
1 
 

 

UNIVERSIDADE FERAL FLUMINENSE – UFF 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL – IACS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – GCI  

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA  

 

 

JULIANA ALVES VAL  

AMANDA CORDEIRO DA SILVA  

 

NITERÓI 

2020 

DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO 

DIGITAL: A MANUTENÇÃO DA SUA 

AUTENTICIDADE  



2 
 

AMANDA CORDEIRO DA SILVA 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL: A MANUTENÇÃO DA SUA 

AUTENTICIDADE  

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense, com 

requisito para obtenção de Grau Bacharel.  

Área de concentração: Arquivologia. 

 

 

ORIENTADORA: MARGARETH DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói  

2020 

 



3 
 

AMANDA CORDEIRO DA SILVA 

 

 

 

DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL: A MANUTENÇÃO DA SUA 

AUTENTICIDADE  

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense, com 

requisito para obtenção de Grau Bacharel.  

Área de concentração: Arquivologia. 

 

APROVADO EM:___ /___/______ 

 

BANCA EXAMINADORA  

___________________________________ 

Margareth da Silva (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

___________________________________ 

Clarissa Moreira dos Santos Schmidt 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

___________________________________ 

Natalia Bolfarini Tognoli 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Niterói  

2020 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque dele e por ele, e para ele, são todas as 

coisas; glória, pois, a ele eternamente. 

Amém.”  

Romanos 11:36 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/11/36+
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RESUMO 

 

A partir do levantamento e análise de literatura arquivística, a presente pesquisa apresentará 

conceitos sobre o documento arquivístico digital, com ênfase principalmente na sua 

manutenção, com a finalidade de garantir autenticidade. A pesquisa também será amparada 

sobre a verificação da Resolução n° 24, do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), por 

tratar da autenticidade desses documentos.  

 

Palavras-chaves: Documento arquivístico digital; Autenticidade; Manutenção; Resolução n° 

24 do Conarq.   
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ABSTRACT 

 

From the survey and analysis of archival literature, this research willpresent concepts about th

e digital archival document,with emphasis mainly on its maintenance, in order to ensure authe

nticity.The research will also be supported on the verification of Resolution No.24 of the Nati

onal Council of Archives (Conarq), the authenticity of those documents. 

 

Keywords: Digital archival document; Authenticity; Maintenance;Conarq Resolution No. 24. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O documento em suporte de papel era e ainda é uma das principais formas de registrar 

ações de entidades e pessoas, porém com o avanço das tecnologias a partir do final do século 

XX e no século XXI, emergiu o documento digital, com a finalidade agilizar a sua elaboração 

e economizar espaço físico de armazenamento.  

É importante destacar que principalmente ao longo do século XXI, os documentos 

digitais veem tomando dimensão no seu uso em instituições e empresas, mediante as 

facilidades mencionadas, que o mesmo proporciona. Assim, este Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) tem como finalidade analisar o documento arquivístico digital, enfatizando 

como é realizada a manutenção para a sua autenticidade.    

 A escolha para a realização desta pesquisa foi proporcionada pelo interesse pessoal 

desta pesquisadora pelo o assunto “autenticidade do documento arquivístico digital” discutido 

em disciplinas ofertadas no curso de Arquivologia, pela Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Aulas assistidas por esta pesquisadora ministradas pela professora Margareth da Silva, 

orientadora deste TCC, e pelo professor Daniel Flores, foram fundamentais para a conclusão 

desta pesquisa.   

Partindo do pressuposto que o documento digital trouxe inúmeras vantagens para 

instituições e empresas, como à rapidez de elaboração, o fácil armazenamento, autenticação 

do documento por meio de assinatura digital, fácil transmissão e acesso sem burocracias. 

Todavia, apesar de todas as facilidades citadas acima, existem em contrapartida alguns 

problemas de instituições ou empresas adotarem o documento em formato digital, como 

adulteração ou perda do documento, a rápida obsolescência tecnológica e a degradação física 

do suporte.  

Os percalços descritos acima serão estudados ao longo deste trabalho, e também serão 

pontuadas soluções para os mesmos. Pode-se adiantar que os principais meios arquivísticos 

que asseguram a autenticidade desses documentos são o gerenciamento e a preservação. Ou 

seja, em instituições e empresas que adotaram o documento digital em seu arquivo devem 

presar por sistemas de gestão de documentos e repositórios arquivísticos confiáveis.  

Como estamos tratando do documento arquivístico digital, a tarefa de mantê-los 

autênticos e seguros não é realizada somente pelos arquivistas, mais por profissionais de 

tecnologias. Isso quer dizer que, essa ação muitas vezes é feita em conjunto de um lado 

arquivistas, e do outro, profissionais de tecnologia.  
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 Sendo assim, a presente pesquisa pretende responder as seguintes perguntas: O que faz 

um documento arquivístico digital ser autêntico? Como é realizada a manutenção do 

documento arquivístico digital? Quais são os conceitos e as definições arquivísticas para se 

alcançar a autenticidade num documento arquivístico digital?  

 Justifica-se este TCC por existirem poucos trabalhos na área de Arquivologia que 

abordem a manutenção da autenticidade em documentos arquivísticos digitais. Assim, a 

literatura sobre o tema abordado é insuficiente. Sendo assim, com o fato que existe pouca 

literatura sobre o tema, o presente TCC pretende contribuir de forma sucinta para o assunto 

em questão, melhor dizendo, para a manutenção da autenticidade em documentos 

arquivísticos digitais na área de Arquivologia.  

 Este trabalho tem como objetivo geral analisar o documento digital, sobre o aspecto 

arquivístico da autenticidade, sendo abordados os principais conceitos da área para a sua 

manutenção, preservação e acesso. E tem como proposta os seguintes objetivos específicos:  

 Conceituar e caracterizar o documento de arquivo; 

 Estudar o documento de arquivo autêntico, enfatizando os conceitos de autenticidade, 

autenticação e fidedignidade/confiabilidade;  

 Descrever o documento digital: examinando a sua forma fixa e o seu conteúdo estável;  

 Apresentar os métodos que garantem autenticidade aos documentos arquivísticos 

digitais;  

 Pontuar os desafios para o alcance da autenticidade em documentos digitais; 

 Analisar a Resolução nº 24 do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq);  

Este TCC tem como marco teórico estudar o documento arquivístico digital, 

destacando como é realizada a manutenção para a sua autenticidade. Sendo assim, tem-se  

como base teórica o Projeto InterPARES, que desde 1997, que pesquisa a preservação de 

documentos arquivísticos autênticos em sistemas eletrônicos. Logo, também será pesquisado 

o caso brasileiro, com as diretrizes na Resolução n° 24 do Conarq, de 03 de agosto de 2006. É 

importante destacar que essa resolução estudada foi elaborada e divulgada pelo Arquivo 

Nacional do Brasil.   

 Como metodologia temos uma pesquisa descritiva e bibliográfica, dessa forma foram 

selecionados livros, artigos e resoluções para serem utilizados como base teórica. Também 

serão visitados sites, a fim de, demonstrar como é mantida a autenticidade dos documentos 

digitais.  

 Os dados empíricos desta pesquisa foram baseados na análise das Resolução nº 24 do 

Conarq. Sendo que, esse TCC será destacado a manutenção do documento de arquivo, tendo 
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como premissa a sua autenticidade. Vale enfatizar que tal discussão é fundamental, partindo 

do pressuposto que existem diversos desafios que devem ser superados, para a finalidade da 

autenticidade do documento arquivístico digital.        

 Julgou-se necessário organizar o presente TCC em seis capítulos. Estes foram 

subdivididos em algumas subseções, com o propósito de abordar melhor a temática estudada. 

Busca-se a partir dessa essa estrutura organizacional, a melhor compreensão do leitor sobre o 

tema.  

 O primeiro capítulo é a presente introdução, nela foram abordadas premissas básicas 

para um TCC, tais como, apresentação do tema, justificativa, objetivo geral e objetivos 

específicos, marco teórico, metodologia e campo empírico.  

 O segundo capítulo identifica o que é documento de arquivo, documento de arquivo 

autêntico e documento digital.  

 O terceiro capítulo descreve com mais precisão sobre a autenticidade do documento 

digital, destacando os métodos e etapas para sua efetivação.  

 O quarto capítulo trata dos desafios para o alcance da autenticidade em documentos 

digitais, sendo assim foram desdobrados alguns destes problemas, com as técnicas de 

autenticação, a obsolescência tecnológica e o custodiador confiável.  

 O quinto capítulo analisa as Resolução nº 24 do Conarq, nela são expostas diretrizes 

sobre a autenticidade de documentos digitais.  

 Para finalizarmos a pesquisa serão apresentadas as considerações finais, as referências 

bibliográficas que embasaram esse trabalho e os anexos da pesquisa.    
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2 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS PARA ARQUIVOLOGIA  

            Neste capítulo serão explicadas definições indispensáveis para a Arquivologia, que são 

peças fundamentais para o desenvolvimento e conclusão do trabalho. As definições giram em 

torno de explicar como o documento de arquivo digital se mantém autêntico. Para isso, 

primeiro será conceituado o que é documento de arquivo e suas características. Depois, irá 

abordar a ideia do documento arquivístico autêntico, enfatizando os conceitos da 

autenticidade, da autenticação e da fidedignidade/confiabilidade. E por último, será 

esclarecido o sentindo do documento arquivístico digital, como também, sua forma fixas e 

conteúdo estável.  

2.1 DOCUMENTO DE ARQUIVO: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  

 

           Antes de identificar os conceitos e as características do documento de arquivo, é 

preciso separar as palavras: documentos e arquivo. Essa ação tem a finalidade de promover 

melhor compreensão sobre o conceito de “documento de arquivo”.  Para o Dicionário de 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (Dibrate), o primeiro termo possui uma definição 

geral, já o segundo quatro definições.  

           Documento é definido como: “unidade de registro de informações, qual informações 

quer que seja o suporte ou suporte formato.” (Arquivo Nacional, 2005, p. 73). E o Arquivo é 

determinado como:  

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

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 
independentemente da natureza do suporte.  

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

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

3 Instalações onde funcionam arquivos.   

4 Móvel destinado à guarda de documentos. (Arquivo Nacional, 2005, p. 27) 

 

            Visto as duas definições descritas acima podem apontar resumidamente que: o 

“documento” é o registro de informações; e o “arquivo” são documentos produzidos e 

acumulados (em diversas situações) que desempenham alguma atividade, como é também 

uma entidade que faz a custódia. A partir, da interpretação dessas definições, é necessário 

pontuar que o documento de arquivo, pode “estar ou não estar” dentro de uma instituição ou 

um serviço que custodia arquivos.  

           Depois da abordagem sobre os conceitos de “documento” e de “arquivo” 

separadamente, pelo Dibrate. Logo, é preciso também definir o conceito de “documento de 

arquivo” para alguns autores. 
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           Primeiramente para (Martinho Junior e Silva, 1998, p. 21 apud BRASIL, 1991, p. 455, 

grifo nosso) documento de arquivo “[...] é aquele que, produzido ou recebido por uma 

instituição pública ou privada no exercício de suas atividades, constitua elemento de prova 

ou informação.” Esse conceito destacado pelo autor foi retirado da Lei n° 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, conhecida também como “Lei dos Arquivos”. Dessa maneira, tal conceito 

tem um viés legislativo relevante para essa pesquisa, pelo fato de que pela legislação 

brasileira só pode ser considerado documento de arquivo, documentos produzidos ou 

recebidos por uma instituição pública ou privada. 

           Em seguida, temos o comentário de (Bellotto, 2012, p. 7) sobre documento de arquivo 

 
[...] não é informação tomada no sentido geral. Aliás, essa expressão é um 
tanto equivocada, embora tenha caído no uso comum. A melhor expressão 

ainda é “documento de arquivo”, com todas as suas especificidades. A 

verdade é que aquela informação, a que está no arquivo, registrada no 

documento de arquivo, segue sendo o que era desde o momento da sua 
criação: informação administrativa, jurídica, financeira, econômica, política, 

técnica, científica, artística, etc. Não é “informação arquivística”! A 

informação arquivística, isto é, a de origem jurídica, administrativa, 
funcional, orgânica, é, antes de mais nada, prova, por mais simples que seja 

[...]  

 

           Com a citação de Bellotto (2012) percebe-se que ainda existe a questão de uso 

inapropriado de outros termos, para se definir documento de arquivo, assim a autora afirma 

que a expressão correta é documento de arquivo. E também, define o que significa esse termo.  

          Em contrapartida, tem-se a contribuição de Ohira 2004, p. 6 (apud Ruiz, 1999, p. s/n), 

grifos nossos) que expõem a definição de documento de arquivo em duas vertentes: 

características externas e internas, como também a relação com a entidade produtora.  

 

• Características externas: documento arquivístico é toda expressão de 
prova, em qualquer linguagem, forma ou suporte, geralmente em exemplar 

único;  

• Características internas: de caráter autêntico, objetivo e imparcial, 
essencialmente administrativo ou jurídico, produzido em qualquer data, de 

forma automática e espontânea, conservado íntegro em forma original, 

indivisível, seriado, ou seja, unido a outros de sua espécie por um vínculo 

originário e necessário, interdependente, ou seja, interrelacionado, e 
formando parte de um fundo ou conjunto orgânico.  

• Relação com a entidade produtora: produzido, recebido e acumulado, 

como resultado do processo natural da atividade ou gestão de uma pessoa ou 
entidade pública ou privada, em cumprimento de suas funções com fins 

jurídicos e/ou administrativos e conservados como prova, informação e 

continuidade de gestão.  
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         Com as características externas e internas expostas por Ohira (2004) é perceptível como 

o documento de arquivo é repleto de características importantes, para se compreender melhor 

sua função para a sociedade. Como também, é imprescindível sua relação com a entidade 

produtora.   

 

2.2 DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO AUTÊNTICO  

         Para iniciar essa subseção é necessário destacar uma definição sucinta sobre o que é 

documento arquivístico autêntico         

Um documento arquivístico autêntico é aquele que é o que diz ser, 

independente de se tratar de minuta, original ou cópia, e que é livre de 

adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção. (KROTH et al, 2007, 
p. 5, grifos nossos) 

        Ou seja, segundo Kroth et al. (2007) tem que ser:  

 Livre de adulterações; ou  

 Qualquer tipo de corrupção.  

 

        Além disso, é preciso destacar alguns características/conceitos para que o documento 

arquivístico seja autêntico.   

 Autenticidade;  

 Autenticação;  

 Fidedignidade/confiabilidade.  

 

2.2.1 Autenticidade  

       Para definir a autenticidade do documento arquivístico autêntico é preciso pontuar nessa 

característica/conceito têm três aspectos fundamentais: o legal, o diplomático e o histórico.   

Documentos legalmente autênticos são aqueles que dão testemunhos sobre si 

mesmos em virtude da intervenção, durante ou após sua produção, de uma 

autoridade pública representativa, garantindo sua genuinidade. Documentos 

diplomaticamente autênticos são aqueles que foram escritos de acordo com a 
prática do tempo e do lugar indicados no texto e assinados pela pessoa (ou 

pessoas) competente para produzi-los. Documentos historicamente 

autênticos são aqueles que atestam eventos que de fato aconteceram ou 
informações verdadeiras. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
2012, p. 3) 
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         Assim, percebe-se que na característica/conceito de autenticidade existem essas três 

esferas, que são fundamentais para que o documento arquivístico autêntico não seja 

adulterado ou corrompido.  

         Para o InterPARES 2 Project ([2011a] s/p) a autenticidade  

 

[...] refere-se ao fato de que os documentos arquivísticos são o que eles 

dizem ser e que não foram adulterados ou corrompidos de qualquer outra 

forma. Assim, com relação aos documentos arquivísticos em particular, a 

autenticidade refere-se à confiabilidade dos documentos enquanto tais. 

           Sendo assim, pode-se afirmar também que “A autenticidade é constituída pela 

identidade e integridade que, quando conservadas, garantem que o material não foi 

corrompido ou adulterado.” (BRITO, 2018, p. 27). Dessa maneira, todos esses conceitos 

atrelados à definição de autenticidade são essenciais para garantir um documento esteja livre 

de adulterações ou qualquer tipo de corrupção.  

2.2.2 Autenticação  

          O Dibrate (2005, p. 39) tem por definição que a autenticação é “Atestação de que um 

documento é verdadeiro ou de que uma cópia reproduz fielmente o original, de acordo com as 

normas legais de validação.” (DIBRATE, 2005, p. 39). Para se complementar essa concepção 

é preciso enfatizar que a autenticação “[...] independente de tecnologia consiste na presunção 

de autenticidade, e é uma inferência empreendida a partir de fatos conhecidos sobre a maneira 

como um documento foi produzido e mantido. (BRITO, 2018, p. 36). Em síntese, a 

autenticação transmite ao documento validade e veracidade.  

       Para complementar a definição de autenticação é preciso mencionar que esta é realizada 

por uma pessoa jurídica e também possui padrões a serem seguidos. Como explica Macneil 

(2008, s/p):  

[...] é entendida como uma declaração sobre a autenticidade de um 

documento arquivístico num determinado ponto no tempo por uma pessoa 

jurídica imbuída de autoridade para fazer tal declaração. É necessária uma 
afirmação autoritária (que pode ser sob a forma de palavras ou símbolos) que 
é acrescentada ou inserida no documento atestando que ele é autêntico.  

           Para exemplificar a autenticação, vale ressaltar que o ato de autentificar é realizado no 

Brasil por uma pessoa jurídica, e sua realização é feita geralmente em cartórios ou em 

instituições públicas que são habilitadas a fazerem tal serviço à população.   
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2.2.3 Fidedignidade/confiabilidade  

           Para Duranti e Macneil (2008, s/p), a fidedignidade significa “a autoridade e a 

confiança dos documentos como evidência, isto é, a capacidade de representar os fatos a que 

se refere”. Em suma, as informações que constam no documento devem ser verdadeiras. 

       Com relação à característica e o conceito de confiabilidade temos a seguinte ideia 

  
[...] está relacionada ao momento da produção, a autenticidade está ligada à 

transmissão do documento e à sua preservação e custódia. Um documento 

autêntico é aquele que se mantém da mesma forma como foi produzido e, 
portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que tinha no momento 

de sua produção. (KROTH, 2007, p. 5) 

        Dessa maneira, entende-se que tanto a fidedignidade, como a confiabilidade são 

fundamentais para que o documento arquivístico seja autêntico.  

2.3 O DOCUMENTO ARQUIVÍTICO DIGITAL  

         Com o objetivo de definir “documento arquivítico digital”, primeiro será mencionado à 

terminologia do termo “documento digital”. Para o Dibrate (2005, p. 75) documento digital é 

o “Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional.” 

Isso quer dizer que o documento digital nasce a partir de um sistema computacional, dessa 

maneira a tecnologia está atrelada ao mesmo desde sua criação, até seu fim.    

         Nesse momento falando sobre o “documento arquivístico digital”, o Glossário do 

InterPARES 3 Project4 apresenta dois pareceres que se juntam para esclarecer o documento 

digital: “Um componente digital, ou um grupo de componentes digitais, que é salvo, e que é 

tratado e gerenciado como um documento” e “informação registrada codificada em dígitos 

binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”. Sendo assim, essas 

duas definições se complementam para definir o documento digital, que sempre estará 

caminhando em conjunto com a tecnologia.  

 

2.3.1 A forma fixa e o conteúdo estável  

         É fundamental salientar que um documento digital deve ter duas características:  

 Forma fixa; e  

 Conteúdo estável.  
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          Para elucidar essas duas características o Glossário do InterPARES 3 Project2, 

menciona que é “uma unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem 

fixada num suporte (registrada) com uma sintaxe estável. Um documento tem forma fixa e 

conteúdo estável”.  

          Em parte Duranti e MacNeil comentam sobre os materiais digitais, que precisam ser 

fixo e estável. 

[...] os chamados “documentos virtuais” não podem ser considerados 
documentos no ambiente eletrônico. Um documento virtual consiste em 

ponteiros para dados residentes em locais diferentes dentro de um banco de 

dados ou em múltiplos bancos de dados [...]. Esse documento não existe 
como tal até que seus componentes estejam realmente ligados de forma 

inextricável, ou seja, até que o conteúdo do documento esteja articulado em 
uma forma fixa (DURANTI; MACNEIL, 2008, s/p) 

 

            Com esses dois apontamentos é percebível que tanto a forma fixa, quanto o conteúdo 

estável são imprescindíveis para a composição do documento arquivístico digital. Dessa 

maneira, a junção desses dois componentes permite que o material, que está sendo produzido 

em formato digital, seja um documento e, portanto, é o primeiro passo para se tornar um 

documento autêntico.  
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AUTENTICIDADE EM DOCUMENTOS 

ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS 

            Os avanços na tecnologia surgiram em diversas áreas, e, na Arquivologia não foi 

diferente. O suporte dos documentos que majoritariamente era em papel por um grande 

período histórico, toma um novo formato ao final do século XX e durante todo o século XXI. 

Esse formato de documento é denominado de digital.  

            Comparando o documento digital com aos demais suportes de documentos têm-se 

duas vantagens: a não preocupação com acondicionamento e armazenamento. Contudo, 

garantir a autenticidade desses documentos torna-se uma tarefa mais complicada, pois estes 

são mais frágeis à corrupção, a adulteração e a obsolescência tecnológica. 

  

3.1 COMO A AUTENTICIDADE PODE SER GARANTIDA EM DOCUMENTOS 

DIGITAIS? 

            A pergunta que inicia essa subseção é uma das temáticas mais estudadas na área da 

Ciência da Informação, há diversos artigos que abordam como premissa que a autenticidade é 

o grande desafio dos documentos digitais. Dito isto, é preciso destacar que os documentos 

digitais devem sempre realizar a manutenção da autenticidade para serem considerados 

verdadeiros.  

Dessa forma, temos duas esferas sobre os documentos digitais: sua produção e 

manutenção. Como afirma Lacombe e Silva (2011, p. 115) “O grande desafio apresentado 

pelos documentos digitais é a garantia da produção de documentos confiáveis e a manutenção 

de sua autenticidade e acesso de longo prazo.” Pode-se verificar que é importante o 

documento digital sempre terá que provar sua autenticidade por meio da manutenção, que está 

ligada diretamente a tecnologia.  

Isto posto, uma é preciso enfatizar como a autenticidade é feita. As autoras Lacombe e 

Silva (2011, p. 115) pontuam que “[...] a autenticidade diz respeito à estabilidade do seu 

conteúdo ao longo do tempo e para garantir essa característica é necessário controlar os 

procedimentos de transmissão e de preservação.” Sendo assim, a autenticidade está conectada 

diretamente a perpetuação do conteúdo que está no documento ao longo do tempo.  

Para aprofundarmos a discussão temos as ponderações de Duranti e MacNeil (2008, 

s/p) sobre autenticidade no documento arquivístico digital que destacam e  

 
evidenciam que a autenticidade do documento arquivístico digital depende 

do modo, da forma e do estado da transmissão do mesmo, bem como das 
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condições de sua preservação e custódia. O registro tem sua autenticidade 

protegida por meio da adoção de métodos que garantam que este não foi 
adulterado e, por isso, continua tão confiável quanto no momento de sua 

criação, recebimento e retenção. (DURANTI; MACNEIL, 2008 apud 
BRITO, 2018, p. 29-30) 

            Como a citação acima expõe o grande contexto da autenticidade é que o documento 

não seja adulterado, isso demonstra que ele é autêntico. Dessa maneira, o mesmo deve ser 

vistoriado nas etapas: de criação, de recebimento e de retenção, ou seja, o que nos leva ao 

denominador comum da importância sobre a manutenção do documento arquivístico digital 

em todas essas fases.  

3.2 MÉTODOS QUE GARANTEM UM DOCUMENTO DIGITAL SER AUTÊNTICO 

          Pode-se afirmar que um dos métodos que garantem que o documento digital seja 

autêntico é a sua assinatura, está é feita no momento da sua criação. Tal afirmação é 

comprovada por Gandini (2002, p. 65) “[...] se tratando de documento eletrônico é a 

assinatura digital que tem função de autentificação.” Este mesmo autor garante que  

Essa “assinatura” tem função de lacrar o conteúdo do documento, fazendo 
com que este permaneça íntegro, ou se for minimamente alterado, que isso 

possa ser constatado; também garante a autenticidade e a tempestividade. 
(GANDINI, 2002, p. 69, grifo nosso) 

          Outra ponderação importante é do autor Lopes (2004, p. 79, grifo nosso) que esclarece 

mais dois métodos importantes para que o documento seja autêntico.  

A necessidade de se preservar, além da informação, a autenticidade 

documental obriga a adoção de códigos de legitimação eletrônica que 

sejam duradouros. Há ainda obrigação de que o sistema esteja planejado para 
realizar atualizações sistemáticas, de modo a evitar o comprometimento do 

valor probatório dos documentos por conta da obsolescência tecnológica. O 

descaso com essa questão pode levar a situações de perda total da 
informação.  

          Os códigos de legitimação eletrônica e as atualizações sistemáticas são fundamentais 

para que um documento digital seja autêntico. E também vale frisar que ambos são realizados 

durante a manutenção do documento, por isso todos esse métodos destacados são 

fundamentais para que o documento digital seja verdadeiro.    
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3.3 AVALIAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS DIGITAIS: IDENTIDADE 

E INTEGRIDADE 

          Como diversos procedimentos na área de Arquivologia, o termo autenticidade possui 

características e etapas. Pode-se afirmar que cada termo é representado por definições 

diferentes, como veremos a seguir.  

          Para essa subseção temos como destaque primeiro fundamentação teórica de McNeil 

(2008, s/p) apud Brito (2018, p. 31, grifo nosso) que explica duas características da 

autenticidade: o estabelecimento da sua identidade e a demonstração da sua integridade.   

    

MacNeil (2008, s/p) revela que os requisitos para atestar e manter a 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais são necessários para 
apoiar a presunção de que um registro digital é, e continua a ser, o que diz 

ser e não foi modificado ou corrompido em seus aspectos essenciais. Para a 

autora, a avaliação da autenticidade desses materiais depende, precisamente, 
do estabelecimento da sua identidade e da demonstração da sua 

integridade. Desse modo, a identidade é apontada como o conjunto de 

atributos de um documento que o caracteriza como único e o distingue dos 

demais, enquanto a integridade está relacionada à completude e ao poder de 
prova, isto é, ao fato do registro se manter completo, inalterado e 
incorruptível em todos os seus aspectos fundamentais.  

 

          Essas duas fases são essenciais para que haja autenticidade nos documentos, a autora 

explica claramente o que é identidade e integridade. Essas duas características caminham 

juntas para que o documento digital arquivístico seja autêntico.  

          Outra autora de referência em estudos que envolvem a autenticidade de documentos 

digitais é Cristiana Vieira de Freitas que em sua dissertação titulada “A autenticidade dos 

objetos digitais” enfatiza que  

[...] em instituições onde são apenas produzidas impressões a partir de 

computadores, será necessário provar a sua genuinidade, fundamentada 
com base em documentação produzida em todas as etapas do sistema. 

Esta fundamentação terá de ser apoiada no testemunho de peritos que 

certifiquem a normal operacionalidade do sistema ou a sua segurança e que 
autentiquem os impressos gerados pelo sistema. A análise fornecida por uma 

testemunha às operações do sistema informático consiste num exame 

diplomático. Se a testemunha conseguir demonstrar que o impresso foi 

efectivamente produzido dentro de um sistema seguro, pode declará-lo 

como diplomaticamente genuíno e pode autenticá-lo, ou seja, conferir-

lhe autoridade e autenticidade legal. (FREITAS, 2010, p. 25-26, grifo 
nosso) 
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          Ao observar a citação acima percebe-se que a autenticidade dos documentos digitais 

está além somente da tecnologia. Freitas (2010, p. 25-26) enfatiza que deverá ter uma 

testemunha que após a análise do conteúdo documental irá declarar se o mesmo é autêntico ou 

não. Pode-se dizer que essa etapa que está ligada diretamente a diplomática é primordial para 

que um documento digital arquivístico seja autêntico.  
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4. OS DESAFIOS PARA MANUTENÇÃO DA AUTENTICIDADE EM 

DOCUMENTOS DIGITAIS 

          Ao estudar o documento arquivístico digital temos alguns aspectos que devem ser 

considerados como percalços para a área de Arquivologia, esses são relacionados à sua 

manutenção e como também a sua autenticidade. É um fato que os documentos arquivísticos 

digitais podem ser convertidos com mais facilidade, alterados, distribuídos e falsificados.  

          Dessa maneira, é imprescindível que nas esferas da Arquivologia tenham mais 

discussões sobre a manutenção e as técnicas que possam dar autenticidade os documentos 

digitais. Isso irá garantir que os mesmos possam ser verídicos, independente do seu suporte, e 

principalmente não havendo aversão desses documentos como valor de prova, por exemplo, 

dentro de empresas e de instituições que possuem seus arquivos no suporte de papel.   

 

4.1 AS TÉCNICAS DE AUTENTICAÇÃO 

          Como já mencionado, o documento arquivístico digital dever ser autentico para 

transmitir veracidade do seu conteúdo. Sendo assim, para MacNeil (2008, s/p) comenta que os 

maiores problemas em relação à autenticidade dos documentos arquivísticos digitais são as 

questões de sobreviver ao longo do tempo e do espaço. Dessa maneira, é essencial enfatizar 

que uma das técnicas para que o documento arquivístico digital seja autentico é necessário 

que aconteçam ações como: a atualização e a migração no que se refere à tecnologia, como 

também a mudança de custódia para um repositório confiável.  

          Em relação às técnicas de autenticação vale enfatizar que devem ser analisados dois 

quesitos sobre os documentos: a produção e a manutenção. Como explica Brito (2018, p. 36) 

“A autenticação independente de tecnologia consiste na presunção de autenticidade, e é uma 

inferência empreendida a partir de fatos conhecidos sobre a maneira como um documento foi 

produzido e mantido.” Essa duas vertentes “a produção e a manutenção” sobre o documento 

arquivístico digital são os pilares para a autenticação dos documentos digitais.  

           Dessa forma, para complementarmos a ideia sobre autenticação é importante destacar 

que  

Os procedimentos de controle compreendem quem produz, mantém/usa 

e preserva os documentos arquivísticos digitais e como essas ações são 

realizadas. Assim, é preciso que se definam direitos de acesso, espaços de 
trabalho (produção, recebimento, alteração, classificação, registro de 

metadados, arquivamento e destinação), conjunto de metadados e 

procedimentos de preservação. O sistema informatizado tem que ser 
confiável. Para tanto deve incluir trilhas de auditoria, controle de acesso de 
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usuários, métodos robustos para garantir a integridade dos documentos 

(como checksum ou hash), meios de armazenamento estáveis e medidas de 
segurança para controlar o acesso indevido à infraestrutura tecnológica 

(computadores, rede e dispositivos de armazenamento). A entidade 

produtora e/ou custodiadora dos documentos arquivísticos digitais tem que 

possuir reputação idônea, demonstrar capacidade e conhecimento específico 
para gerenciar os documentos e, consequentemente, inspirar a confiança dos 

usuários (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 4, grifo 
nosso). 

           Para o Conarq (2012, p.4) o controle dos documentos arquivísticos digitais se 

estabelece nos procedimentos de em quem produz, mantém/usa e preserva. É interessante 

também nessa estrutura arquivística sejam definidos “o direito de acesso, espaços de trabalho, 

conjunto de metadados e procedimentos de preservação”. Sobre o segundo ponto “o espaço de 

trabalho” é relevante destacar seus oito itens:  

 Produção;  

 Recebimento;  

 Alteração;  

 Classificação;  

 Registro de metadados; 

 Arquivamento; e  

 Destinação.  

 

           Assim, percebe-se como é complexo estabelecer a autenticação no documento 

arquivístico digital. No caso mencionado acima, existem oito itens, somente em um dos 

quatros procedimentos para a autenticação.  

           Os autores Rocha e Rondinelli (2016, p. 70) destacam que para muitos profissionais da 

tecnologia a autenticação dos documentos arquivísticos digitais se estabelece na assinatura 

eletrônica. Sendo assim, esse procedimento seria uma das formas mais seguras de autentificar 

um documento digital.  

           Considerando que para o Conarq (2011, p.123) a “modalidade de assinatura eletrônica 

resultante de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir, 

com segurança, a origem e a integridade do documento.” Levando em conta ainda os atributos 

dessa forma de autenticação o Conarq (2011, p.123) destaca que a assinatura eletrônica deve   

 
a) ser única para cada documento, mesmo que o signatário seja o mesmo;  

b) comprovar a autoria do documento digital;  
c) possibilitar a verificação da integridade; e 
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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.  

 

           Isto posto, pode-se afirmar que o uso de técnicas de autenticação nos documentos 

arquivíticos digitais são fundamentais para os mesmos sejam considerados verdadeiros. Como 

nosso objeto de estudo é o documento arquivístico digital, temos que considerar que nesse 

caso a autenticação depende da tecnologia, e por outro lado, também existe o percalço da 

obsolescência tecnológica.  

 

4.2 A OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA 

           Segundo o InterPARES 2 Project ([2011b], s/p) há diversas formas de causar 

corrupção nos documentos arquivísticos digitais. Assim, esse projeto sugere medidas para que 

esse problema não ocorra, e o acervo digital fique seguro.  

           Partindo dessa premissa as medidas indicadas pelo InterPARES 2 Project ([2011b], 

s/p) podem ser dividas em três pontos. E para Brito (2018, p. 39) são “o desenvolvimento de 

uma política ou rotina que assegure que o sistema faça cópias de segurança diariamente”; “à 

escolha de uma tecnologia de cópias de segurança que se adeque às necessidades da 

instituição”; e “à preservação contra a obsolescência tecnológica”. 

            Esse trabalho irá se ater apenas ao estudo do último ponto “à preservação contra a 

obsolescência tecnológica”. Mas, antes é necessário destacar algumas considerações 

importantes do InterPARES 2 Project ([2011b], s/p) sobre essa questão 

 
[...] quando partes do ambiente tecnológico em que você está trabalhando 
começam a se tornar obsoletas, elas devem ser atualizadas para a tecnologia 

mais avançada disponível, de acordo com suas exigências e obrigações 

particulares, e todos os materiais digitais dentro e fora do sistema devem ser 
migrados para essa nova tecnologia. Quando substituir o hardware, é 

importante que o novo tenha capacidades ao menos iguais às do anterior [...]. 

Planejar atualizações regulares de tecnologia, de acordo com um sistema de 
rodízio, assegurará que sua tecnologia não se torne ultrapassada e também 

ajudará a prevenir gastos expressivos e inesperados.  

 

            É imprescindível destacar que InterPARES 2 Project ([2011b], s/p) comenta algumas 

características sobre essa temática, ou seja, que os “Documentos digitais produzidos ou 

mantidos em sistemas que estão se tornando obsoletos algumas vezes precisam ser 

preservados por um longo tempo, mas não se espera que sejam acessados frequentemente”. E 

conclui que  

[...] você pode convertê-los da sua forma digital para microfilme, produzido 

a partir de um computador. Isto os protegerá de perdas acidentais ou 
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corrupção melhor do que qualquer outra medida. Outra boa medida de 

proteção é a duplicação – produzir uma segunda cópia de grupos de 
documentos vitais e mantê-la em outro computador, ou num segundo disco 

rígido, ou em DVD, em outro local de trabalho ou com outra pessoa, ou 

ainda em armazenamento remoto (INTERPARES 2 PROJECT [2011b], s/p). 

 

            Como citado acima existem algumas medidas de proteção: a conversão da sua forma 

digital para microfilme e a duplicação do documento. Assim sendo, essa duas providências 

devem ser tomadas por empresas e instituições que lidam com documentos arquivísticos 

digitais, para que não aja obsolescência tecnológica.  

 

4.3 O CUSTODEADOR CONFIÁVEL 

            Para concluir esse capítulo era preciso de mencionar a função do custodeador 

confiável para os documentos arquivísticos digitais. É possível sintetizar que este preservar e 

não altera os documentos arquivísticos digitais, como também não permite que terceiros 

alterem. Segundo o site da Universidade Federal Fronteira do Sul, no seu Glossário sobre 

Documentos Arquivísticos Digitais, custodiador confiável é definido como  

[...] preservador que pode demonstrar que não tem interesse para alterar os 
documentos arquivísticos preservados, ou para permitir que outros os 

alterem. Pode ser um profissional – ou um grupo de profissionais, como um 

arquivo – que tem formação em manutenção e preservação de documentos.  
 

            Já segundo o InterPARES 2 Project ([2011b], s/p) destaca que os documentos 

arquivísticos digitais correm perigo de adulteração depois que terminam a sua função no uso 

corrente, assim é necessário o exista um custodiador confiável para o arquivamento seguro 

desses documentos. Sendo assim, para InterPARES 2 Project ([2011b], s/p) o custodiador 

confiável é explicado como: 

[...] um profissional – ou um grupo de profissionais, como um arquivo ou 

uma sociedade histórica comunitária – que tem formação em manutenção e 

preservação de documentos, e que preferencialmente não tem relação com o 

conteúdo dos documentos ou interesse em permitir que outros os manipulem 

ou destruam.  

           Um dos pontos interessantes para essa discussão é salientado pela autora Duranti 

(1994, p.61), ela explica que a custódia dos documentos arquivísticos está intrinsicamente 

ligada à proteção e guarda da prova. Porém, destaca que o profissional arquivista deve 

aprender a gerenciar e preservar os arquivos não somente na forma física, ou seja, na relação 

com a questão material, entretanto na intelectual. Essa colocação é precisa quando 
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relacionamos com os documentos arquivísticos digitais, pois os mesmos estão ligados 

diretamente à tecnologia.  

            Por último, é essencial também enfatizar a colocação de MacNeil (2008, s/p) sobre a 

função do custodiador confiável. O autor ressalta que além de preservar e não alterar os 

documentos arquivísticos digitais, o custodiador confiável pode implantar procedimentos de 

segurança, e como após essa função alcançar excelência em integridade e precisão. 
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5. A RESOLUÇÃO Nº 24, DE 03 DE AGOSTO DE 2006 

 

 Neste último capítulo, será analisada a Resolução n° 24, de 03 de agosto de 2006 da 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, no Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), do 

Brasil. A proposta é destacar na Resolução n° 24 as ações arquivísticas de transferência e do 

recolhimento dos documentos digitais. Dessa forma, será abordado principalmente na 

Resolução n° 24 os aspectos da autenticidade relacionados à presunção e verificação.  

 

5. 1 ANÁLISE DA RESOLUÇÃO N° 24  

 

 Ao analisar a Resolução n° 24, de 03 de agosto de 2006 do Conarq foi percebido que 

esta estabelece algumas diretrizes fundamentais para ações de transferência e do recolhimento 

dos documentos digitais. Sendo assim, após a leitura analítica desse documento foram citados 

os Artigos que regem essa Resolução, ou seja, principalmente os pontos que ressaltam a 

pertinência a temática estudada que é garantir a autenticidade e a preservação dos documentos 

digitais ao longo do tempo.   

 O Art. 1° estabelece que os documentos arquivísticos digitais para serem transferidos 

ou recolhidos às instituições públicas devem ser: previamente identificados, classificados, 

avaliados e destinados; e também vir acompanhados de uma declaração de autenticidade, 

emitida pelo órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento.  

 
Art. 1º Os documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou 

recolhidos às instituições arquivísticas públicas, deverão: 

a) ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, 

incluindo os documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser 
transferido ou recolhido, conforme o previsto em tabela de temporalidade 

e destinação de documentos, ou plano de destinação aprovados pelas 

instituições arquivísticas na sua esfera de competência e de acordo com a 
legislação vigente;  

e) vir acompanhados de declaração de autenticidade, emitida pelo órgão 

ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento, que permita 
avaliar e atestar a autenticidade dos documentos, elaborada conforme anexo 

II dessa resolução, em duas vias, sendo que uma ficará permanentemente 

com o órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento e a 

outra com a instituição arquivística, para fins de prova e informação. 
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, Grifo nosso) 

 

 Ainda sobre o Art. 1º é necessário destacar que para esses procedimentos arquivísticos 

em primeiro lugar devem-se haver nas instituições arquivísticas: a tabela de temporalidade e 
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destinação de documentos ou o plano de destinação dos documentos aprovados pelas 

instituições arquivísticas.  

 O Art. 2° define que os órgãos e entidades produtores e acumuladores devem 

assegurar quatro procedimentos. Como é explicado abaixo 

 

Art. 2º Os órgãos e entidades produtores e acumuladores devem assegurar a 

preservação, a autenticidade e a acessibilidade dos documentos 

arquivísticos digitais até a transferência ou o recolhimento para a 

instituição arquivística na sua esfera de competência. (CONSELHO 

NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, Grifo nosso)  
 

 Outro ponto importante indicado pela Resolução nº 24, no Art. 3º concerne nos 

requisitos que as instituições arquivísticas públicas devem ter para o recebimento dos 

documentos arquivísticos digitais.  

 
Art. 3º A instituição arquivística pública, na sua esfera de competência, 

deverá atender aos seguintes requisitos para o recebimento dos documentos 

arquivísticos digitais: a) estabelecer política de preservação digital com 

sustentação legal, de maneira a possuir infra-estrutura organizacional, 

incluindo recursos humanos, tecnológicos e financeiros adequados, para 

receber, descrever, preservar e dar acesso aos documentos arquivísticos 

digitais sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança de longo 
prazo, e b) garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico 

responsável pela preservação e acesso dos documentos arquivísticos 

digitais sob sua custódia, como softwares, hardwares, formatos de arquivo 
e mídias de armazenamento digital. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2006, Grifo nosso) 

 

 Em relação ao Art. 4º indica que a instituição arquivística pública precisa que os 

documentos arquivísticos digitais recolhidos necessariamente devem ser autênticos, assim 

sendo deverá ser analisados também os metadados dos documentos. Uma ação relevante é a 

listagem descritiva feita pelo órgão ou entidade responsável pala transferência ou 

recolhimento.  

 
Art. 4º A instituição arquivística pública procederá à presunção de 

autenticidade dos documentos arquivísticos digitais recolhidos com base 
nos metadados relacionados a esses documentos [...] e com base na 

listagem descritiva apresentada pelo órgão ou entidade responsável pela 

transferência ou pelo recolhimento (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2006). 

 
 O último artigo analisado é o 5º, o qual afirma, sobretudo, que os documentos 

arquivísticos digitais sejam pela transferência ou recolhimento das instituições públicas 

podem estar sob duas formas: não criptografada ou descriptografada. E finaliza, esclarecendo 

que não pode haver nenhum atributo tecnológico que impeça o acesso.    
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Art. 5º Documentos arquivísticos digitais recebidos por meio de 

procedimento de transferência ou recolhimento à instituição arquivística 
pública devem estar sob a forma não criptografada ou descriptografada 

e sem qualquer outro atributo tecnológico que impeça o acesso. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006) 

 

 Todos os artigos da Resolução n° 24 destacados ao longo dessa subseção são 

imprescindíveis para ser compreendido o objeto de estudo deste TCC. Dessa forma, foram 

destacados os pontos principais que teriam relação maior com os procedimentos que devem 

ser tomamos pelas instituições arquivísticas públicas, em relação à autenticidade do 

documento arquivístico digital.      
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que os documentos arquivísticos digitais ainda são novos para a 

Arquivologia, claro, ao compará-los com documentos, por exemplo, em suporte de papel. 

Dessa maneira, estudos sobre a conservação e preservação, sobre tais documentos ainda são 

recentes, e estão sendo construídos.  

 O agravante principal dos documentos arquivísticos digitais é a garantia da sua 

autenticidade. Assim, os documentos digitais estão mais sucessivos a alteração e 

obsolescência tecnológica, mediante a esses fatores, a autenticidade torna-se cada vez mais 

uma tarefa árdua.  

 Um dos pontos interessantes nessa pesquisa é que os documentos arquivísticos digitais 

devem estar depositados num repositório confiável, isso é um dos fatores que garante 

autenticidade para esses documentos. É preciso mencionar também, que dentro desses 

repositórios confiáveis os documentos arquivísticos digitais cumprem o seu ciclo de vida, ou 

seja, que para a Arquivologia são as fases de produzir, receber, armazenar, dar acesso e 

preservar. 

Durante a realização da pesquisa percebeu a maioria dos autores que abordam a 

temática em questão não são brasileiros, mas estrangeiros, a maioria são de países como o 

Canadá e Estados Unidos. A percursora de estudos sobre a autenticidade de documentos 

arquivísticos digitais foi Luciana Duranti, com o projeto IntePares, ainda na década de 1990. 

Assim, existem escassos autores que publicaram trabalhos na língua portuguesa, contudo 

podemos destacar o pesquisador Daniel Flores, como uma das principais referências no 

Brasil. 

 Por último, vale destacar que para fundamentar teoricamente a pesquisa foi analisada a 

Resolução n° 24, de 03 de agosto de 2006, da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, no 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), do Brasil. No seu texto são expostos pontos 

relevantes sobre a autenticidade de documentos arquivísticos digitais, que confirmam as 

citações de autores que trabalham com esse assunto. E ao longo dessa pesquisa, depois da 

análise de autores de área e a verificação da Resolução n° 24, foram acrescidas as percepções 

dessa futura Arquivista. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006 

 

CASA CIVIL 

SECRETARIA-EXECUTIVA 

ARQUIVO NACIONAL 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

  

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006 

  

Estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos 

digitais para instituições arquivísticas públicas 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 

uso de suas atribuições previstas no item no inciso IX do art. 23, de seu Regimento Interno, 

aprovado pela Portaria nº 5, da Casa Civil da Presidência da República, de 7 de fevereiro de 

2002, em conformidade com a deliberação do Plenário, em sua 42ª reunião ordinária, 

realizada em 1 de agosto de 2006 e, 

Considerando a Resolução nº 2, de 18 de outubro de 1995, que dispõe sobre as 

medidas a serem observadas na transferência ou no recolhimento de acervos documentais para 

instituições arquivísticas públicas; 

Considerando a Resolução nº 20, de 16 de julho de 2004, que dispõe sobre a inserção 

dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos; 

Considerando a natureza específica dos arquivos digitais, criados e mantidos em 

ambiente tecnológico de contínua alteração e crescente complexidade, e que não se 

constituem como entidades físicas convencionais; 

           Considerando que as instituições arquivísticas devem estabelecer política de 

preservação e possuir infra-estrutura organizacional, bem como requisitos, normas e 

procedimentos para assegurar que os documentos arquivísticos digitais permaneçam sempre 

acessíveis, compreensíveis, autênticos e íntegros, resolve: 

Art. 1º Os documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou recolhidos às 

instituições arquivísticas públicas, deverão: 

a) ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, incluindo os 

documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser transferido ou recolhido, conforme 
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o previsto em tabela de temporalidade e destinação de documentos, ou plano de destinação 

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

legislação vigente; 

b) ter asseguradas a sua integridade e confiabilidade, por meio da adoção de 

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

maneira a evitar corrupção ou perda de dados; 

c) vir acompanhados de termo de transferência ou de recolhimento, conforme as 

normas da instituição arquivística na sua esfera de competência; 

d) vir acompanhados de listagem descritiva que permita a identificação e controle dos 

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

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

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

informação; 

e) vir acompanhados de declaração de autenticidade, emitida pelo órgão ou entidade 

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

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

ficará permanentemente com o órgão ou entidade responsável pela transferência ou 

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

f) estar no (s) formato (s) de arquivo digital previsto(s) pelas normas da instituição 

arquivística responsável pela sua custódia; e 

g) ser enviados em mídia(s) ou protocolo(s) de transmissão previsto(s) pelas normas 

da instituição arquivística. 

Art. 2º Os órgãos e entidades produtores e acumuladores devem assegurar a 

preservação, a autenticidade e a acessibilidade dos documentos arquivísticos digitais até a 

transferência ou o recolhimento para a instituição arquivística na sua esfera de competência. 

Art. 3º A instituição arquivística pública, na sua esfera de competência, deverá atender 

aos seguintes requisitos para o recebimento dos documentos arquivísticos digitais: 

a) estabelecer política de preservação digital com sustentação legal, de maneira a 

possuir infra-estrutura organizacional, incluindo recursos humanos, tecnológicos e financeiros 

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

digitais sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança de longo prazo, e 

b) garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico responsável pela 

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

hardwares, formatos de arquivo e mídias de armazenamento digital. 
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Art. 4º A instituição arquivística pública procederá à presunção de autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais recolhidos com base nos metadados relacionados a esses 

documentos, conforme especificado no anexo II, e com base na listagem descritiva 

apresentada pelo órgão ou entidade responsável pela transferência ou pelo recolhimento. 

Art. 5º Documentos arquivísticos digitais recebidos por meio de procedimento de 

transferência ou recolhimento à instituição arquivística pública devem estar sob a forma não 

criptografada ou descriptografada e sem qualquer outro atributo tecnológico que impeça o 

acesso. 

Art. 6º O órgão ou entidade que transfere ou recolhe documentos arquivísticos digitais 

manterá uma cópia, até que a instituição arquivística pública emita atestado de validação 

aprovando o processo de transferência ou recolhimento. 

Parágrafo único. A cópia a que se refere este artigo deverá ser eliminada de forma 

irreversível e por método seguro e comprovado. 

Art. 7º Para o pleno cumprimento desta Resolução as instituições arquivísticas 

públicas, na sua esfera de competência, em conjunto com os órgãos e entidades públicos, 

deverão estabelecer os instrumentos normativos necessários. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JAIME ANTUNES DA SILVA 

 

Diário Oficial da União 

 

ANEXO I 

 

Elementos essenciais para a elaboração da listagem descritiva para transferência e 

recolhimento de documentos arquivísticos digitais 

 

a) órgão ou entidade responsável pela transferência ou recolhimento dos documentos 

arquivísticos; 

b) órgão ou entidade responsável pela produção e acumulação dos documentos 

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

c) tipo e quantidade de mídias utilizadas e o volume total de dados em bytes; 

d) identificação dos formatos de arquivo digital; 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=07/08/2006
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e) metadados necessários para a interpretação e apresentação dos documentos, tais 

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

f) registro de migrações e datas em que ocorreram; 

g) registro das eliminações realizadas; 

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

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

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

i) informações necessárias para apoiar a presunção de autenticidade conforme anexo 

II; e 

j) data e assinatura do responsável pelo órgão que procede a transferência ou o 

recolhimento, podendo ser em meio convencional e/ou digital. 

 

Nota: A instituição arquivística recebedora poderá definir uma listagem descritiva mais 

detalhada de acordo com as características da documentação a ser recolhida. 

 

ANEXO II 

 

Informações para apoiar a presunção de autenticidade 

 

Essas informações são requisitos que servem como base para a instituição arquivística 

avaliar e atestar a autenticidade dos documentos transferidos ou recolhidos. A disponibilidade 

e a qualidade dessas informações vai variar de acordo com o tipo de documento arquivístico 

digital e dos procedimentos de gestão adotados. Quanto maior o número de requisitos 

atendidos e quanto melhor o grau de satisfação de cada um deles, mais forte será a presunção 

de autenticidade. As informações compreendem metadados e outras informações para apoiar a 

presunção de autenticidade que podem não constar da listagem descritiva do acervo. 

I - Metadados 

Os metadados relacionados aos documentos arquivísticos digitais, que costumam estar 

registrados nos sistemas de gestão de documentos, devem acompanhar o documento digital no 

momento da transferência ou recolhimento. São eles: 

a) nome do autor; 

b) nome do destinatário; 

c) assunto; 

d) data de produção; 
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e) data da transmissão; 

f) data do recebimento; 

g) data da captura ou arquivamento; 

h) código de classificação; 

i) indicação de anexo; 

j) nome do setor responsável pela execução da ação contida no documento; 

k) indicação de anotação; 

l) registro das migrações e data em que ocorreram; e 

m) restrição de acesso. 

 

II - Outras informações para apoiar a presunção de autenticidade que estarão 

contidas na listagem descritiva: 

 

a) indicação dos procedimentos de privilégios de acesso e uso; 

b) indicação dos procedimentos para prevenir, descobrir e corrigir perdas ou 

adulteração dos documentos; 

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

obsolescência tecnológica; 

d) indicação das normas e procedimentos que determinam a forma documental; e 

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

órgão ou entidade produtor ou acumulador. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


