórios devem fazer: 

gerenciar os documentos e metadados de acordo com as práticas e normas da 

Arquivologia, especificamente relacionadas à gestão documental, descrição 

arquivística multinível e preservação; proteger as características do documento 

arquivístico, em especial a autenticidade (identidade e integridade) e a relação 

orgânica entre os documentos. (CONARQ, 2015, p.9) 

 

Na sequência o Conarq (2015, p.9) diz que “um repositório digital confiável é um 

repositório digital que é capaz de manter autênticos os materiais digitais, de preservá-los e 

prover acesso a eles pelo tempo necessário”. O Conarq (apud RLG/OCLC, 2002), diz que 

para cumprir essa missão, conforme o relatório “Trusted Digital Repositories: attributes and 

responsibilities” devem: 

 aceitar, em nome de seus depositantes, a responsabilidade pela manutenção dos 

materiais digitais; 

 dispor de uma estrutura organizacional que apóie não somente a viabilidade de 
longo prazo dos próprios repositórios, mas também dos materiais digitais sob 

sua responsabilidade; 

 demonstrar sustentabilidade econômica e transparência administrativa; 

 projetar seus sistemas de acordo com convenções e padrões comumente aceitos, 

no sentido de assegurar, de forma contínua, a gestão, o acesso e a segurança dos 

materiais depositados; 

 estabelecer metodologias para avaliação dos sistemas que considerem as 

expectativas de confiabilidade esperadas pela comunidade; 

 considerar, para desempenhar suas responsabilidades de longo prazo, os 

depositários e os usuários de forma aberta e explícita; 
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 dispor de políticas, práticas e desempenho que possam ser auditáveis e 

mensuráveis; 

 observar os seguintes fatores relativos às responsabilidades organizacionais e de 

curadoria dos repositórios: escopo dos materiais depositados, gerenciamento do 

ciclo de vida e preservação, atuação junto a uma ampla gama de parceiros, 

questões legais relacionadas com a propriedade dos materiais armazenados e 

implicações financeiras.(CONARQ, 2015, p.9 apud RLG/OCLC, 2002) 

 

E para concluir o Conarq (2015, p.10) diz que “Um repositório arquivístico digital 

confiável deve ser capaz de atender aos procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases 

e aos requisitos de um repositório digital confiável.” Gava e Flores (2020), complementam 

dizendo que  

Além disso, é muito importante entender que um RDC-Arq não é somente uma 

solução de software e hardware. Ele também contempla pessoas, políticas, normas, 
padrões, modelos, requisitos, e que sua gestão deve envolver pelo menos dois tipos 

de profissionais: arquivistas e profissionais da Tecnologia da Informação (TI). 

(GAVA; FLORES, 2020, p.81) 

 

A figura 1 mostra a relação entre esses conceitos e de como um complementa o outro 

até se chegar aos chamados RDC-Arq, Repositórios Arquivísticos digitais confiáveis.  

 

Figura 1- Repositório Arquivístico Digital – RDC-Arq 

 

Fonte: SERPRO (2019) 

A temática de repositórios digitais confiáveis acaba por passar em várias vias do 

conhecimento dentro da Arquivologia e junto aos avanços tecnológicos é esperado que 

pudessem suprir as necessidades de segurança para a produção de documentos arquivísticos 

digitais. A sociedade pode sim ter acesso de forma a preservar as características do 

documento arquivístico digital sem que ele esteja sujeito a corrupção e por esse motivo acabe 

sofrendo contestação de sua autenticidade. 
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Luz e Flores (2017) discorrem sobre a vantagem de aplicar requisitos arquivísticos em 

repositórios e ainda explicam como um repositório pode ter a presunção de garantir 

autenticidade aos documentos. Segundo eles: 

O ganho em aplicar requisitos arquivísticos num repositório é a possibilidade de 

proporcionar a autenticidade documental daquele fundo custodiado. Como um 

repositório pode ter a presunção de garantir a autenticidade de documentos? Por 

meio da confiança. A cadeia de custódia é importante para manter a confiança desde 

a criação e uso dos documentos. Em relação ao arquivo permanente digital, que 

futuramente será o arquivo histórico digital, este repositório digital confiável é uma 

plataforma tecnológica que é capaz de manter autênticos os materiais digitais, de 
preservá-los e prover acesso a eles pelo tempo necessário. (LUZ; FLORES, 2017, 

p.3)   

      
A Resolução Nº 37 do CONARQ (2012, p.4), que trata das diretrizes para presunção 

de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais diz que: “[...] 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.” O 

fator forma e conteúdo são tratados de maneira diferente em documentos natos digitais, pois 

estão desvinculados de seu suporte, ao contrario dos documentos tradicionais onde sua forma, 

conteúdo e suporte estão inteiramente ligados (CONARQ, 2012). Nesta mesma temática de 

presunção da autenticidade o Conarq vem complementar que a mesma  

[...] baseia-se na confirmação da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta, 

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. (CONARQ, 2012, p.1) 

 

Conforme foi colocado, falar da presunção de autenticidade, implicitamente nos 

remete a cadeia de custódia. Luz e Flores (apud DBTA, 2008), dissertam a respeito da cadeia 

de custódia e de preservação em plataformas de gestão e de preservação de documentos 

arquivísticos conceituando custódia como a: 

[...] "responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, independentemente 

de vínculo de propriedade", ou seja, condiciona a relação de custódia com a 

responsabilidade judicial. No mesmo dicionário, existe o verbete entidade 

"custodiadora", que define a entidade responsável pela custódia e acesso a um 

acervo – também chamada "custodiador". (LUZ; FLORES, 2017, p.6 apud DBTA, 

2008) 

 

Portanto, a cadeia de custódia é a responsabilidade de uma entidade custodiadora 

unida aos cuidados que o patrimônio documental deve receber, sejam dentro das instituições 

ou em sistemas informatizados arquivísticos que estejam ligados às especificidades da área 

(LUZ; FLORES, 2017, p.7). 
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Gava e Flores (2020, p.89), destacam a considerar os conceitos de cadeia de 

preservação e cadeia de custódia comparando-os de modo a afirmar que “a cadeia de 

preservação, como o próprio nome diz, tem como objetivo garantir a preservação dos 

documentos arquivísticos digitais a longo prazo.” Quanto a cadeia de custódia, Gava e Flores 

(apud ICA, Multilingual Archival Terminology), dissertam que a mesma é definida como um 

“Sistema de controles que se estende por todo o ciclo de vida dos documentos, a fim de 

assegurar sua autenticidade ao longo do tempo.” 

 Nesta compreensão, vale destacar a existência de uma gama de conceitos que abarcam 

a temática de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis - RDC-Arq, e que a partir desses 

conceitos é possível ir mais além para determinar todas as maneiras efetivas de aplicação dos 

referidos repositórios. 

Considerando que a realidade dos RDC-Arq está cada vez mais próxima, e acessível às 

necessidades atuais e a evolução tecnologia, é importante compreender o que se deve 

considerar dentro de um repositório digital de documentos arquivísticos. Neste sentido, a 

Resolução Nº 43 do Conarq (2015, p.10), vem citar alguns pontos como: responsabilidade 

pelo repositório; tratamento arquivístico; princípios de preservação digital, independência dos 

repositórios e interoperabilidade. (CONARQ, 2015) Além dessas considerações, são 

pontuados os requisitos para um repositório digital confiável, tais requisitos estão baseados na 

Norma ISO 16363:2012, são eles: infraestrutura organizacional; gerenciamento do documento 

digital e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança. (CONARQ, 2015) A todos esses 

pontos são explicados suas aplicações e objetivos e a cada um são atribuídos valores que em 

conjunto formarão um ambiente ideal por onde deve estar o ciclo de vida dos documentos 

arquivísticos digitais. 

No que concernem às considerações sobre um repositório digital de documentos 

arquivísticos, a responsabilidade pelo repositório, está ligada ao projeto, implantação e 

manutenção de um repositório digital que deve ser compartilhada entre profissionais de 

arquivo e da tecnologia da informação de maneira que os requisitos tecnológicos interajam 

com os procedimentos do tratamento arquivístico. No que diz respeito o tratamento 

arquivístico, o repositório digital para documentos arquivísticos precisa organizar e recuperar 

os documentos sem que se perca a relação orgânica entre eles, usando um plano de 

classificação de documentos e descrição multinível conforme a “Norma Geral Internacional 

de Descrição Arquivística – ISAD(G)” e a “Norma Brasileira de Descrição Arquivística – 

NOBRADE” (CONARQ, 2015). 
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 Quanto aos princípios de preservação digital, o Conarq (2015, p.10) vem dizer que é 

preciso garantir o acesso em longo prazo aos documentos arquivísticos autênticos, o que exige 

a adoção de princípios como: 

 focar especificamente em documentos arquivísticos, e não em objetos digitais 

de forma genérica; 

 focar em documentos arquivísticos digitais autênticos; 

 pressupor que a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais está sob 

ameaça,principalmente no momento da transmissão no espaço (entre pessoas e 

sistemas) e no tempo (atualização/substituição de hardware e software usados 

para armazenar, processar e comunicar os documentos); 

 reconhecer que a preservação digital é um processo contínuo, que começa na 

concepção do documento; 

 reconhecer que a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais tem por 

base os procedimentos de gestão e preservação e a confiança tanto no 

repositório como no órgão responsável pela guarda desses documentos; 

 arbitrar o que se considera como documento original, uma vez que a 

preservação digital implica a necessidade de conversão de formatos e 

atualização de suportes; 

 reconhecer que a elaboração de manuais e os procedimentos de preservação 

desempenhados pelo repositório digital apoiam a presunção de autenticidade 

desses documentos; 

 reconhecer que o registro, em metadados, das intervenções de preservação em 

cada documento apoia a presunção de autenticidade desses documentos; 

 reconhecer que a autenticidade dos documentos digitais deve ser avaliada e 

presumida no momento de sua submissão ao repositório. 

 reconhecer que o repositório digital é responsável pela manutenção permanente 

da 

 autenticidade dos documentos a ele submetidos; e 

 distinguir claramente a autenticidade e autenticação de documentos, 

considerando que a primeira é a qualidade de o documento ser verdadeiro, e a 

segunda é uma declaração dessa qualidade, feita, em um dado momento, por 

uma pessoa autorizada para tal. (CONARQ, 2015, p.10) 
 

Sobre a independência dos repositórios, quer dizer que os repositórios digitais de 

documentos arquivísticos precisam ser independentes, ou seja, o acesso aos documentos não 

pode depender de aplicações que funcionem junto com ele. Para tanto é preciso cautela a fim 

de que os documentos do repositório não sejam afetados em sua autenticidade. E no que diz 

respeito a interoperabilidade, um repositório digital deve estar em concordância com as 

normas e padrões possibilitando a interoperabilidade com outros repositórios digitais e 

sistemas informatizados que tratam de documentos arquivísticos. (CONARQ, 2015) A 

despeito desses fatores, Luz e Flores dizem que: 

O repositório confiável deve ter seus sistemas projetados de acordo com convenções 

e padrões comumente aceitos, no sentido de assegurar, de forma contínua, a gestão, 

o acesso e a segurança dos materiais depositados, assim como estar passível de 

auditoria, por meio de metodologias de avaliação dos sistemas como a norma ISO 

16363: 2012, que estabelece diretrizes para avaliar e certificar repositórios 

confiáveis. Portanto, para ser confiável, deve-se considerar o desempenho de suas 

responsabilidades de longo prazo, os depositários e os usuários, de forma aberta e 

explícita; além disso, deve possuir políticas, práticas e desempenho que possam ser 

auditáveis e mensuráveis. (LUZ; FLORES, 2017, p.3) 
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No contexto dos requisitos de um repositório digital confiável, a infraestrutura 

organizacional exige que o repositório esteja num ambiente que atenda requisitos como: 

governança e viabilidade organizacional; estrutura organizacional e de pessoal; transparência 

de procedimentos e arcabouço político; sustentabilidade financeira e contratos licenças e 

passivos (CONARQ, 2015). No que se refere ao gerenciamento do documento digital um 

repositório digital confiável, deve estar em conformidade com o modelo de referência OAIS, 

que conforme Conarq (2015, p.13) “[...] estabelece a formação de pacotes de informação 

envolvendo os documentos digitais (informação de conteúdo) e seus metadados (informação 

de representação)”.  

Luz e Flores (2017, p.6), ao abordarem o assunto de repositórios digitais confiáveis e o 

modelo conceitual OAIS acrescentam que, 

[...] o tema de repositórios digitais é recente mas trouxe consigo o modelo conceitual 

OAIS (Open Archival Information System) que determina as entidades e as 

responsabilidades de instituições, pessoas e sistemas, e o que é o principal objeto de 

estudo: a possibilidade do uso de sistemas arquivísticos de gestão - SIGAD - e de 

preservação – RDCArq - como custodiadores confiáveis. (LUZ; FLORES, 2017, 

p.6) 

 

Ainda sobre este modelo de gerenciamento do documento digital em repositório 

digital confiável, Luz e Flores dissertam que: 

Neste sistema formado por diferentes sistemas de arquivos, a relação entre o 
produtor, administrador e o consumidor se dá por meio de pacotes criados 

utilizando-se a metodologia Open Archival Information System – OAIS (no Brasil 

foi traduzida como NBR SAAI – Sistema Aberto de Arquivamento de Informações), 

onde o pacote de submissão é transferido de forma segura e monitorada do produtor 

para o administrador. O administrador, em seu arquivo permanente digital, irá tratar 

tecnicamente esses pacotes gerando derivativas que permitem o acesso e a difusão 

das plataformas próprias. (LUZ; FLORES, 2017, p.9) 

 

A Resolução nº43 do Conarq expõe os três tipos de pacotes de informação 

estabelecidos pelo modelo OAIS, são eles: 

Pacote de informação para submissão (submission information package – SIP) – 

refere-se à admissão dos documentos digitais e seus metadados associados. 

Pacote de informação para arquivamento (archival information package – AIP) – 

refere-se ao acondicionamento e armazenamento dos documentos digitais e seus 
metadados associados. 

Pacote de informação para disseminação (dissemination information package – DIP) 

– refere-se ao acesso aos documentos digitais e seus metadados associados. 

(CONARQ, 2015, p.13) 

 

O Conarq desenvolvendo mais a respeito do modelo OAIS, vem dizer que ele conta 

com três entidades externas, também representadas na figura 2, são elas: 

Produtor – é o papel desempenhado por pessoas ou sistemas que fornecem a 

informação a ser preservada. 
Administrador – é o papel desempenhado por aqueles que estabelecem as políticas 

gerais que governam o repositório. 
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Consumidor – é o papel desempenhado por pessoas ou sistemas que interagem com 

os serviços OAIS para acessar a informação preservada desejada. (CONARQ, 2015, 

p.19) 

Figura 2 - Entidades funcionais do OAIS 

 
Fonte: Conarq (2015, p.20)  

 

Para entender melhor o modelo OAIS, é preciso compreender conceitos como 

informação e objeto de informação que conforme Conarq definem-se como: 

Informação é qualquer tipo de conhecimento que pode ser intercambiado, 
sempre representado por algum tipo de dado; 
Objeto de informação (figura 2) é resultante do objeto de dado, que é 
interpretado com o uso da informação de representação; essa informação de 

representação pode ser decomposta em informação semântica e estrutural, como, por 

exemplo, um texto em português (informação semântica) codificado no formato 

ASCII (informação estrutural). (CONARQ, 2015, p.20) 

 

Figura 3 - Informação a partir dos dados 

 

Fonte: Conarq (2015, p.20) 
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Ainda no contexto de apresentação do OAIS, o conceito de pacote que é composta pela 

informação de conteúdo mais a informação de descrição de preservação, ambas são 

encapsuladas e identificadas com informação de empacotamento. (CONARQ, 2015). 

Conforme explicado pelo Conarq,  

A informação de conteúdo é o objeto de informação (objeto de dado + informação 

de representação) a ser preservado. A informação de descrição de preservação é a 

informação necessária para a adequada preservação da informação de conteúdo, e 

que pode ser categorizada como informação sobre proveniência, referência, fixidade 

e contexto. (CONARQ, 2015, p.21) 

 

Figura 4 - Conceitos e Relacionamentos do Pacote de Informação 

 
Fonte: Conarq (2015, p.21) 

 

No que tange os requisitos de tecnologia estrutura técnica e segurança não prescrevem 

hardware e software específicos para garantir preservação dos pacotes Aips, apenas 

descrevem práticas melhores de gestão de dados e segurança que um repositório digital 

confiável deve atender. (CONARQ, 2015) 

Considerando que para criação de tais repositórios é preciso a adoção de padrões e 

normas de referência, é que foram construídos documentos variados que orientam a produção 

de repositórios arquivísticos digitais RDC-Arq, os quais a Resolução nº43 do Conarq (2015) 

explica, e aqui citados: 

  Modelo de referência OAIS; 

 Relatório da Research Library Group (RLG) e da Online 

Computer Library Center (OCLC) – Repositórios digitais 

confiáveis: atributos e responsabilidades; 

 Certificação e auditoria de repositórios confiáveis: critérios e 

checklist – TRAC; 

 Requisitos técnicos para entidades de auditoria e certificação de 

organizações candidatas a serem repositórios digitais confiáveis; 

  Metadados de preservação – PREMIS; 

 Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD(G); 
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 Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE; 

  Metadados do e-ARQ Brasil; 

 Protocolo para coleta de metadados – OAI-PMH; 

 Padrão de codificação e transmissão de metadados – METS; 

 Descrição arquivística codificada – EAD; 

 

Numa abordagem geral Gava e Flores, apresentam um mapa conceitual sobre os 

conceitos relacionados a um RDC-Arq. Este mapa abrange desde os aspectos de software e 

hardware, como também envolve requisitos, políticas, padrões modelos, normas e de forma 

implícita os profissionais dedicados nesse contexto. (GAVA; FLORES, 2020) 

Figura 5 - Mapa conceitual sobre os conceitos Relacionados a um RDC-Arq 

 
Fonte: Gava e Flores (2020, p.82) 

 

É essa a proposta de um ambiente digital de gestão, preservação e acesso aos 

documentos arquivísticos digitais. Embora pareça difícil sua aquisição, os requisitos, normas, 

modelos e políticas estão disponíveis para conduzir de forma eficaz a aplicação de um RDC-

Arq.  

É inconteste afirmar, diante de todas essas seções mencionadas neste capítulo, que o 

documento arquivístico digital mobilizou um arcabouço teórico ao qual este trabalho se 

deteve após pesquisa exploratória em viabilizar tais assuntos acerca da problemática deste 

trabalho que será descrita nos próximos capítulos. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com a revisão de literatura vista até aqui, é notório que os conceitos 

apresentados são de extrema importância para a compreensão do que será apresentado acerca 

das hipóteses e da problemática deste trabalho.  

Para tanto, este capítulo demonstrará afirmativas que apontam a complexidade, 

especificidade e requisitos dos documentos arquivísticos digitais. Além disso, terá como 

abordagem as assinaturas digitais para os documentos arquivísticos digitais e contemplará 

também análises feitas sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, 

complementando com as análises do RDC-Arq e suas possíveis correlações com as 

Assinaturas Digitais e a ICP-Brasil. 

3.1 Os Documentos Arquivísticos Digitais: Complexidade, Especificidade e 

Requisitos 

Conforme literatura vista durante a pesquisa e apresentada na revisão de literatura 

deste trabalho, é indiscutível afirmar que os documentos arquivísticos digitais são complexos 

desde sua produção, preservação e acesso e o quanto são específicos no que diz respeito a 

suas características e ao ambiente eletrônico onde são produzidos e mantidos. Ademais, existe 

também o fator requisito, ou seja, condições e exigências para que um documento arquivístico 

seja consolidado. 

A condição de complexidade conferida aos documentos arquivísticos digitais se deve 

ao fato de que o mesmo está registrado em suportes frágeis, sujeitos a obsolescência de 

hardware e software. Conforme é dito por Sayão (apud SANTOS; FLORES, 2015) considera-

se que “Inicialmente, a informação registrada em meio digital depende de um aparato 

tecnológico para que seja corretamente interpretada”. De forma mais específica ao falar do 

suporte, Innarelli (apud SANTOS; FLORES, 2015) diz que quando se trata de documento 

digital o mesmo é “armazenado em suporte magnético, óptico ou óptico-magnético, composto 

por uma sequência de bits que é lida indiretamente por plataformas de hardware e software”.  

Santos e Flores discorrem a respeito dessa complexidade do documento digital 

afirmando que 

[,,,] os acervos digitais possuem determinadas peculiaridades no que se refere ao seu 

uso. Além destas, pode-se acrescentar uma série de complexidades e especificidades 

com relação ao seu tratamento, logo, documentos digitais são complexos por sua 

natureza, dotada de fragilidades que são implícitas à sua gênese em meio digital. 

(SANTOS; FLORES, 2015, p.129)   
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A respeito dos documentos arquivísticos digitais, Rondinelli (2011), vem contemplar 

seu conceito a partir dos conceitos de documento, documento arquivístico e documento digital 

dizendo que ele é: 

“uma unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num 

suporte (registrada), com uma sintática estável [...]”, “[...] produzido e/ou recebido 

por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades [...]”, “[...] 

codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema computacional”, em 

suporte magnético, ótico ou outro. (RONDINELLI, 2011, p.227) 

 

Rondinelli ainda fala da dinâmica do que é representado no documento digital e a 

codificação ao qual ele corresponde dizendo que a 

[...] realidade dinâmica inerente à própria natureza do documento digital pela qual 

este possui uma forma manifestada, isto é, aquela que é visível ao usuário, à qual 

corresponde uma codificação digital. Tal codificação se traduz em cadeias de bits 

inscritas num suporte magnético ou ótico. As cadeias de bits se constituem nos 

chamados componentes digitais os quais compreendem dados que determinam a 

forma do documento e os que definem seu conteúdo. (RONDINELLI, 2011, p.234) 

Sendo assim, é compreensível que o documento arquivístico digital carregue consigo 

essas questões complexas baseadas num ambiente de constantes mudanças tecnológicas, ao 

ponto que, quando criados e utilizados já sofrem alterações em suas cadeias de bits, deste 

modo Rondinelli evidencia que, 

[...]o fato de que um documento digital, arquivístico ou não, exibido numa tela de 

computador muda completamente a partir do momento em que o “salvamos”, ou 

“fechamos”. Isto porque nesse momento, o documento deixa de ser compreensível 

aos olhos humanos para se transformar numa cadeia de bits (bit strings). Cada vez 

que esse documento é chamado à tela de novo, um mecanismo é acionado no qual a 

cadeia de bits é processada por um software que a transforma no documento passível 

de leitura e compreensão. (RONDINELLI, 2011, p.233) 

Atreya (apud BODÊ, 2006 p.65) diz que além do fato da preservação a longo prazo, os 

documentos eletrônicos apresentam um problema tão importante quanto, a facilidade de 

alteração de sua integridade, “Integridade no que se refere a dados, tipicamente se refere a 

assegurar que a informação somente pode ser modificada por pessoas autorizadas” 

Infere-se que, a complexidade, especificidade e requisitos dos documentos 

arquivísticos digitais, estão inteiramente ligados à fragilidade de seu suporte, às exigências 

quanto a atualização do seu aparato tecnológico e as possíveis alterações que os componentes 

digitais podem sofrer do seu uso.  

Para demonstrar de forma mais objetiva as complexidades, especificidades e requisitos 

do documento arquivístico digital será apresentado a seguir um quadro simplificado das 

discussões apresentadas nesta etapa do trabalho. 
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Quadro 1 - Apresentação Básica da complexidade, especificidade e requisito do documento 

arquivístico digital 

Objeto Aspectos Referências 

Documento 

Arquivístico 

Digital 

Complexidades, 

especificidades e 

requisitos 

“[...]são complexos por sua natureza, dotada de fragilidades que 

são implícitas à sua gênese em meio digital.”(SANTOS; 
FLORES, 2015, p.129) 

[...] o mesmo é “armazenado em suporte magnético, óptico ou 

óptico-magnético, composto por uma sequência de bits que é lida 

indiretamente por plataformas de hardware e software”. 

(INNARELLI apud SANTOS E FLORES, 2015) 

[...]o fato de que um documento digital, arquivístico ou não, 

exibido numa tela de computador muda completamente a partir do 
momento em que o “salvamos”, ou “fechamos”. Isto porque nesse 

momento, o documento deixa de ser compreensível aos olhos 

humanos para se transformar numa cadeia de bits (bit 

strings).(RONDINELLI, 2011, p.233) 

[...]a facilidade de alteração de seu conteúdo, sua integridade [...] 

(ATREYA, apud BODÊ, 2006 p.65) 

Fonte: Elaboração própria 

Cabe dizer que esses aspectos introduzem o documento arquivístico digital nas 

discussões recentes de preservação, já que o mesmo, conforme foi visto pode ser tido como 

frágil em sua totalidade. Portanto, fica evidente que documentos digitais necessitam de 

cuidados especiais desde sua gênese, tramitação, até seu destino final e preservação 

permanente, isso porque são frágeis e facilmente adulterados, o que os caracteriza como 

documentos complexos e específicos. 

3.2 As Assinaturas Digitais para Documentos Digitais 

No âmbito dos documentos arquivísticos digitais, conforme foi visto até aqui na 

revisão de literatura, sobre as assinaturas digitais, este trabalho vem apresentar uma 

abordagem analítica de como essas assinaturas são aplicadas. 

Para tanto, é preciso revisitar o conceito de assinatura digital apresentado neste 

trabalho pelo Glossário da CTDE que além de conceituar, destaca também seus atributos. 

Desta maneira ele coloca que a assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, 

que é o resultado de uma operação matemática, onde a mesma se utiliza de algoritmos de 

criptografia, permitindo aferir de forma segura a origem e integridade do documento. E sobre 

seus atributos, são eles: a capacidade de a assinatura digital ser única para cada documento; 

comprovação da autoria do documento digital; permitir a verificação da integridade do 

documento e assegurar ao destinatário do documento digital o “não repúdio”, visto que o 
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emissor é o único que tem acesso a chave privada que gerou a assinatura 

digital.(GLOSSÁRIO DA CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS, 2014, p.7) 

Numa outra visão, Araújo e Vieira (2015, p.372) dizem que a assinatura digital “é um 

elemento de credibilidade que autentica o documento eletrônico, identificando seu assinante e 

comprovando que o documento não tenha sido alterado a partir da sua assinatura.” Com isso, 

é possível destacar que a assinatura digital possui grande relação com a autoria do documento 

e este é um posicionamento que nos leva às questões de criptografia, chaves públicas e 

privadas, certificados digitais, autenticação e autenticidade antes vistas neste trabalho. Em 

razão disso, Bodê vem dizer que, 

Para que seja possível compreender o que são assinaturas digitais, um recurso 
tecnológico que, aliás, é completamente diferente das assinaturas tradicionais, é 

preciso, também, conhecer outras tecnologias, como a criptografia e o uso de chaves 

públicas. (BODÊ, 2006, p.53) 

Conforme visto, a criptografia foi conceituada segundo a CTDE (2014, p.16), como o 

“método de codificação de dados segundo algoritmo específico e chave secreta de forma que 

somente os usuários autorizados podem restabelecer sua forma original”. É neste sentido que 

contemplaremos os conceitos de criptografia assimétrica, chave pública e privada fazendo 

relação com sua prática. 

Para tanto, é preciso ressaltar que essa prática ocorre em vias de uma Infraestrutura de 

Chaves Públicas (ICP), que segundo Silva, ela permite que uma determinada empresa no uso 

de redes abertas como a internet, faça uma réplica ou até mesmo possa aperfeiçoar 

mecanismos utilizados no sentido de garantir a segurança dentro do mundo real. (SILVA, 

2004, p.27 apud BODÊ, 2006, p.60), Ainda no âmbito de uma ICP, Silva complementa 

dizendo que, 

Trata-se de um repositório das chaves públicas de usuários (além de pessoas físicas 
é possível existir chaves públicas para servidores de rede ou organizações) que 

tomaram a iniciativa de se registrar junto ao órgão responsável pela administração 

de tal estrutura. Esta é  definitivamente dependente da comunicação em rede 

mundial e, teoricamente, deve permanecer on-line ininterruptamente. Entre os 

objetivos de uma ICP estão, “Segurança na comunicação, carimbo de tempo seguro, 

não repúdio, gerência de privilégios, recuperação de chaves”. (SILVA, 2004, p.37 

apud BODÊ, 2006, p.60) 

 

Levando em consideração o fato de que uma ICP está teoricamente online de forma 

ininterrupta e  fazendo uma ligação com um de seus objetivos como sendo a segurança na 

comunicação, partindo dos princípios anteriormente colocados a respeito dos aspectos de 

complexidade do documento arquivístico digital, nota-se que a segurança num ambiente on-

line seja um grande desafio. Em vista disso, todos os estudos, aplicações e aspectos legais 
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estão voltados para garantir que de alguma maneira o documento arquivístico digital seja 

corretamente preservado. 

Weise (2001) explica que para implantar as funções de uma certificação digital, é 

preciso que seja planejada de forma muito cuidadosa uma infraestrutura que gerencie os 

certificados digitais. “Uma Infraestrutura de Chave Pública (ICP), do inglês Public Key 

Infrastructure (PKI)”, constitui-se numa parte essencial de uma estratégia de segurança 

mundial que precisa “trabalhar em conjunto com outros mecanismos de segurança, práticas de 

negócios, e os esforços de gestão de riscos.” (WEISE, 2001 apud DORNELES e CORRÊA, 

2013, p.11) 

De forma mais detalhada, Kuhn et al (2001), a respeito da Infraestrutura de Chave 

Pública, ressaltam as seguintes informações: 

Infraestrutura de Chave Pública é a combinação de software, tecnologias de 

criptografia e serviços que permite às empresas protegerem a segurança das suas 

comunicações, negócios e transações em redes. A ICP integra certificados digitais, 

criptografia de chave pública, e autoridades de certificação em uma completa 

arquitetura de segurança em rede. (KUHN, 2001 apud DORNELES e CORRÊA, 

2013, p.11) 

 

 Ainda no âmbito da ICP onde são utilizadas chaves criptográficas assimétricas, Bodê 

discorre a respeito desse tipo de criptografia dizendo que,  

[...] através da utilização da chave pública de um destinatário, é possível enviar uma 
mensagem que somente poderá ser decifrada pelo possuidor da correspondente 

chave privada. Trabalha-se, portanto com um par de chaves (pública e privada para 

cada destinatário registrado na ICP utilizada). (BODÊ, 2006, p.61) 

 

Conforme cartilha do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI (2005), a 

chave pública é disponibilizada e acessível para aqueles que desejam se comunicar com o 

proprietário da chave privada correspondente e a chave privada precisa ser mantida em sigilo 

e protegida por seu gerador. (ITI, 2005) Assim o esquema de cifragem está representado nas 

figuras 6 e 7 respectivamente. 

Figura 6 - Criptografia Assimétrica: Codificação. Uma chave é utilizada para codificar, e outra 

chave para decodificar 

 
Fonte: CARVALHO (2008) 
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Figura 7 - Criptografia Assimétrica: Decodificação. Uma chave é utilizada para 

codificar, e outra chave para decodificar 

 
Fonte: CARVALHO (2008) 

Neste sentido Carvalho (2006), explica que acerca do processo criptográfico, o 

remetente utiliza a chave pública do destinatário a fim de cifrar a mensagem, na intenção de 

que o destinatário faça uso da sua chave privada para decifrar a mensagem, enquanto que na 

assinatura digital, onde se espera obter a autenticidade, o remetente fará uso da sua chave 

privada para assinar a mensagem em questão, fazendo com que o destinatário use a chave 

pública do remetente para confirmar que a mensagem foi realmente enviada por aquela 

pessoa.(CARVALHO apud DORNELES e CORRÊA, 2013, p.10) 

Em virtude do que já foi tratado a respeito da característica de autenticidade do 

documento arquivístico e de seus atributos, é preciso ressaltar que não é tão simples conferir 

de forma plena essa característica somente através da assinatura digital, quando na verdade, 

essa temática está mais voltada para as características de autoria e do não repúdio. 

No que compete todos esses assuntos tratados neste ítem acerca das assinaturas 

digitais, será apresentado um quadro com as temáticas que envolvem esse assunto de forma 

mais objetiva. 

Quadro 2 - Apresentação Básica dos atributos, assuntos correlatos e referências acerca 

das assinaturas digitais. 

Objeto 
Atributos (Segundo 

CTDE, 2014, p.7) 

Assuntos 

Correlatos 
Referências 

Assinaturas 

Digitais 

Ser única para cada 

documento; 

Certificado 

digital; 

Certificado digital [...] Conjunto de 

dados de computador, gerados por uma 

autoridade certificadora, que se destina a 

registrar, de forma única, exclusiva e 

intransferível, a relação existente entre 

uma chave de criptografia e uma pessoa 

física, jurídica, máquina ou aplicação. 

(ITI, 2017) 

Comprovar a autoria 

do documento 

Digital; 

Criptografia e 

Criptografia 

[...] criptografia é definida como 
“método de codificação de dados 

segundo algoritmo específico e chave 

secreta de forma que somente os 
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assimétrica; usuários autorizados podem restabelecer 

sua forma original” (CTDE (2014, p.16) 

[...] criptografia assimétrica [...] tipo de 

criptografia que utiliza um par de chaves 

criptográficas diferentes, tidas como 

chave pública e chave privada. (ITI, 

2017) 

Possibilitar 

verificação da 

integridade; 

Chave pública e 

Chave privada; 

Chave Pública é a Chave matemática 

formada por uma sequência de dígitos, 

usada para criptografia assimétrica, 

criada em conjunto com a chave privada 

correspondente, disponibilizada 

publicamente por certificado digital é 

utilizada para verificar assinaturas 

digitais [...] Chave Privada é a Chave 

matemática formada por uma sequência 
de dígitos, usada para criptografia 

assimétrica e criada em conjunto com a 

chave pública correspondente que deve 

ser mantida em segredo pelo portador. 

Usada para assinar digitalmente 

documentos, bem como para decifrar 

aqueles criptografados com a chave 

pública correspondente. (CTDE, 2014, 

p.11) 

Não repúdio. 
Infraestrutura de 

Chave Pública. 

Infraestrutura de Chave Pública é a 

combinação de software , tecnologias de 

criptografia e serviços que permite às 

empresas protegerem a segurança das 

suas comunicações, negócios e 

transações em redes. A ICP integra 

certificados digitais, criptografia de 
chave pública, e autoridades de 

certificação em uma completa 

arquitetura de segurança em rede.(Kuhn 

et al apud DORNELES e CORRÊA, 

2013, p.11) 

Fonte: Elaboração própria 

Demonstrados os atributos, temáticas relacionadas e referências objetivas acerca das 

assinaturas digitais, vale ressaltar que todas essas questões estão empenhadas no sentido da 

preservação do documento arquivístico em meio digital no que tange sua produção, uso e 

acesso. 

3.3 A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil 

O advento dos documentos em suporte digital traz consigo uma carga de questões que 

impulsionam teorias e estudos com propósito de entender e dar o tratamento adequado a estes 

documentos, já que os mesmos se mostram mais vulneráveis que os documentos em suporte 

analógico, conforme visto nos estudos deste trabalho. Neste sentido, imbuído desta questão, 

que o governo em 24 de agosto de 2001, instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
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Brasileira – ICP Brasil e transformou o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI 

em autarquia através da Medida Provisória de nº 2.200-2. 

Conforme consta na referida Medida Provisória nº 2.200-2 (2001), seu objetivo foco é: 

“[...] garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma 

eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados 

digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.” Embora pareça válido, a 

Arquivologia está impregnada de conceitos muito específicos e que devem ser utilizados a 

partir da compreensão do que eles realmente significam, observando o contexto no qual serão 

empregados a fim de que não haja equívocos. Desta maneira, este trabalho vem aludir este 

precípuo da Medida Provisória nº 2.200-2 em garantir autenticidade a partir das assinaturas 

digitais dos documentos. Além disso, ressaltar a maneira como é colocada a garantia de 

autenticidade e integridade,  sendo que a integridade é um atributo da característica de 

autenticidade juntamente com a identidade. Neste sentido, Lenora (2018), ao tratar da 

temática da autenticidade como característica do documento de arquivo e usando como 

referência Duranti e o projeto InterPARES 2  em meio a esta temática de assinatura e 

certificado digital, vem concluir que:  

[...] a assinatura de um documento digital com o uso de certificado, garante apenas 

uma parte da autenticidade, ou seja a integridade do documento, não sendo 

estratégia capaz de assegurar a confiabilidade , a autenticidade e a acessibilidade do 

documento arquivístico digital. (LENORA, 2018, p.370) 

 

Vistos alguns fatores relevantes acerca da Medida Provisória nº 2.200-2, da ICP-Brasil 

e as assinaturas digitais, cabe, portanto, demonstrar o caminho já percorrido pela ICP-Brasil 

até chegar a suas discussões atuais. Nesse contexto, é importante dizer que a mesma, por ser 

uma instituição com um pouco mais de 18 anos, possui uma trajetória empenhada a 

acompanhar  os avanços tecnológicos de cada época de sua existência, nos quais podemos 

mencionar segundo (ITI, 2017): 

  2001 – Criação da ICP-Brasil – Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto – 

Otávio Cunha da Silva como presidente do ITI; 

  2002 – 6 Autoridades Certificadoras 1º nível ACs/ 4 Autoridades Certificadoras 

2º Nível ACs/ 4 autoridades de registro ARs – Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB) – Normativa RFB 222 cria os conceitos de e-CPF e e-CNPJ; 

 2003 – Mais 5 ACs 2º Nível – 1º CertForum – Normativo de criação do sistema 

de homologação de hardware – 1º empresa de auditoria independente – Sergio 

Amadeu como presidente do ITI; 

 2004 – Mais 1 AC 1º Nível – Assinatura Digital nos contratos de câmbio – 

Programa João de Barro, cooperação técnica entre o ITI , a UFSC e o ITA para 

criação de software e hardware nacionais – Inaugurado LEA, o primeiro 

laboratório de homologação – TSE adota certificação digital para assinatura da 

conferência do software das urnas – ProUni adota certificação digital; 

 2005 – Mais 1 AC 1º Nível / Mais 4 ACs 2º Nível/  Mais 4 ARs – Início da 

homologação de sistemas e equipamentos – AC -JUS adotada para todos os 
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tribunais superiores e o STF – e-ping: interoperabilidades no governo eletrônico 

– Renato Martini como presidente do ITI; 

 2006 – Mais 1 AC 1º Nível/ Mais 5 ACs 2º Nível/ Mais 4 ARs – Lançamento da 

NF-e – 5 anos da ICP-Brasil – Compras net adota a certificação digital; 

 2007 – Mais 3 ACs 2º Nível/ Mais 4 ARs – STF lança Diário da Justiça 

Eletrônico – Processo de emissão de passaporte com certificado digital; 

 2008 – Mais 2 ACs 2º Nível/ Mais 10 ARs – Lançamento do SPED contábil – 

Programa João de Barro, 1ª cadeia da ICP-Brasil com software e hardware 

nacionais, raiz V1 (20/07); 

 2009 – Mais 1 AC 2º Nível/ Mais 12 ARs – Registro de imóveis passa a ser 
eletrônico – Raízes ICP-Brasil  no repositório da Microsoft; 

 2010 – Mais 1 AC 1º Nível/ Mais 1 AC 2º Nível/ Mais 31 ARs – Mais de 1 

milhão de certificados emitidos no ano – NF-e obrigatória para todos os 

segmentos – Criado o Padrão Brasileiro de Assinatura Digital – Raiz V2 

(21/06); 

 2011 – Mais 2 ACs 2º Nível/ Mais 52 ARs – Conectividade Social da Caixa 

adota padrão ICP-Brasil – 10 anos da ICP-Brasil – Acordo de cooperação com o 

INMETRO para migração do sistema de homologação de hardware – Processo 

Judicial Eletrônico PJ-e – Criação ANcert-Associação Nacional de Autoridades 

de Certificação Digital 

 2012 – Mais 2 ACs 1º Nível/ Mais 3 ACs 2º Nível/ Mais 61 ARs – 10º 
CertForum – ACT-Autoridade de Carimbo de Tempo e CA-Certificado de 

Atributo – Icesp (SP) é o primeiro hospital 100% digital do SUS com 

certificado digital ICP-Brasil – Certificado digital é obrigatório para emitir 

Declaração do IR de pessoa física com renda maior a R$ 10 milhões – Compe 

por imagem com certificação digital; 

 2013 – Mais duas ACs 1º Nível/ Mais 5 ACs 2º Nível/ Mais 53 ARs – 1º 

Seminário Nacional de Certificação Digital ICP-Brasil – Certificado ICP-Brasil 

é usado no Sistema Eletrônico de Certificação de Imóveis Rurais-SIGEF; 

 2014 – Mais 11 ACs 2º Nível/ Mais 64 ARs – Certificado ICP-Brasil é 

obrigatório para o envio da RAIS – Lançamento do Verificador de 

Conformidade do Padrão de Assinatura Digital ICP-Brasil – Criação AARB-
Associação de Autoridades de Registro do Brasil; 

 2015 – Mais 1 AC 1º Nível/ Mais 5 AC 2º Nível/ Mais 68 ARs – 15 anos ICP-

Brasil – AC MRE é a nova integrante da ICP-Brasil e inicia a emissão do 

passaporte eletrônico – Sistema de homologação de hardware migra para 

SBAC-INMETRO – Raiz V4 (23/04) – Criação ANCD-Associação Nacional de 

Certificação Digital; 

 2016 – Mais 16 ACs 2º Nível/ Mais 97 ARs – 1º Certificado da AC-Raiz da 

ICP-Brasil faz parte da Adobe Approved Trus List-AATL – Carteira de 

Identidade Militar tem certificado ICP-Brasil – Certidão de Nascimento digital 

– Raiz V5 (02/03) – Credenciamento de PSBIO (Prestador de Serviço 

Biométrico) – 14º CertForum; 

 2017 – Mais 2 ACs 1º Nível/ Mais 21 ACs 2º Nível/ Mais 8 ACT/ Mais 136 
ARs/ Mais 4 PSBIO – ICP-Brasil recebe o 1º selo de conformidade WebTrust 

CA – INPI lança plataforma de registro de software – Criação da e-CNH – 

Gastão José Ramos como presidente do ITI; 

 2018 – Mais uma AC 1º Nível/ Mais 6 ACs 2º Nível/ Mais 445 ARs/ Mais 8 

ACT/ Mais 5 PSBIO – Criação do Certificado OM-BR para equipamentos 

metrológicos regulamentados pelo INMETRO – Diploma Digital – Cupom 

Fiscal Eletrônico – Raízes V6 e V7 (28/12); 

 2019 – Mais duas ACs 2º Nível/ Mais 389 ARs/ Mais 9 ACTs/ Mais 6 PSBIO – 

Resolução nº 151 simplifica processos da ICP-Brasil – Marcelo Buz como 

presidente do ITI – 17ª Edição do Certforum – 18 anos ICP-Brasil – Renovação 

ao AATL Adobe – CRM Digital – RaÍzes V10 e V11 (01/07) – Criação ATID-
Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital. (INSTITUTO 

NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 2017) 
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Uma trajetória marcada pelo reconhecimento dos avanços tecnológicos, pelo 

crescimento exponencial das Autoridades Certificadoras e Autoridades de Registro e por todo 

empenho de avançar com as atividades junto a tecnologia. Ainda sobre essa trajetória, 

podemos complementar com o que está sendo desenvolvido atualmente dentro da ICP-Brasil 

que demonstra certa relevância para este trabalho. 

No dia 16 de junho de 2020 foi adotada a Medida Provisória Nº 983 que dispõe “sobre 

as assinaturas eletrônicas em comunicação com entes públicos e em questões de saúde e sobre 

as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos.” A referida medida classifica as 

assinaturas eletrônicas em: 

I - assinatura eletrônica simples - aquela que: 
a) permite identificar o seu signatário; e 

b) anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; 

II - assinatura eletrônica avançada - aquela que: 

a) está associada ao signatário de maneira unívoca; 

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com 

elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; e 

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação 

posterior é detectável; e 

III - assinatura eletrônica qualificada - aquela que utiliza certificado digital, nos 

termos do disposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

(BRASIL, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 983, 2020) 

 

De acordo com uma entrevista concedida ao CRYPTO ID, um portal brasileiro sobre 

identificação digital, com o atual diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, sobre as 

considerações iniciais diz que a MP 983,“[...] veio permitir que os entes federativos e, dentre 

eles, os respectivos Poderes, regulamentem o modelo de assinatura compatível com 

determinados atos, conforme os níveis de segurança que entendam cabíveis nas suas 

respectivas esferas de atuação. Ele ressalta ainda que “[...] MP fez foi permitir que na esfera 

administrativa possam ser utilizadas outras formas de assinatura eletrônica, além da assinatura 

eletrônica qualificada [...]”. (informação verbal)
1
 

Neste sentido, as discussões dentro da ICP-Brasil com a Medida Provisória Nº 2.200-2 

e a recente Medida Provisória Nº 983, conduzem as aplicações das assinaturas digitais de 

forma a contribuir para a identificação virtual do cidadão. 

3.4 O RDC-Arq e suas possíveis correlações com as Assinaturas Digitais e a ICP-

Brasil  

Em virtude do crescimento exponencial do documento arquivístico em formato digital 

é que se encontram conforme vimos até aqui, os debates quanto à preocupação em preservar 

                                                             
1 Entrevista com o diretor-presidente do ITI Carlos Fortner, realizada pelo CRYPTO ID em 19 de junho de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2200-2.htm
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esses documentos a fim de possibilitar seu acesso futuro. Nesta dinâmica estão enquadrados 

os Repositórios Arquivísticos Digitais (RDC-Arq), que segundo a Resolução nº 43 do Conarq 

(2015) “[...] um repositório digital confiável é um repositório digital que é capaz de manter 

autênticos os materiais digitais, de preservá-los e prover acesso a eles pelo tempo necessário.” 

E complementa também dizendo que “Um repositório arquivístico digital confiável deve ser 

capaz de atender aos procedimentos arquivísticos em suas diferentes fases e aos requisitos de 

um repositório digital confiável.” (CONARQ, 2015) Desta forma, os RDC-Arq constituem 

esse ambiente de preservação digital com características arquivísticas. 

Conforme dito por Gava e Flores, o surgimento do termo Repositório Arquivístico 

Digital Confiável foi gerado na Resolução de Nº 43 do Conarq (2015) que deu uma nova 

redação à Resolução de Nº 39, onde os denominava como Repositórios Digitais Confiáveis de 

Documentos Arquivísticos. Essa mudança trouxe um significado muito importante, sendo o 

de se ter um Repositório Digital Confiável Arquivístico com características específicas. Ou 

melhor, um Repositório Arquivístico que incorpora em seu funcionamento normas e 

princípios arquivísticos, e não somente sendo um RDC de documentos arquivísticos que 

gerencia e preserva apenas um material digital específico e tantos outros tipos de materiais 

digitais. (GAVA E FLORES, 2020, p.78)  

Böttcher ao dissertar sobre a Resolução nº 324, de 30 de junho de 2020 no âmbito da 

Gestão Documental e da Gestão da Memória do Poder Judiciário, expõe que a referida 

resolução contempla que os órgãos do Poder Judiciário tem a obrigação de adotar um 

Repositório Arquivístico Digital (RDC-Arq), “desenvolvido como software livre, gratuito e 

de código aberto, projetado para manter os dados em padrões adequados para a preservação 

digital e o acesso em longo prazo.” Diz ainda que para ser efetivo e arquivado de maneira 

segura, o documento deve ser introduzido no ambiente RDC-Arq com requisitos e em 

conformidade com a cadeia de custódia ininterrupta a fim de conferir sua preservação ao 

longo do tempo. (BOTTCHER, 2020, p.8) 

Na perspectiva das assinaturas digitais, de acordo com o PREMIS versão 3.0, elas 

contam com uma autoridade externa de mútua confiança para realizar a verificação da 

assinatura, além de ressaltar que é uma tecnologia nova, que possui diversas autoridades e 

metodologias exatas, não garantindo que a verificação usada permaneça disponível em longo 

prazo. (PREMIS  versão 3.0, p.259, tradução própria) 

No que diz respeito aos repositórios de preservação, conforme consta no PREMIS 

versão 3.0, as assinaturas digitais são usadas de três maneiras, sendo a primeira receber o 

documento assinado, a segunda assinar para preservar e a terceira é aquela onde o RDC-Arq 
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assina para disseminar, ou seja, dar acesso aos documentos digitais e aos metadados que 

correspondem a eles. (PREMIS  versão 3.0, p.259, tradução própria) 

Destarte, conforme tudo o que foi visto até aqui, cabe dizer que o RDC-Arq tem como 

finalidade, garantir a preservação e autenticidade e esses fatores tem tudo a ver com a ICP-

Brasil e as assinaturas digitais. 

Além disso, o RDC-Arq pode oferecer uma infraestrutura para as assinaturas digitais, 

sendo considerado um contributo para essas assinaturas, visto que o RDC-Arq pode receber 

documentos digitais para custódia, preservar a assinatura e em casos de migrações desses 

documentos ao longo de sua trajetória, como por exemplo, um PDF que virou obsoleto e 

precisa ser migrado e convertido, ocorre então uma perda da assinatura, nesse caso, o RDC-

Arq pode voltar a assinar ou pode realizar um carimbo de tempo nesse documento. 

Visto que o fazer da ICP-Brasil tem como foco a emissão de certificados digitais para 

identificar virtualmente pessoas físicas ou jurídicas e que esse processo se dá em meio 

tecnológico de redes conectadas de forma ininterrupta, inferi-se que as assinaturas digitais 

geradas no decorrer das comunicações necessitem de um ambiente mais apropriado, conforme 

se apresenta o RDC-Arq.  

A ICP-Brasil não somente está condicionada ao fator segurança para “[...] garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica [...]” 

segundo a MP 2.200-2, como também precisa dar espaço para a adesão de recursos 

tecnológicos que realmente viabilizem que os materiais digitais sejam considerados 

autênticos, preservados e que o acesso a eles seja possível pelo tempo necessário, não 

eximindo a vantagem de que os documentos receberiam então o tratamento de um sistema de 

preservação com requisitos e princípios arquivísticos. O ambiente de repositório de 

preservação já possui relações consolidadas com as assinaturas digitais conforme visto, e a 

ICP-Brasil diante de sua funcionalidade deve fazer uso dessas relações para assim atender de 

forma mais precisa seus objetivos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, de acordo com todos os conceitos e discussões expressados neste trabalho, é 

imprescindível dizer que o documento arquivístico digital assumiu uma posição de 

protagonista na construção de novos conhecimentos e desafios para a Arquivologia. Os 

avanços tecnológicos estão proporcionando novas formas de lidar com as particularidades que 

o documento arquivístico apresenta em meio digital. Desta forma, a dinâmica de pensar no 

acesso futuro dos documentos arquivísticos digitais, está mobilizando estudos e métodos 

preocupados em manter suas características preservadas e realizar transações mais seguras.   

Apesar de se demonstrar como uma ótima oportunidade de otimização das atividades 

de órgãos e entidades produtoras, o documento arquivístico digital, conforme foi visto 

apresenta em suas características certa vulnerabilidade que tem relação direta com seu 

suporte, pois além das possíveis variações da forma e do conteúdo, os fatores de hardware e 

software estão sujeitos a obsolescência. Essas implicações dificultam que o documento seja 

constatado como autêntico e podem até mesmo inviabilizar o seu acesso futuro. Neste sentido, 

a complexidade do documento arquivístico digital, visto que o mesmo se encontra num 

ambiente de constantes mudanças tecnológicas, exige um tratamento adequado desde sua 

produção até o seu acesso, de maneira que o mesmo tenha a possibilidade de isenção dos 

questionamentos em sua totalidade.  

Em vista da necessidade de manter de forma segura o trâmite do documento 

arquivístico digital para cidadãos e organizações, foram criadas as assinaturas digitais. A 

possibilidade de aferir a origem e integridade de um documento arquivístico digital, 

proporcionada pela aplicação das assinaturas eletrônicas é o caminho para entender e supor 

que um documento arquivístico digital seja autêntico, contudo, o mais relevante de sua 

aplicabilidade está na garantia de autoria e não repúdio.     

Ademais, o uso das assinaturas eletrônicas ampliou as relações nacionais e 

internacionais, públicas e privadas, trazendo para esse contexto Infraestruturas de Chaves 

Públicas confiáveis, embasadas em aspectos legais e ocupadas com a segurança de suas 

comunicações, negócios e transações através de redes, integrando os certificados digitais, 

criptografia de chaves públicas e autoridades certificadoras. 

Considerando todos esses princípios, conforme visto no decorrer da pesquisa deste 

trabalho, é que se deve mencionar tamanha necessidade de um ambiente de preservação 

informatizado para documentos arquivísticos digitais. Embora exista relevância em preservar, 

este trabalho se ocupou em correlacionar os Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, 
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com as assinaturas digitais e o fazer da ICP-Brasil, onde na perspectiva apresentada de acordo 

com o PREMIS 3.0, no que dizem respeito a um RDC-Arq, essas assinaturas possuem três 

formas, a primeira receber o documento assinado, a segunda assinar para preservar e a terceira 

assinar para disseminar.   

Este trabalho pôde proporcionar um conhecimento mais abrangente de conceitos, 

aplicações e medidas relativas aos documentos arquivísticos digitais. Trouxe ainda um novo 

desafio para pensar a implantação de RDC-Arq, fazendo relação com as assinaturas digitais, 

conhecimentos destinados ao interesse próprio da sociedade e organizações que buscam 

manter suas relações documentais autênticas e seguras. Além disso, possibilita uma margem 

para que novos estudos sejam envidados pelos professores, para que os alunos investiguem 

mais a respeito dessa relação do RDC-Arq com as assinaturas digitais e a ICP-Brasil, 

principalmente no cenário pandêmico atualmente vivido e até mesmo após esse cenário em 

que cada vez mais a sociedade necessita ter documentos digitais confiáveis, autênticos e 

seguros.  
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