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RESUMO 

 

O estudo objetiva discutir a temática do documento arquivístico digital e os desafios para a 

manutenção da sua autenticidade. Por meio de pesquisa bibliográfica, discorre sobre alguns 

conceitos fundamentais relacionados à temática, abordando a importância da proteção 

especial aos documentos arquivísticos digitais, a necessidade de preservação das 

características do documento arquivístico em meio digital, independentemente do suporte, 

forma ou formato. Aborda os desafios para a manutenção e preservação da autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais ao longo do tempo. Por fim, realizamos a análise das 

Resoluções nº 24 e 37 do CONARQ, que tratam sobre a autenticidade desses documentos. 

 

Palavras-chave: Autenticidade; Documento arquivístico; Documento arquivístico digital; 

Fidedignidade; custódia; Resolução CONARQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The study aims to discuss the theme of the digital archival document and the challenges for 

maintaining its authenticity. Through bibliographic research, he discusses some fundamental 

concepts related to the theme, addressing the importance of special protection for digital 

archival documents, the need to preserve the characteristics of the archival document in 

digital media, regardless of support, form or format. It addresses the challenges for 

maintaining and preserving the authenticity of digital archival documents over time. Finally, 

we carried out the analysis of CONARQ Resolutions 24 and 37, which deal with the 

authenticity of these documents. 

 

Keywords: Authenticity; Archival document; Digital archival document; Reliability; custody; 

CONARQ Resolution 
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1 INTRODUÇÃO 

A revolução da tecnologia da informação e comunicação estabeleceu uma série de 

inovações nas mais variadas áreas do conhecimento humano, atingindo também o mundo dos 

arquivos, com a adoção do formato digital para registrar as ações, atividades e funções de 

organizações e pessoas, trazendo também diversas mudanças na forma de sua produção, 

manutenção, seu acesso e uso ao longo do tempo. 

A problemática em torno dos documentos digitais tornou-se um campo de estudo 

interessante e relativamente novo, que demanda dos arquivistas e da Arquivologia uma 

profunda reflexão. A proximidade com outras áreas tornou-se mais do que uma simples 

quebra de barreiras, tornou-se uma necessidade, especialmente o diálogo com a Diplomática e 

a Tecnologia da Informação. 

Diante deste processo de desenvolvimento das tecnologias da informação, é preciso 

reconhecer as vantagens dos meios e das tecnologias digitais. Podemos mencionar, a agilidade 

na transmissão, troca e uso das informações, a redução de custos relativos aos processos de 

criação do documento. Porém, ao lado dessas vantagens e facilidades, também temos os 

desafios de enfrentar os aspectos que envolvem a manutenção da autenticidade ao longo do 

tempo. 

Em se tratando de documento arquivístico digital convém ponderarmos os diversos 

impactos e os riscos que sofrem os materiais digitais, os quais são sentidos principalmente 

quando temos que lidar com questões em torno da obsolescência tecnológica, e a não 

observação das características do documento arquivístico quanto à estabilidade da sua forma e 

do seu conteúdo, que ameaçam a sua autenticidade. 

O crescimento desordenado e o acúmulo de imensas massas documentais nos 

arquivos apresentam-se como um convite quase que irrecusável para que ideias sejam 

pensadas, elaboradas, revistas, discutidas e implementadas, sobretudo, com o advento dos 

arquivos digitais, cujos desafios se somam aos já conhecidos dos documentos convencionais. 

O tema da autenticidade dos documentos digitais vem sendo discutido por diversos 

autores da área, especialmente canadenses e europeus, se destacando a produção do 

InterPARES Project,que trata-se de um ação colaborativa de âmbito internacional, que tem 

um caráter multidisciplinar e conta com a participação de pesquisadores de vários países.No 

qual, o Brasil faz parte, por meio de uma equipe denominada Team Brasil coordenada pelo 
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Arquivo Nacional, que propôs-se a desenvolver o conhecimento para a preservação de 

registros autênticos criados e/ou mantidos em formato digital, assegurando sua longevidade e 

sua autenticidade,bem como brasileiros que vêm produzindo artigos e livros sobre essa 

temática, como por exemplo Rondinelli, Flores, Lacombe, Silva, Schmidt entre outros 

pesquisadores, revelando o interesse que o tema tem despertado na comunidade arquivística 

brasileira. 

O documento arquivístico é resultado das atividades de uma organização ou pessoa, 

e, portanto, não advém de uma função aleatória, mas pela necessidade de registrar essas 

atividades. 

Além disso, o documento arquivístico perpassa por fases, conhecidas como a fase 

corrente, intermediária e permanente, nas quais os documentos passam por diferentes 

autoridades que garantem a sua preservação e acesso, embora nem todos os arquivistas 

concordem com a ideia de ciclo de vida. 

Assim, por intermédio de uma necessidade, ou dever, que as organizações têm de 

cumprir para conduzir suas atividades, elas precisam produzir documentos de acordo com 

suas competências, objetivos e finalidades. 

A ideia para a realização desta pesquisa se deve principalmente ao desejo deste 

pesquisador em compreender as questões que permeiam o uso documento arquivístico digital, 

despertado principalmente pelas discussões presenciadas nas aulas cursadas na graduação de 

Arquivologia, na Universidade Federal Fluminense. As contribuições para realização desta 

pesquisa foram pautadas pela interação das disciplinas cursadas, e que tiveram uma parcela 

significativa na escolha do tema, e, neste sentido, destaco as aulas  ministradas pela professora 

Margareth da Silva, orientadora deste TCC, e dos demais professores do curso de 

Arquivologia como relevantes para a realização desta pesquisa.  

Assim, consideramos fundamental compreender as questões inerentes ao universo dos 

documentos de arquivo em formato digital, principalmente, em relação aos documentos 

digitais e a garantia da manutenção da sua autenticidade, utilizando os métodos da 

Diplomática, que podem fornecer ferramentas para a sua identificação e gestão.  Para tanto, 

pretendemos analisar a temática dos documentos arquivísticos digitais no intuito de 

demonstrarmos a importância da implementação de processos consistentes que visem garantir 

que todas as características que tornam um documento de arquivo confiável sejam 

preservadas e consequentemente, o seu acesso esteja disponível no longo prazo. Logo, 

apresenta-se como necessária a execução de uma gestão eficiente com procedimentos 



12 

 

adequados, com vistas garantir que a segurança, a confiabilidade e autenticidade dos 

documentos digitais sejam preservadas. 

 

Cabe esclarecer que a grande parte das informações produzidas, compartilhadas, 

utilizadas e armazenadas hoje em dia é propagada em meio digital, logo esta é uma realidade 

que já estamos convivendo, os documentos digitais transformaram as relações, agilizaram  a 

forma de contato nos órgãos, instituições e empresas com o público em geral.No entanto, as 

vantagens da era digital frequentemente são atreladas aos custos e aos inúmeros problemas 

que advém o uso do documento digital, como a obsolescência tecnológica e as ameaças à 

autenticidade dos documentos. 

Assim, para a elucidação do tema proposto convém que respondamos algumas 

questões: Quais as características que tornam um documento arquivístico digital autêntico? 

Como garantir a manutenção do documento arquivístico digital? Quais são as principais 

ameaças a autenticidade do documento arquivístico digital? 

 A justificativa para o presente trabalho se deve principalmente pelo interesse pela 

temática abordada, e por ser um campo relativamente novo e constantes processos de 

desenvolvimento, que interferem e impactam na produção, uso e na manutenção do tempo 

arquivístico digital, e que merece certo destaque e aprofundamento pelos arquivistas, 

sobretudo, em termos relacionados à autenticidade em documentos arquivísticos digitais.  

Este trabalho tem como objetivo geral levantar as principais questões que envolvem a 

manutenção e a preservação da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais no longo 

prazo. 

São os seguintes objetivos específicos:  

 Apresentar os conceitos documento de arquivo e documento arquivístico digital; 

 Demonstrar a importância da observação das características do documento 

arquivístico quanto à estabilidade e integridade da sua forma e do seu conteúdo; 

 Abordar os mecanismos que viabilizem a garantia da autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais;  

 Pontuar a complexidade e os desafios para garantir a preservação da autenticidade 

dos documentos digitais, para que se tenha garantia de acesso no futuro. 

 Analisar as Resoluções nº 24 e nº 37 do CONARQ. 

 



13 

 

O marco teórico deste trabalho foi delimitado para elucidar as questões que abarcam o 

documento arquivístico digital, como foco principal a manutenção da sua autenticidade. 

Sendo assim, tem-se como base teórica as resoluções nº 24 e nº 37 do Conarq e a proposta 

desenvolvida pelo Projeto InterPARES, projeto este que visa desenvolver o conhecimento 

teórico-metodológico essencial para a preservação de documentos arquivísticos digitais 

autênticos,  o qual vem se pesquisando desde 1997 a preservação de documentos arquivísticos 

autênticos em sistemas eletrônicos, e utiliza a Diplomática como base para identificar os 

documentos arquivísticos digitais. 

 No campo da metodologia optamos por uma teórica em meio físico e digital, no qual o 

objeto de estudo foram os artigos, livros, resoluções que serviram de base teórica para a 

estruturação deste trabalho. Cabe pontuar que, em virtude dos impactos desencadeados pela 

pandemia do novo Coronavírus SARS_COV_2, no presente ano de 2020, e as restrições 

impostas pelo distanciamento, impactaram o desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista 

que as dificuldades vivenciadas foram inúmeras e ambíguas nas diversas esferas da sociedade, 

o impacto social, psicológico e comportamental atingiu-nos por completo. 

 Os dados empíricos desta pesquisa foram baseados na análise da Resolução nº 

37 do CONARQ, que estabelece diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos 

arquivísticos digitais, com o objetivo de garantir a identidade e integridade desses documentos 

e minimizar os riscos de modificações.  

Em termos de estrutura e organicidade, o presente trabalho foi desenvolvido em 6 

Seções. 

Na primeira seção apresentamos o trabalho, a partir desta introdução, dos objetivos e 

da metodologia de pesquisa. 

A segunda seção abrange o contexto do trabalho, a partir da explanação dos conceitos 

elaborados pelos autores da área e os termos relativos natureza do documento de arquivo, o 

conceito de arquivo, autenticidade, fidedignidade, e o conceito relativo ao documento 

arquivístico digital e as suas particularidades, especialmente em relação a algumas questões, 

tais como, a vulnerabilidade dos materiais digitais e a necessidade de se estabelecer condições 

que possam assegurar a preservação contínua do documento digital, pelo tempo que for 

necessário para que este cumpra o papel pelo qual fora produzido. 

Na terceira seção foram abordados os métodos para garantir a fidedignidade e a 

autenticidade do documento arquivístico digital. 

Na quarta seção expõe as ameaças à autenticidade e a importância da cadeia de 

custódia para a preservação de documentos digitais autênticos.  
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Na quinta seção caracteriza-se pela análise de dois instrumentos normativos do 

Conarq, que são a Resolução nº 24, de 3 de agosto de 2006,que estabelece diretrizes para a 

transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições 

arquivísticas públicas , e a Resolução CONARQ nº 37, 19 de dezembro de  2012,que 

estabelece diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, 

que são de suma importância no âmbito dos documentos arquivísticos digitais, 

principalmente, no que tange a manutenção e a preservação da autenticidade. 

Por fim encontram-se as conclusões, e as ponderações que realizamos a partir das 

observações, constatações da temática abordada, assim como, as referências e os anexos da 

pesquisa. 
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2 AUTENTICIDADE E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 Essa seção tem por objetivo apresentar o conceito de arquivo, documento arquivístico 

digital, bem como os conceitos de autenticidade e fidedignidade a fim compreender as 

ameaças à autenticidade dos documentos no mundo digital. 

No cenário atual boa parte dos arquivos brasileiros detém uma estrutura ínfima de 

boas condições de trabalho para o desempenho das atividades arquivísticas. Isto se reflete 

diretamente na qualidade dos processos de organização, guarda manutenção, acesso e na 

localização rápida da informação no acervo. Neste âmbito, é perceptível que quando não há 

um planejamento eficaz em lidar com todas as necessidades dos arquivos há uma grande 

possibilidade de ocorrem problemas futuros, dentre estes, podemos mencionar a perda do 

documento e do seu conteúdo e a ausência de procedimentos padronizados para produção, 

arquivamento, utilização e reprodução dos documentos. Verifica-se que há uma necessidade 

de se aprofundar as discussões, assim como, expandirem o conhecimento no que se refere aos 

procedimentos e práticas arquivísticas, sobretudo com a disseminação do formato digital para 

registrar as atividades, pois, os arquivistas estão tendo que lidar teórica e praticamente com 

esses documentos a fim de assegurar a sua preservação e acesso de longo prazo  

Neste sentido, para a melhor compreensão dos documentos em meio digital, é 

necessário conhecer melhor o conceito de arquivo, quais as suas funções, o que é um 

documento de arquivo, para compreender os aspectos e características do documento 

arquivístico  digital. 

As instituições arquivísticas públicas detêm a função primordial de recolher, manter 

organizados, preservados e acessíveis os documentos originários das atividades de uma 

entidade pública ou privada. Os documentos arquivísticos detêm uma representatividade 

ímpar, por representarem um tipo de conhecimento único, fruto das atividades dos seus 

produtores. Logo, estes documentos são dignos de confiança e devem ser preservados de 

acordo com procedimentos estabelecidos. 

Assim, torna-se importante apresentarmos alguns conceitos de arquivo para elucidação 

da temática abordada. No presente trabalho utilizaremos as definições preconizadas pelo 

Dicionário Brasileiro de Arquivologia (DIBRATE), pelo Multilingual Archival Terminology, 

pela Associação dos Arquivistas Holandeses, conhecido no Brasil como “Manual dos 

Holandeses”, pelo Projeto InterPARES,bem  como  as  perspectivas  de alguns  autores  tais 

como, H.Jenkinson, Casanova, Brenneke e T.R.  Schellenberg,. 



16 

 

Apresentamos inicialmente a definição de arquivo proposta pelo Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005), o termo é definido da seguinte forma: 

 

1.Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

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

atividades,independente da natureza dos suportes. 

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

a conservação e o acesso a documentos. 

3.Instalações onde funcionam. 

4. Móvel destinado à guarda. (ARQUIVO NACIONAL, 2005) 

 

Entre as definições de 1arquivo que se encontram disponíveis no Multilingual Archival 

Terminology  apresentamos as seguintes: 

 

1.Conjunto orgânico de documentos, independentemente da sua data, forma e 

suporte material, produzidos ou recebidos por uma pessoa jurídica, singular ou 

colectiva, ou por um organismo público ou privado, no exercício da sua atividade e 

conservados a título de prova ou informação. É a mais ampla unidade arquivística. A 

cada proveniência corresponde um arquivo. 

2.Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva 

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

independentemente da natureza do suporte. 

3.Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, 

a conservação e o acesso a documentos. 

4.Instalações onde funcionam os arquivos. 
 

É interessante notar que o Multilingual Archival Terminology apresenta no cerne de 

suas definições o princípio de proveniência. Tal apontamento é de vital importância para a 

compreensão da Arquivologia, pois o documento de arquivo provém de uma acumulação 

natural, não premeditada, fruto das atividades de um órgão. Esses documentos produzidos por 

uma dada organização é o conjunto orgânico. 

Segundo a Associação dos Arquivistas Holandeses o arquivo consiste em: 

O conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por um órgão administrativo ou por um de seus 

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

custódia desse órgão ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVAS 
HOLANDESES, 1973, p.13). 

 

Já para autor Hilary Jenkinson, no seu manual intitulado Manual of archive 

administration, o mesmo define arquivos como documentos: 

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

ou privado) de que são parte constituinte e, subsequentemente, preservados sob a 

custódia da pessoa ou pessoas responsáveis por aquele ato e por seu legítimos 

                                                             
1INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES.Multilingualarchivalterminology.Disponível 
em:<http://www.ciscra.org/mat/mat/term/1137>. Acesso em: 11out.2020 
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sucessores para sua própria informação.(JENKINSON, 1937, apud 

SCHELLENBERG, 2006, p.36). 
 

Para o arquivista italiano Eugenio Casanova, no seu manual intitulado Archivisitica, o 

termo arquivo pode ser definido como: 

[...] a acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa no 
curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos políticos, 

legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa.(CASANOVA, 1928, apud 

SCHELLENBERG, 2006, p.37). 

 

O arquivista alemão Adolf Brenneke, define arquivo como:  

O conjunto de papéis e documentos que promanam de atividades legais ou de 

negócios de uma pessoa física ou jurídica e se destinam à conservação permanente 

em determinado lugar como fonte e testemunho do passado.(BRENNEKE, 1953, 

apud SCHELLENBERG, 2006, p.37). 

 

Para Schellenberg, o termo "arquivos" pode ser definido 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 haja hajam sido depositados ou selecionados para depósito,num 

arquivo de custódia permanente.(SCHELLENBERG, 2006, p.41). 

 

É possível perceber que, tanto Brenneke quanto Schellenberg referem-se aos arquivos 

como produto das atividades legais de uma pessoa física ou jurídica destinados à guarda 

permanente, que possuem um valor, enquanto o Manual dos Holandeses, Casanova e 

Jenkinson não mencionam tal fato. Podemos observar que Jenkinson e os holandeses 

enfatizam a produção por uma instituição e a custódia dos arquivos.  

As definições destes autores serviram de base para o desenvolvimento da 

Arquivologia, e suas contribuições nos ajudam a compreender o processo de conceituação dos 

arquivos e da própria natureza dos arquivos.  

2.1 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO  

 

As definições de documento arquivístico e documento arquivístico digital são 

extremamente importantes para compreendermos as especificidades e a natureza de cada 

termo, neste âmbito, segundo  Santos (2011) o documento arquivístico consiste em: 

Documento arquivístico é um conjunto de dados estruturados, apresentados em uma 

forma fixa, representando um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa 
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física ou jurídica (pública ou privada), no exercício de uma atividade, observando os 

requisitos normativos da atividade à qual está relacionado, e preservado como 
evidência da realização dessa atividade (SANTOS, 2011,p.142.). 

 

Nesse sentido, para contribuir para a discussão apresentamos mais um conceito, esta 

descrito no glossário do InterPARES Project 3 (2012), a definição de documento 

arquivístico2é um “Documento elaborado ou recebido no curso de uma atividade prática como 

instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”. 

O Conselho Internacional de Arquivos (2005) define documento arquivístico3 como: 

“Informação registada, produzida ou recebida no início, condução ou conclusão de uma 

actividade individual ou organizacional, e que compreende suficiente conteúdo, contexto e 

estrutura para fazer prova dessa actividade”. 

Para Rondinelli (2005, p.129),o documento arquivístico é a "informação registrada 

independente da forma ou do suporte, produzida ou recebida no decorrer da atividade de uma 

instituição ou pessoa e que possui conteúdo, contexto e estrutura suficientes para servir de 

prova dessa atividade". 

 

Segundo Bellotto (2006, p.37), os documentos arquivísticos são aqueles: 

[...]produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma família ou pessoa 

no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, guardando esses 

documentos relações orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais, 

administrativos ou legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar alguma 

coisa. Sua apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 

exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e suporte.  

 

Já para o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) do 

Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), a definição de documento arquivístico é consiste 

em um “Documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade 

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

referência”.(CTDE,2020, p.24) 

É interessante notar que tanto a definição do InterPARES Project e da Câmara Técnica 

de Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) guardam 

                                                             
2INTERPARES. Terminologia do InterPARES 3. Vancouver, s.d. Disponível  em: 

<http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=101>Acesso em: 19 fev.2021 

3INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. Documentos de Arquivo Electrónicos: Manual para 

Arquivistas. Conselho Internacional de Arquivos, Comité de Arquivos Correntes em Ambiente Electrónico, 

2005. Disponível em: <https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Study-16-Electronic-records_PT.pdf>. 

Acesso em: 19 fev.  

http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=101
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Study-16-Electronic-records_PT.pdf
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semelhanças quanto a sua natureza conceitual,ao afirmar que, a produção do documento se 

deve pelo curso de uma atividade prática. 

Destaque para a definição da autora Rondinelli, que estabelece a conceituação de 

documento arquivístico pautada na informação registrada independentemente da forma ou do 

suporte, além disso, esta possui conteúdo, contexto e estrutura, destinada a servir como prova 

da atividade executada. 

As definições apresentadas pelo InterPARES Project e pela Câmara Técnica de 

Documentos Eletrônicos (CTDE) do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) se pautam nas 

ideias da Diplomática preconizadas por Duranti, enquanto a definição exposta por Rondinelli 

é mais assemelhada com a do Conselho Internacional de Arquivos, cabe ressaltar que, as 

definições apresentadas contribuem de forma significativa para a compreensão da temática. 

 

2.2 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL 

 

O documento arquivístico digital detém diversas características que o colocam em um 

patamar diferenciado quando o comparamos com os materiais de biblioteca ou com os 

documentos museológicos por exemplo.  

De acordo com o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

Conselho Nacional de Arquivos (2020) o documento arquivístico digital é definido como o 

“Documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. (CTDE,2020, 

p.24) 

Conforme exposto pelo Multilingual Archival Terminology do International 

Councilon Archives, para língua portuguesa, a definição de documento arquivístico digital4“ 

consiste em um documento que é tratado e gerenciado como um documento arquivístico”. 

Para Duranti (2005, p.7), o documento arquivístico tem o significado de “qualquer 

documento criado (produzido) ou recebido e retido para ação ou referência) por uma pessoa 

física ou jurídica ao longo de uma atividade prática como instrumento e subproduto dessa 

atividade”. 

Esta definição serviu de base para a autora discorrer sobre a definição de documento 

arquivístico digital: 

                                                             
4INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES.Multilingualarchivalterminology.Disponível 

em:<://www.ciscra.org/mat/mat/term/2650>. Acesso em: 11out.2020 
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[...] um documento arquivístico (produzido ou recebido e retido para ação ou 

referência) de uma forma eletrônica, o que significa que uma mensagem recebida em 
forma eletrônica porém retida em papel é um documento arquivístico em papel, 

enquanto uma carta recebida em papel porém escaneada no computador é um 

documento arquivístico eletrônico.(DURANTI, 2005, p.7) 

 

No tocante a essas definições, Rondinelli (2013, p.252) afirma que “o conceito de 

documento arquivístico digital perpassa o conceito de documento, o qual, segundo a 

Diplomática, pressupõe as características de forma fixa e conteúdo estável". 

Ainda de acordo com esse pensamento, Duranti e Preston (2008, p.811, apud 

RONDINELLI, 2013, p.225), e com base na Diplomática, afirmam que o documento é:"uma 

unidade indivisível de informação constituída por uma mensagem fixada num suporte 

(registrada), com uma sintática estável.Um documento tem forma fixa e conteúdo estável.” 

Neste sentido, um dos projetos mais interessantes e relevantes para compreensão da 

temática do documento arquivístico digital é a publicação denominada de "Diretrizes do 

produtor: a elaboração e a manutenção de materiais digitais: diretrizes para indivíduos”, do 

InterPARES2 Project ([2011]), que apresenta definições e recomendações para orientar a 

produção e a manutenção dos materiais digitais. 

Entre as suas definições, é possível depreendermos que, apesar das vantagens 

inerentes do uso dos materiais digitais há de se pensar também, na preservação das suas 

características, ao afirmar que: 

Uma das grandes vantagens dos materiais digitais é a facilidade com que a 

informação pode ser editada, revisada ou atualizada. Mas isto também significa que 

informações importantes podem ser mudadas ou até mesmo perdidas, 

acidentalmente ou intencionalmente. Este é um problema particularmente importante 

para os documentos arquivísticos, porque uma de suas características é que seu 

conteúdo não foi alterado e é inalterável. Isto implica que a informação e os dados 
contidos nos documentos arquivísticos não podem ser sobrescritos, alterados, 

apagados ou expandidos. Um sistema que contém informações ou dados fluidos e 

em constante mudança não contém documentos arquivísticos até que alguém decida 

elaborá-los e salvá-los com forma fixa e conteúdo estável.(InterPARES2 Project, 

[2011], p.[6]) 

 

 

Diante desta abrangência de conceitos, é vital a compreensão das características e 

especificidades do documento arquivístico, que o distinguem de outros materiais como o de 

biblioteca e o de museu. Diante disso, apresentamos a seguir os conceitos de autenticidade, 

fidedignidade, forma fixa, conteúdo estável,e os elementos de identidade e integridade. 

De maneira geral, as instituições elaboram, consultam, compartilham e recebem 

documentos a todo o momento, os documentos produzidos são frutos do desenvolvimento das 
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atividades que estes executam no curso das suas competências e deveres, sendo que o 

documento gerado servirá como prova de um ato ou fato. 

De acordo com o glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

Conselho Nacional de Arquivos (2020), o conceito de autenticidade é definido como:  

Credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a qualidade de um 

documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de 

corrupção. A autenticidade é composta de identidade e integridade. (GLOSSÁRIO 

CTDE, 2020, p.12) 

 

 

No glossário InterPARES3 Project (2012) o conceito de autenticidade5 é descrito 

como a “Credibilidade de um documento arquivístico enquanto tal, isto é, a qualidade de um 

documento ser o que diz ser e de estar livre de adulteração e corrupção.” 

De acordo com o InterPARES2 Project ([2011]) em seu texto intitulado "Diretrizes do 

produtor: a elaboração e a manutenção de materiais digitais: diretrizes para indivíduos”, o 

termo autenticidade é descrito como: 

Autenticidade refere-se ao fato de que os materiais são o que eles dizem ser e que 

não foram adulterados ou corrompidos de qualquer outra forma. Assim, com relação 

aos documentos arquivísticos em particular, a autenticidade refere-se à 

confiabilidade dos documentos enquanto tais. Para assegurar que a autenticidade 

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

identidade dos materiais e proteger sua integridade. A autenticidade é colocada em 

risco cada vez que os materiais são transmitidos através do tempo e do espaço. Ao 

longo do tempo, a responsabilidade pela autenticidade é passada do responsável pela 

manutenção (keeper) para o preservador dos materiais em longo 

prazo.(InterPARES2 PROJECT, [2011], p.[2]) 
 

 

Para Silva (2015, p.150) "a autenticidade significa que o documento foi conservado 

ainda pelo produtor e pelo seus sucessores, de maneira que não tenha sofrido qualquer 

alteração, fraude ou mesmo destruição." 

Para o CONARQ, em Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos 

Arquivísticos (2012, p.2), o conceito de autenticidade é descrito como “qualidade de um 

documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido alteração, 

corrompimento e adulteração”.  

                                                             
5 INTERPARES. Terminologia do InterPARES 3. Vancouver, s.d. Disponível em: 

<http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=70>. Acesso em: 20 fev. 2021. 
 

http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=70
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Além disso, há dois elementos que compõem a autenticidade, que são a identidade e a 

integridade, definidas como: 

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) 

 

 

Outra referência arquivística é a definição apresentada pelo InterPARES Project 

([2011]), no documento denominado de Diretrizes do produtor,a integridade  é definida como: 

Conjunto de características de um documento ou de um documento arquivístico que 

o identifica de forma única e o distingue dos demais. A identidade de um 

documento, junto com sua integridade, constitui-se em um componente de 

autenticidade. (INTERPARES2PROJECT, [2011], p.8). 

 

 

Ao referir-se ao elemento integridade, o documento Diretrizes do produtor do 

InterPares2 Project ([2011], p.10) define “Qualidade de ser completo e inalterado em todos os 

aspectos essenciais; junto com a identidade, é um componente da autenticidade”. 

 

Uma vez apresentados os conceitos, passemos para a característica da fidedignidade, 

que também é de suma importância para a compreensão da temática dos documentos 

arquivísticos digitais. 

Segundo Duranti e MacNeil (1996, p.29), a "fidedignidade significa a autoridade e a 

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

se refere". 

De acordo com glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho 

Nacional de Arquivos (2020), conceito de fidedignidade está relacionado com o termo 

confiabilidade, e em seu texto encontra-se descrito o seguinte: 

Credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. 

Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se refere, e é 

estabelecida pelo exame da completeza, da forma do documento e do grau de 

controle exercido no processo de sua produção. (GLOSSÁRIO CTDE, 2020, p.18) 
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De acordo com o glossário do InterPARES3 Project(2012), o conceito de forma fixa6é 

definido como " Característica de um documento arquivístico que assegura que sua aparência 

ou apresentação documental permanece a mesma cada vez que o documento é manifestado, 

ou pode ser alterada segundo regras fixas.” 

Acerca desta definição, o documento Diretrizes do produtor do InterPares Project 

([2011])resume o significado do termo forma fixa, ao afirmar que: 

Essencialmente, ele significa que a mensagem transmitida por um documento 

arquivístico digital (ou outro objeto digital) pode ser exibida com amesma 

apresentação documental que tinha na tela quando foi elaborada ou recebida e salva 

pela primeira vez. (INTERPARESPROJECT, [2011], p.[6]). 

 

Com relação ao conceito de conteúdo estável, o documento Diretrizes do produtor do 

InterPares Project ([2011])o define como: 

Característica de um documento arquivístico que torna a informação e os dados nele 

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

acréscimo de atualizações ou da produção de uma nova versão. 

(INTERPARESPROJECT, ([2011]), p.[6]). 

 

Neste âmbito,Rondinelli (2013) reforça algumas características que um documento 

arquivístico digital deve possuir e que o identificam como tal, este afirma que: 

Para ser considerado arquivístico, um documento digital deve apresentar as 

seguintes características: forma fixa, conteúdo estável,relação orgânica, contexto 

identificável, ação e cinco pessoas: autor,redator, destinatário, originador e produtor 

(ou pelo menos as três primeiras). (RONDINELLI, 2013, p. 245). 

 

 

Ainda no que diz respeito à questão conceitual do documento arquivístico digital, é 

relevante apresentarmos os conceitos relativos ao documento arquivístico armazenado e 

manifestado, posto que estes conceitos sejam fundamentais para o entendimento da temática. 

Segundo Duranti e Thibodeau (2008, p.402-459 apud GLOSSÁRIO CTDE, 2020, 

p.24-25) o significado do termo “Documento Arquivístico Armazenado” é o seguinte: 

"Componente digital (ou componentes digitais) usado para manifestar um ou mais documento 

arquivístico o qual inclui os dados de forma e conteúdo, bem como as regras para processá-los 

(dados de composição)", e o significado do termo “Documento Arquivístico Manifestado” é 

                                                             
6 INTERPARES. Terminologia do InterPARES 3. Vancouver, s.d. Disponível em: 

<http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=84>. Acesso em: 20 fev. 2021. 

 

http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=84
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definido como "Visualização ou apresentação do documento arquivístico de uma forma 

compreensível para uma pessoa ou outro sistema." 

Com base no exposto, Flores e Kroth (2018, p.69) enfatizam que: 

Para garantir a integridade dos documentos digitais, é fundamental a observância de 

alguns conceitos tais como: a forma fixa, o conteúdo estável, a forma documental 

armazenada ou manifestada, assim como a fixidez, da informação em seu suporte de 
forma indissociável.  

 

Neste sentido, é importante ressaltarmos que a fixidez significa “Qualidade de um 

documento que assegura a forma fixa e o conteúdo estável” (GLOSSÁRIO CTDE, 2020, 

p.29). 

Para Santos (2012) a "fixidez é uma das características do documento arquivístico que 

mais impactam na percepção humana quanto à sua confiabilidade".(SANTOS, 2012, p.120). 

É evidente que as discussões sobre o uso do documento arquivístico em meio digital 

são complexas e carecem de uma abordagem mais ampla, tanto quanto ao direcionamento de 

esforços em busca de soluções práticas e concretas relacionadas a cadeia de custódia do 

documento arquivístico digital,ou seja, desde a sua produção, uso e guarda, quanto a 

observância da manutenção e da preservação das características do documento no formato 

digital, visando torná-lo fidedigno, estável, autêntico e confiável. 
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3 MÉTODOS PARA GARANTIR A FIDEDIGNIDADE E MÉTODOS PARA 

GARANTIR A AUTENTICIDADE 

Os documentos arquivísticos são fruto das atividades exercidas pelas organizações e 

pessoas no desempenho das suas respectivas competências. Assim, o registro gerado por estas 

atividades é o documento arquivístico, que, após a produção deve ser mantido e preservado 

para servir como fonte de prova, de informação e de garantia de direitos. 

Logo, estes documentos precisam ser fidedignos e autênticos para fornecer a evidência 

das suas ações, conforme descrito pela publicação “Carta para a preservação do patrimônio 

arquivístico digital” do Conarq (2005, p.2). Nessa publicação, é enfatizado que: 

[...] informação em formato digital é extremamente suscetível à degradação física e à 

obsolescência tecnológica - de hardware, software e formatos -, essas novas 

facilidades trazem conseqüências e desafios percucientes para assegurar sua 

integridade e acessibilidade. A preservação dos documentos digitais requer ações 

arquivísticas, a serem incorporadas em todo o seu ciclo de vida, antes mesmo de 

terem sido criados, incluindo as etapas de planejamento e concepção de sistemas 

eletrônicos, a fim de que não haja perda nem adulteração dos registros. Somente 

desta forma se garantira' que esses documentos permaneçam disponíveis, 
recuperáveis e compreensíveis pelo tempo que se fizer necessário. 

 

Desta forma, Rocha e Silva (2007, p. 116) reafirmam a importância da implementação 

de procedimentos que alcancem todo o ciclo de vida dos documentos, no intuito de garantir a 

preservação das características do documento arquivístico digital: 

Para se garantir as características do documento arquivístico digital como a 

confiabilidade, a autenticidade e o acesso de longo prazo é indispensável a 

implantação de procedimentos desde o início do ciclo de vida do documento digital, 

bem como adotar uma política de preservação digital. 

 

Na concepção de Duranti e MacNeil (1996, p.55), para garantir e assegurar que a 

fidedignidade dos materiais digitais seja preservada há de se estabelecer os procedimentos de 

criação dos documentos, que consiste em um "conjunto de regras que governam a criação e 

retenção do documento." 

No que tange a essas regras, Duranti e MacNeil (1996, p.55) enfatizam: 

Algumas dessas regras dizem respeito aos produtores de documentos, pois 

estabelece quem é competente para assinar os documentos através da concessão de 

responsabilidade a diferentes pessoas pela documentação dos mesmos fatos, ou 

através da exigência de que o mesmo fato ou a mesma parte deste seja reportada ao 

mesmo tempo para destinatários diferentes. Outras regras referem-se ao percurso dos 
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documentos, seu manuseio no curso da compilação e finalização e arquivamento, já 

que esta operação determina o contexto documental do documento. Quanto mais 
rigorosas e detalhadas forem as regras, mais fidedignos serão os documentos que 

resultam da aplicação das mesmas. 

 

Além disso, para Duranti e MacNeil (1996, p.55), existem dois tipos de métodos para 

assegurar que as regras sejam respeitadas e para que haja a garantia da fidedignidade do 

documento, estas afirmam: 

O primeiro é direcionado a prevenção e inclui três métodos principais. Um método 

consiste em uma inclusão dentro do sistema de privilégios de acesso, ou seja, 
designar a cada pessoa que tem acesso ao sistema eletrônico, de acordo com a 

competência específica, a autoridade para compilar, classificar, anotar, ler, 

recuperar, transferir e/ou destruir somente grupos específicos de documentos, (tais 

privilégios podem ligar cada pessoa a classes ou subclasses de documentos). Um 

segundo método consiste em incorporar um “fluxo de trabalho” no sistema que 

apresentará a pessoa competente para cada ação, – e somente esta pessoa – os 

documentos relativos – e somente estes documentos – e solicitará a criação do 

documento apropriado no tempo certo no desenvolvimento automático do 

procedimento. Um terceiro método consiste em limitar o acesso físico a tecnologia 

ou a parte dela através de cartões magnéticos, senhas, digitais, etc. 

 

Desta forma, é possível depreendermos que o primeiro método está relacionado à 

prevenção, e que este se desdobra em outros três métodos principais, que definem ou 

delimitam competências, privilégios de acesso físico e ao sistema eletrônico, assim como, 

definem o acesso a certos grupos de documentos e estabelecem a pessoa competente para 

cada ação. Um outro aspecto importante refere-se a "trilha de auditoria", que Duranti e 

MacNeil (1996, p.56) apresentam no segundo método: 

O outro tipo é voltado a verificação e inclui um método principal. Consiste em 

projetar dentro do sistema eletrônico uma “trilha de auditoria”, ou seja, um registro 

automático de todas as interações com documentos, para que todo acesso ao sistema 

possa ser documentado quando ocorrer, seja ele uma modificação, exclusão, adição, 

ou uma simples leitura do documento. Outras regras que regulam a criação, 

recebimento e retenção de documentos referem-se ao percurso, manuseio no curso 

da compilação e finalização e arquivamento, como operação, determina a relação 

orgânica do documento. Essas regras de gerenciamento de documentos tendem a ser 
procedimentos e, por isso, externas ao sistema eletrônico, e também regulam todos 

os documentos do mesmo produtor, ou seja, aplicam-se tanto para documentos 

eletrônicos como para não eletrônicos. 

 

Nesta perspectiva, Duranti e MacNeil (1996, p.56) constataram que o controle sobre o 

processo de criação é ainda mais fortalecido, quando há integração dessas regras de 

gerenciamento com os processos de atividade. As autoras ressaltam: 
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Integrar os dois processos inclui: identificar todos os procedimentos relativos à 

atividade em si dentro de cada função da instituição, decompor cada procedimento 
em cada uma das seis fases padrão (iniciativa, pesquisa, consulta, deliberação, 

controle de deliberação e execução) e determinar, para cada fase, a ação sendo 

realizada, a forma intelectual do documento gerado, o departamento competente 

para gerá-lo, sua classificação, nível de confidencialidade, a maneira de autenticá-lo, 

a necessidade de auditoria e sua disposição. A integração dos dois procedimentos 

resulta em uma descrição dos documentos associados com cada fase de cada 

procedimento e os requisitos ligados a ele em relação aos privilégios de acesso, 

classificação, registro, autenticação, auditoria e assim por diante. 

 

No que concerne a fidedignidade e os métodos para garanti-la, Duranti e MacNeil 

(1996, p.56) afirmam que estes estão ligados exclusivamente à criação dos documentos. Já a 

autenticidade está ligada ao modo, forma e estado da transmissão do documento: 

[...] a autenticidade está ligada ao modo, forma e estado da transmissão do 

documento e a maneira de sua preservação e custódia e é protegida e garantida 

através da adoção de métodos que assegurem que o documento não seja manipulado, 

alterado ou falsificado após sua criação, ou seja, que o documento seja exatamente 

tão fidedigno quanto do momento de sua criação, recebimento e retenção. O modo 

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

comunicado ao longo do tempo e do espaço. Quanto mais seguro for o método de 
transmissão, maior a garantia de que o documento recebido é o que deveria ser. A 

forma de transmissão de um documento é a forma física e intelectual que o 

documento tem quando é recebido. Tradicionalmente, a autenticidade é mais bem 

assegurada com a garantia de que um documento mantenha a mesma forma através 

da transmissão, tanto através do tempo como pelo espaço. 

 

 

 

Nesse sentido, Santos (2011, p.152) contribui para a discussão ao apresentar a 

autenticidade nos seguintes termos: 

Este conceito refere-se ao controle do processo de criação, manutenção e custódia do 

documento arquivístico, o que, em análise inicial, evitaria sua alteração não 

autorizada. Envolve preponderantemente sua relação com o produtor e sua 

capacidade de ser utilizado para os fins de sua criação.Em outras palavras, os 

documentos são o que aparentam ser (perceptível pelos seus elementos 

identificadores) não foram alterados, com ou sem intenção e tal percepção deriva da 

custódia adequada por seu produtor ou custodiador autorizado. 
 

Resumidamente, Duranti e MacNeil (1996, p.57-58) ressaltam a importância da 

preservação e da garantia autenticidade dos documentos digitais de longo prazo, através de 

alguns processos específicos: 

A autenticidade dos documentos eletrônicos no longo prazo só pode ser garantida 

por processos auto-autenticadores de reprodução de um meio para outro e da 

conversão de uma tecnologia digital para outra; pela fidedignidade da pessoa ou 

escritório designados com a autoridade e capacidade de realizar a reprodução e os 
processos de conversão e por uma linha ininterrupta de custódia física. 
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Com relação ao estado de transmissão, rascunho, original e cópia, Duranti e MacNeil 

(1996, p.57) enfatizam que: 

O estado da transmissão de um documento tem a ver com o nível de 

desenvolvimento e autoridade, ou seja, originalidade, integridade e efetividade 

quando for inicialmente retido após ter sido feito ou recebido. Esse estado pode ser 

um rascunho, um original ou uma cópia. Um rascunho é uma compilação temporária 

de um documento a ser corrigido; rascunhos podem estar em vários estágios de 

finalização. Uma cópia é uma reprodução de um documento feita de um original, 

rascunho ou outra cópia. Um original é o primeiro documento completo e efetivo. 

 

Um ponto a ser destacado é a forma de transmissão do documento, Duranti e MacNeil 

(1996, p.56) afirmam que "a principal diferença entre os documentos eletrônicos e os 

tradicionais diz respeito ao estado da transmissão". Ainda de acordo com as autoras, "o estado 

da transmissão de um documento está ligado ao nível de desenvolvimento e autoridade, ou 

seja, originalidade, integridade e efetividade quando for inicialmente retido após ter sido feito 

ou recebido." 

Tanto no meio tradicional quanto no meio digital, a diferenciação entre uma cópia de 

documento e o documento original é de suma importância, de acordo Duranti e MacNeil 

(1996, p.57) um documento original apresenta três características: 

[...] estar completo (ou seja, sua forma tem de ser aquela pretendida por seu autor e 

ou exigida pelo sistema jurídico), originalidade (tem que ser o primeiro a ser 

produzido na sua forma completa) e efetividade (deve ser capaz de alcançar os 

efeitos aos quais se destinou). Com os documentos eletrônicos, o estado da 

transmissão é avaliado com relação ao seu percurso. 

 

Diante desta abrangência de informações, é importante que tenhamos o conhecimento 

em relação aos diversos apontamentos anteriormente mencionados, para tanto, destacamos 

alguns, que não encerram a discussão, mas que podem servir de ponto de partida, se faz 

necessário atentarmos para os métodos que irão garantir a fidedignidade e a autenticidade dos 

documentos digitais, sobretudo, no que se refere à integração dos procedimentos, que 

assegurem que as características destes documentos sejam preservadas,assim como,a 

implementação de regras e procedimentos da criação, recebimento, transmissão e retenção de 

documentos. 
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4 AS AMEAÇAS À AUTENTICIDADE E A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DE 

CUSTÓDIA PARA A PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS 

AUTÊNTICOS E DA ENTIDADE OFICIAL DE PRESERVAÇÃO 

 

 

A utilização cada vez mais frequente dos meios tecnológicos evidenciou uma série de 

desafios para a Arquivologia, dentre os quais, podemos citar a obsolescência tecnológica e as 

ameaças à autenticidade, principalmente quando tratamos de documentos arquivísticos 

digitais e a necessidade de preservação em longo prazo. 

Em resumo, é preciso que façamos uma profunda reflexão voltada não apenas para o 

suporte, sobretudo, em relação a preservação das características necessárias para a produção 

de um documento arquivístico digital,com o intuito de identificar e aferir se estão sendo 

empregadas. 

 

Acerca destas ameaças e preocupações Silva (2015, p.20) enfatiza: 

 
Arquivos são historicamente materiais sujeitos a várias ameaças e riscos. As 

tradicionais ameaças à integridade dos fundos, como perda, dispersão, 
desmembramento e destruição, motivadas por guerras, conflitos, mudanças políticas, 

desastres ou incúria administrativa, atualmente são acrescidas da obsolescência 

tecnológica e da vulnerabilidade dos materiais digitais, que afetam sua credibilidade 

e integridade, impossibilitando acesso e uso, no presente e no futuro. 

 

 

Observa-se que, uma das grandes preocupações quando discorremos a respeito da 

temática dos documentos arquivísticos digitais é voltada quase que imediatamente para a 

preservação destes documentos em longo prazo, neste sentido Santos(2012, p.118) reforça 

que: 

É imprescindível que a preservação dos documentos arquivísticos digitais se inicie 

no ato de criação do documento, ou mesmo antes. Isso porque devem contemplar o 

planejamento quanto às potencialidades das tecnologias de informação e 

comunicação envolvidas e procedimentos necessários à conformidade legal e 

normativa institucional dos documentos produzidos, aí incluídos os sistemas 

informatizados que gerenciarão esses documentos. 

 

 

Nesse sentido, devemos, em especial, estarmos inteiramente cientes e preparados para 

lidar com as ameaças e problemas que podem interferir e impactar diretamente na preservação 

dos documentos arquivísticos digitais, sobretudo, na implementação de procedimentos de 
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segurança que possam garantir a manutenção e a proteção das características dos documentos 

arquivísticos digitais,isto significa, mantê-los confiáveis, autênticos e acessíveis a longo 

prazo.   

 

Acerca destas observações, Rocha e Silva (2007, p.115) afirmam: 

 

Para garantir a confiabilidade do documento arquivístico digital é necessário 

controlar os procedimentos de criação: quem pode criar e como criar. Um 

documento autêntico é aquele que não sofreu qualquer tipo de alteração ou 

corrupção. Assim, se a confiabilidade está relacionada ao momento da criação, 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. 

 

 

 

De acordo com o texto Diretrizes do Produtor do InterPARES 3 Project ([2011]) "a 

acurácia e a autenticidade dos materiais digitais não podem ser presumidas se existir qualquer 

oportunidade de modificá-los sem deixar vestígios."(INTERPARES PROJECT, ([2011]), 

p.13) 

Há, portanto, a necessidade de implementação de mecanismos de segurança, a 

restrição de acesso físico a locais onde os computadores são mantidos, a utilização de senhas 

e/ou autenticação biométrica para acessar o sistema, são algumas das ideias preconizadas no 

texto Diretrizes do Produtor do InterPARES3 Project ([2011]), e que podem auxiliar o 

trabalho dos gestores e produtores de documentos arquivísticos, assim como, os arquivistas, 

na aplicação destes procedimentos e diretrizes, de tal forma que possam ser mantidos 

confiáveis e preservados ao longo do tempo. 

Cabe ressaltar, que os procedimentos de segurança devem prever e prevenir eventuais 

falhas ou acidentes que podem prejudicar as condições de acesso dos materiais digitais, assim 

como, pode ocasionar perdas substanciais de documentos, dados e informações. 

Desta forma, a proteção dos materiais digitais está diretamente ligada aos 

procedimentos de segurança, que devem ser implementados, de acordo com a criação de uma 

política de segurança ou o desenvolvimento de uma rotina rigorosa que assegure que, o 

sistema faça cópias de segurança de forma regular e diariamente, e através da escolha da 

melhor tecnologia de cópias de segurança adequada com a situação específica de cada 

instituição, conforme exposto no texto Diretrizes do Produtor do InterPARES3 Project 

([2011]). 
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De tal forma que, estes possam ser considerados documentos confiáveis, livres de 

interferências que possam incitar dúvidas quanto a sua autenticidade. 

Nessa perspectiva, o texto Diretrizes do Produtor do InterPARES3 Project ([2011] 

p.14) ressalta: 

Os computadores não são infalíveis, e inúmeros fatores podem causar a corrupção 

ou outras formas de perda acidental dos documentos ou dados. A melhor maneira de 
se prevenir contra tais eventos é fazer cópias de segurança com regularidade e 

frequência. Se você armazená-las em outro local, ainda consegue proteção adicional 

contra fogo ou roubo de equipamento. Muitas técnicas, pacotes de software e 

serviços de backup (ou cópias de segurança) estão disponíveis, inclusive algumas 

que produzem automaticamente as cópias de segurança e depois as transmitem para 

um local seguro. 

 

Outro aspecto, que pode impactar os materiais digitais é a obsolescência tecnológica e 

a fragilidade destes materiais, e que certamente tornam-se um objeto de grande desafio à 

manutenção e preservação à longo prazo.Para tanto, o texto Diretrizes do Produtor do 

InterPARES3 Project ([2011] p.15) apresenta uma alternativa para a solução do problema, 

este afirma: 

Uma estratégia para solucionar este problema é eliminar a dependência do hardware, 

por meio da transferência das funcionalidades do hardware para o software (isto é, 

usar um aplicativo para simular as ações de uma parte do hardware). Esta é uma 

forma mais estável de manter a função quando o hardware ficar obsoleto. 

 

Conforme exposto, as ameaças aos arquivos envolvem uma série de fatores que podem 

impactar a preservação dos documentos arquivísticos, uma cadeia de custódia ininterrupta e 

confiável é vital para minimizar eventuais problemas presentes e futuros. Neste sentido, Silva 

(2015, p.147-148) enfatiza que: 

 
As ameaças aos arquivos não começam no seu uso pelo cidadão ou pelo 

pesquisador, nem quando são transferidos para uma instituição arquivística, mas 

desde o momento de sua elaboração.Os documentos, como são produzidos em 
decorrência das atividades de uma entidade ou pessoa, dependem de procedimentos 

rigorosos de controle na sua forma, linguagem, registro, tramitação e arquivamento 

para que se mantenham como documentos.Também é necessário controlar a atuação 

dos funcionários.Isto significa que a sua capacidade probatória, que o distingue de 

outros materiais, deve ser cuidadosamente protegida.Em situações em que não 

houve controle  nos procedimentos e sobre a atuação dos funcionários, a 

possibilidade dos documentos serem usados no presente e no futuro pode ser 

questionada ou não ser considerada válida jurídica e administrativamente.Os 

arquivos, portanto, devem estar sob a guarda de um  responsável, o custodiante, o 

qual deve proteger e assegurar a qualidade dos arquivos.  
 

 

De acordo com o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do 

Conselho Nacional de Arquivos (2020,p.14) o termo “Cadeia de Custódia Ininterrupta” é 

definido como:  
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Linha contínua de custodiadores de documentos arquivísticos (desde o seu produtor 

até o seu legitimo sucessor) pela qual se assegura que esses documentos são os 
mesmos desde o início, não sofreram nenhum processo de alteração e, portanto, são 

autênticos. 

 

Nesse sentido, citamos ainda a definição do InterPARES Project 3 (2012), referente ao 

termo "custódia ininterrupta7", em seu glossário é definido como: 

Linha rastreável e ininterrupta de cuidado, controle e, normalmente, de posse de um 

conjunto de documentos arquivísticos, da produção à preservação, que pode servir 

como um meio de proteger a autenticidade desses documentos. 
 

Ainda no se refere ao termo "custódia ininterrupta", apresentamos as considerações de 

Silva (2019, p.57) acerca do tema: 

Nesse novo cenário do mundo digital, a custódia ininterrupta é considerada essencial 

para que os documentos digitais ingressem em uma instituição de preservação, tendo 

em vista que no âmbito do produtor original e seus sucessores, esses documentos 
passaram por diversas migrações e mudanças de ambiente tecnológico. 

 

Observamos que, a ideia de uma cadeia de custódia ininterrupta é descrita como um 

meio vital e essencial para proteger e assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos, 

ou seja, a concepção de um “custodiador confiável8”, que de acordo com o glossário do 

InterPARES Project 3 (2012),significa:  

Preservador que pode demonstrar que não tem nenhum motivo para alterar os 

documentos arquivísticos preservados, ou para permitir que outros os alterem, e é 

capaz de implementar todos os requisitos para preservação de cópias autênticas de 

documentos arquivísticos. 

 

 

E é nessa perspectiva, que Silva (2015, p.52-53) contribui para a discussão ao 

apresentar o conceito de "custodiante confiável" e as suas responsabilidades, e que além de 

esclarecer e aprofundar o entendimento da temática, expõe a importância de um custodiante 

confiável para assegurar a preservação dos documentos digitais ao longo do tempo,esta 

afirma:    

                                                             
7  INTERPARES. Terminologia do InterPARES 3. Vancouver, s.d. Disponível em: 

< http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=782 >. Acesso em: 08 mar. 2021. 
 
 
8 INTERPARES. Terminologia do InterPARES 3. Vancouver, s.d. Disponível em: 

< http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=780  >. Acesso em: 08 mar. 2021. 

 

http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=782
http://interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm?term=780
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A aplicação do conceito de "custodiante" confiável significa que este precisa ter 

mandato e competência claramente definidos, regulados jurídica e 
administrativamente, para implementar todas as ações necessárias com relação à 

preservação física e intelectual, bem como garantir o acesso contínuo aos 

documentos custodiados.Além disso, o "custodiante" confiável deve assegurar que a 

preservação seja constante e permanente, especialmente a preservação digital, que 

envolve recursos financeiros, conhecimento especializado e capacidade tecnológica 

e isso envolve decisões políticas e planejamento, que ultrapassam a esfera da 

entidade e que precisam ser deliberados pelos níveis mais altos da administração, 

como no caso das organizações públicas. 

 

 

Isto significa que, todos os procedimentos que envolvam a cadeia de custódia dos 

documentos arquivísticos, desde a produção, o manuseio e a guarda do documento 

arquivístico devam ser interligados de tal forma que, o caráter orgânico dos arquivos seja 

mantido. 

Neste âmbito, Rondinelli (2011, p.220) ressalta que: 

 
Os documentos arquivísticos surgem naturalmente no decorrer das atividades de 

uma pessoa física ou jurídica, como uma decorrência normal do ato de se registrar 

essas atividades. Desse registro espontâneo resulta uma promessa (grifo nosso) de 

imparcialidade dos documentos bem como um vínculo entre eles. Tal vínculo se 

traduz na relação orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato do 

conjunto documental daí resultante ser dotado de organicidade. Como se trata de 

documentar atividades, cada documento é único no seu conjunto na medida em que 

ali desempenha uma função específica. Finalmente, a submissão desses documentos 
a procedimentos arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, garante a sua 

autenticidade. 

 

 

As ameaças à autenticidade dos documentos arquivísticos digitais são inúmeras e 

deveriam gerar um senso de grande preocupação para toda a sociedade. Ademais, apresentam-

se como um grande desafio para os arquivistas e a comunidade da Arquivologia, diante disso, 

Innarelli (2015, p.160) afirma que: 

 
A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais está ameaçada pela falta de 

políticas de preservação digital nas instituições pela própria tecnologia, a qual se 

modifica tão rapidamente que as teorias e conceitos da Arquivologia não conseguem 
acompanhar tal desenvolvimento. 

 

 

É nessa direção que Innarelli (2015, p.168) apresenta algumas questões que impactam 

a preservação de documentos  arquivísticos digitais no Brasil, este aponta que: 

 

 
Assim como existe a problemática em relação à vista dos documentos arquivísticos 

digitais em sistemas informatizados, algumas instituições brasileiras responsáveis 

pela gestão e preservação dos documentos arquivísticos digitais também não 

priorizam o desenvolvimento de políticas de preservação digital.De forma mais 
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grave, muitas instituições não possuem nem políticas de gestão dos documentos 

arquivísticos, quiçá de preservação. Desta forma, é possível identificar um descaso 
com os arquivos das instituições, que, muitas vezes, são associados a órgãos de 

memória e não de gestão.Neste caso, a falta de visão das instituições em relação à 

gestão e à preservação arquivística de documentos e a consequente falta de políticas 

de preservação digital colocam em risco o patrimônio arquivístico, não só da 

instituição, mas também de nossa sociedade. 

 

 

De acordo com Silva (2015, p.15-16) as questões que envolvem a preservação e o 

acesso aos materiais digitais são objeto de estudo e pesquisa de diversos países, instituições 

arquivísticas e acadêmicos,que diante das ameaças e riscos a estes documentos vêm buscado 

encontrar soluções, recursos e alternativas para enfrentar o problema. 
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5 ANÁLISE DAS RESOLUÇÕES DO CONARQ Nº. 24 E Nº37 

 

Nesta seção inicialmente analisamos a Resolução CONARQ nº 24, de 3 de agosto de 

2006, e posteriormente a Resolução CONARQ nº 37, 19 de dezembro de  2012, ambas do 

Conarq, buscando compreender o que cada Resolução determina no âmbito dos documentos 

arquivísticos digitais. Ademais, realizarmos um comparativo de ambas, no intuito de 

encontrarmos alinhamento de conceitos, entendimentos ou até mesmo diferenças textuais 

sobre a temática dos documentos em meio digital. 

 

As resoluções que são o objeto desta análise foram elaboradas pelo Conselho Nacional 

de Arquivos - CONARQ9, que é um órgão colegiado, vinculado diretamente ao Arquivo 

Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem por finalidade definir a política 

nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de um Sistema Nacional de 

Arquivos, assim como, tem o papel de exercer orientação normativa, que regulam matérias 

arquivísticas, visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 

arquivo,conforme informado no site do governo federal. 

 

5.1 RESOLUÇÃO DO CONARQ Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006 

 

A Resolução nº 24 foi publicada em 3 de agosto de 2006 e estabelece as diretrizes para 

a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais nas instituições 

arquivísticas públicas. 

É interessante notar que, o poder público através da elaboração e publicação desta 

Resolução evidencia a sua preocupação com a transferência e recolhimento dos documentos 

arquivísticos digitais nas suas instituições arquivísticas públicas. Destaque, para a parte dos 

“considerandos” que aborda a especificidade dos arquivos digitais, os quais são produzidos e 

mantidos em um ambiente tecnológico de contínua alteração e crescente complexidade, e 

além disso, não se constituem como entidades físicas convencionais. 

Resumidamente, o ambiente tecnológico é mutável e está em contínuo processo de 

desenvolvimento, o uso das tecnologias no âmbito dos arquivos já é uma realidade, as 

informações, a criação, a transmissão e o armazenamento de documentos ocorre no meio 

digital, entretanto, podemos citar a obsolescência tecnológica e a vulnerabilidade dos 

                                                             
9 Disponível em: < https://www.gov.br/conarq/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/o-conselho> Acesso 

em: 25 mar. 2021 
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materiais digitais como grandes desafios, entre outros fatores podem comprometer e 

prejudicar a preservação dos documentos arquivísticos digitais. 

Logo, o desenvolvimento de uma Resolução que estabelece diretriz e orienta as 

instituições a respeito de como lidar com a natureza específica dos arquivos digitais é de 

fundamental importância para a preservação desse material.  

A Resolução nº 24 em seu texto de “considerandos” afirma que as instituições 

arquivísticas devem estabelecer política de preservação e devem dispor de uma infraestrutura 

organizacional, bem como requisitos, normas e procedimentos para assegurar que os 

documentos arquivísticos digitais permaneçam sempre acessíveis, compreensíveis, autênticos 

e íntegros. Assim, o art. 1º determina: 

 
Os documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou recolhidos às 
instituições arquivísticas públicas, deverão: 

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

incluindo os documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser transferido 

ou recolhido, conforme o previsto em tabela de temporalidade e destinação de 

documentos, ou plano de destinação aprovados pelas instituições arquivísticas na 

sua esfera de competência e de acordo com a legislação vigente; 

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

adoção de procedimentos administrativos e técnicos que gerenciem riscos e 

garantam a segurança de maneira a evitar corrupção ou perda de dados; 

                    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. (CONARQ,2006) 

 

 

Observamos ainda a importância de seguir os procedimentos pré-estabelecidos, para 

que a transferência dos documentos arquivísticos digitais nas instituições arquivísticas 

públicas ocorra de forma eficaz, assegurando tanto a integridade, confiabilidade quanto a 

autenticidade destes documentos, por meio da adoção de procedimentos de segurança. Os 

referidos procedimentos visam assegurar a preservação dos documentos, isto é evidenciado 

pelo texto do art. 2º, que enfatiza: 
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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. (CONARQ,2006) 

 

 

No art. 3º, é determinado que a instituição arquivística pública, conforme sua esfera de 

competência deverá atender alguns requisitos específicos 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. (CONARQ,2006) 
  

 

Percebe-se que, a implementação de uma política de preservação digital legalmente 

sustentada, assim como, a existência de uma infraestrutura organizacional consistente, cuja 

finalidade é garantir o provimento contínuo dos serviços na sua totalidade, como quesitos 

basilares para que as instituições arquivísticas fundamentem suas ações em atividades 

práticas, que garantam a manutenção do ambiente tecnológico, a preservação e o acesso dos 

documentos arquivísticos digitais no sob sua custódia. 

 

No art. 4º, são especificadas as informações que servirão de apoio para que os órgãos 

possam proceder à presunção de autenticidade, estas se encontram disponíveis no anexo II, 

que embasarão as ações da instituição arquivística, com vistas à avaliação e a atestação da 

autenticidade dos documentos transferidos ou recolhidos. 

 
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. (CONARQ,2006) 

 

Com relação ao Anexo II, a Resolução destaca a importância dos metadados, que estão 

registrados nos sistemas de gestão de documentos e devem acompanhar o documento digital 

na transferência e no recolhimento. Entre eles, ressaltamos os seguintes metadados:  
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[...] São eles: 

a) nome do autor; 

b) nome do destinatário; 

c) assunto; 

d) data de produção; 

e) data da transmissão; 

f) data do recebimento; 

g) data da captura ou arquivamento; 
h) código de classificação; 

(CONARQ,2006) 

 

 

 

No art. 5º, é determinado que os documentos arquivísticos digitais que forem objeto de 

transferência ou recolhimento à instituição arquivística pública devam estar sob forma não 

criptografada ou descriptografada, de tal forma que, não seja impedido o seu acesso, ou seja, 

não poderiam ser lidos. 

 

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. (CONARQ,2006) 

 

O art. 6º, é um desdobramento do artigo 5º, e estabelece que haja uma cópia deste 

documento transferido ou recolhido, como meio de segurança, até que ocorra a validação do 

processo de transferência, através de um atestado de validação da instituição arquivística 

pública. 

Após a validação, a cópia deverá ser eliminada totalmente, tendo já cumprido o seu 

papel. A eliminação deverá ocorrer de forma segura, através de método estabelecido para tal, 

conforme ressalta o parágrafo único do artigo 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. (CONARQ,2006) 

 

Percebe-se que, o processo de transferência ou recolhimento dos documentos 

arquivísticos digitais é dotado de regras, que precisam ser seguidas, acompanhadas, atestadas 

e validadas, através da interação do órgão que participa do processo de transferência e a 

instituição arquivística competente, todos os procedimentos adotados são formas de mitigar 

uma serie de riscos prejudiciais a natureza do documento arquivístico digital. 
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O art 7º evidencia a importância da implementação de instrumentos normativos por 

parte das instituições arquivísticas públicas, com a participação dos órgãos e entidades 

públicas, para que seja possível o cumprimento da Resolução nº24. 

 

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.  

 

Nesse sentido, é possível depreendermos que as determinações abordadas nesta 

Resolução precisam ser aplicadas e seguidas de forma sistemática, com vistas a garantir o 

tratamento adequado aos documentos arquivísticos digitais, preservando a sua natureza 

específica. Todas as regras e orientações representam um conjunto de ações que são 

fundamentais para viabilizar a preservação digital. 

5.2 RESOLUÇÃO DO CONARQ Nº. 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 

A Resolução Conarq nº 37 foi publicada em 19 de dezembro de 2012, e aprova as 

Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais. Podemos 

perceber que a manutenção da autenticidade é um assunto recorrente quando discorremos a 

respeito dos aspectos e da manutenção das características dos documentos arquivísticos 

digitais. 

Neste âmbito, para que a preservação e o acesso de longo prazo, bem como a 

autenticidade desses documentos digitais sejam alcançadas, é necessária a realização de 

diversas ações conjuntas, tanto dos órgãos produtores, quanto das instituições arquivísticas. 

Logo, algumas ações são necessárias para contribuir com a execução de práticas arquivísticas 

eficazes e eficientes, tais como, a determinação de diretrizes, regras e procedimentos 

apropriados para contornar problemas característicos do universo digital. 

É evidente que, a simples existência de uma regra, diretriz, procedimento ou a 

publicação de uma Resolução na área não é o suficiente para pautar as atividades e práticas 

arquivísticas solucionando todos os problemas, no entanto, a Resolução em questão pode 

servir como um norteador para a implementação de ações práticas. 

A presente Resolução aprova as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de 

Documentos Arquivísticos Digitais, e tem como objetivo instrumentalizar os produtores e 

custodiadores de documentos arquivísticos para avaliar a presunção da autenticidade desses 

documentos. 
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Destacamos, Inicialmente, a parte dos "considerandos" da Resolução nº 37. O texto 

afirma que é dever do poder público a gestão documental, assim como, a proteção especial 

aos documentos de arquivo, e não menos importante, o poder público deve tomar as devidas 

providências para franquear aos cidadãos o acesso as informações contidas na documentação 

governamental.  

Neste sentido, percebe-se que a organização, a gestão documental e a proteção dos 

documentos de arquivo não podem ser caracterizadas como meros atos administrativos, pois 

tais ações se refletem na vida dos cidadãos, seja para garantia de acesso a alguma informação 

ou documento e até para a exercer direitos e benefícios garantidos pela lei. 

O segundo "considerando" da Resolução nº37 reafirma o papel do Conselho Nacional 

de Arquivos - CONARQ, o qual tem por finalidade definir a política nacional de arquivos 

públicos e privados, assim como, a orientação normativa visando à gestão documental e à 

proteção especial aos documentos de arquivo, independentemente da forma ou do suporte em 

que a informação está registrada. A proteção especial aos documentos de arquivo comprova a 

importância dos arquivos como instrumento de garantia dos direitos dos cidadãos e impõe aos 

custodiadores dos documentos a responsabilidade pela preservação dos documentos 

arquivísticos. 

O terceiro "considerando" informa que a organização dos arquivos e o gerenciamento 

das informações neles contidas se constituem em instrumento de eficácia administrativa,ou 

seja, tais ações contribuem para o aprimoramento, desenvolvimento e modernização da 

administração pública.Em síntese,compreende-se que a união destes quesitos é primordial 

para o alcance da eficácia administrativa, embora não sejam os únicos,tanto os órgãos 

produtores e quanto as instituições arquivísticas almejam a qualidade nas suas ações,assim 

como, a efetividade de seus processos. 

O ambiente digital vem moldando a sociedade, já que uma parte considerável das 

informações e documentos é produzida, tramitada e arquivada em meio digital. Neste sentido, 

o quarto "considerando" enfatiza que as organizações públicas e privadas, assim como, os 

cidadãos estão cada vez mais produzindo documentos arquivísticos digitais, e constata uma 

tendência expansiva no uso das tecnologias, o que reforça a necessidade de assegurar que os 

elementos e as características básicas de documento em meio digital sejam preservados. 

Além disso, o texto evidencia a dependência dos governos, organizações e cidadãos no 

uso do documento digital como uma fonte de prova, informação, e para garantir o exercício de 

direitos do cidadão. 
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O quinto "considerando" aborda a pluralidade de formatos que os documentos 

arquivísticos digitais podem se apresentar, e avalia que há um repertório crescente de 

possibilidades. Por esta razão, se ressalta a importância da ação pautada em processos bem 

estruturados e fundamentados por parte dos órgãos e instituições arquivísticas, bem como a 

variabilidade de formas dos documentos arquivísticos digitais, as quais são um desafio para a 

Arquivologia. 

O sexto "considerando" expõe algumas preocupações no que se refere à natureza dos 

documentos digitais. Para exemplificar, indicamos a obsolescência tecnológica e a degradação 

física, e o quão expostos e suscetíveis estes documentos estão para ações ilícitas e 

fraudulentas, assim como, estão vulneráveis a outras ações que colocam em risco a 

autenticidade destes, e que podem inviabilizar o uso dos documentos como fontes de prova. 

O sétimo "considerando" coloca ênfase na gestão arquivística de documentos, este 

afirma que,tal atividade tem por objetivo garantir a produção, a manutenção e a preservação 

de documentos arquivísticos confiáveis e autênticos.Este apontamento direcionado para a 

gestão arquivística de documentos é significativo,pois, indica a importância da gestão 

arquivística de documentos, sendo mais um aspecto a ser considerado entre tantos outros,e 

que pode contribuir para a preservação das características do documento arquivístico digital. 

O oitavo "considerando" destaca o conceito de documento arquivístico autêntico, 

extraído a partir dos estudos da diplomática e da Arquivologia. Neste sentido, destacamos a 

importância da compreensão dos conceitos preconizados por ambas as áreas, especialmente 

no que se refere à autenticidade, e que mantê-la intacta, ao longo do tempo, é uma tarefa 

primordial e que envolve uma série de fatores, tais como, uma cadeia de custódia ininterrupta, 

a implementação de regras e procedimentos de segurança que preservem o ambiente 

arquivístico, entre outros. 

Por fim o nono "considerando", este cita a Resolução nº 24, de 3 de agosto de 2006, 

que estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos 

digitais para instituições arquivísticas públicas, o qual apresentamos anteriormente. É 

interessante notar este alinhamento entre a Resolução nº 24 e Resolução nº 37, ao realizar esta 

menção o texto fortalece a congruência de ideias e explicita que tais resoluções estão 

interligadas e embasadas textualmente. 

De forma geral a parte relativa aos "considerandos" representa uma estrutura de apoio 

e sustentação, uma espécie de alicerce para esta Resolução.. O referido material apresenta 

alguns conceitos interessantes, que irão instrumentalizar os produtores e custodiadores de 
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documentos arquivísticos, com o objetivo de avaliar a presunção da autenticidade dos 

documentos, conforme exposto no inciso 1º. 

O inciso 2º, do art. 1º, reforça que a autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais deve estar apoiada em procedimentos de gestão arquivística de documentos. Nota-se 

uma relação indissociável dos procedimentos de gestão arquivística com a manutenção da 

autenticidade destes documentos, ou seja, podemos inferir a idéia de que para proteger a 

autenticidade deve-se dispor de uma gestão arquivística eficaz, atenta aos meios seguros para 

sedimentar o processo. 

Face ao exposto, a análise das resoluções nº 24 e nº 37 permitiram que pudéssemos 

observar algumas constatações: é nítida a ênfase em destacar a obrigação do poder público 

com a gestão documental, a proteção especial aos documentos de arquivo, a necessidade de 

preservação das características do documento arquivístico em meio digital, 

independentemente do suporte, forma ou formato.  

Em âmbito geral, as normativas se aproximam textualmente do ponto de vista 

arquivístico, podemos observar uma alinhamento de preocupações e entendimentos no que se 

refere à complexidade dos documentos arquivísticos em meio digital.Portanto, compreende-se 

que ambas são um importante instrumento normativo que orienta as ações dos órgãos e dos 

custodiadores de documentos arquivísticos digitais, sob uma perspectiva de preservação,é 

possível inferirmos que as ações voltadas para a manutenção da autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais, desde a sua produção, transferência e guarda, proporcionará o acesso 

contínuo no longo prazo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou apresentar um conjunto de conceituações, preocupações, 

entendimentos, métodos e procedimentos que são importantes para a discussão do documento 

arquivístico digital,  

De forma geral, a referida temática apresenta-se como um objeto de estudo que geram 

inúmeras reflexões e estas resultam em interessantes discussões por parte de diversos autores 

em âmbito internacional. 

Com base no que foi apresentado, podemos depreender por meio deste trabalho que 

uma das principais discussões quanto à natureza do documento arquivístico digital está 

relacionada com a preservação das características deste material, tendo em vista que, as 

tecnologias estão em constante processo de transformação e podem afetar a forma do 

documento em meio digital. 

O foco principal reside na preservação da autenticidade do documento arquivístico 

digital. Esse foco perpassa as ideias, estudos, procedimentos, análises, normativas e entre 

produtos da pesquisa sobre os documentos digitais, que possam servir como um instrumento, 

um guia para que os órgãos e instituições utilizem e assim, disponham destas ferramentas para 

estruturar suas atividades. 

As resoluções têm como objetivo mitigar os riscos, aferir e constatar que a sua 

fidedignidade e autenticidade foram preservadas, tendo em vista que, os documentos 

arquivísticos podem atuar em contextos díspares para o qual foram criados. 

Ambas as resoluções destacam que tais documentos precisam ser preservados, 

independentemente da forma ou formato, já que registram as atividades exercidas por um 

órgão no âmbito de suas competências, e o registro destas atividades é o documento de 

arquivo, servindo como fonte de prova da atividade exercida. 

O público em geral poderá vir a requisitar o acesso a tais documentos, direito este 

garantido na legislação brasileira, seja pelas informações dispostas na constituição federal, ou 

pela promulgação da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem por objetivo garantir 

o acesso a informações, assim como, pelos dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências. 

Os custodiadores, os produtores e os gestores de documentos arquivísticos digitais são 

diretamente responsáveis pela garantia da integridade, da autenticidade, da fidedignidade, da 
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preservação e proteção destes documentos, e consequentemente devem estar em constante 

processo de evolução para o aperfeiçoamento das práticas arquivísticas.  

E, é altamente recomendável e necessária a participação e colaboração dos arquivistas 

para incrementar as discussões em torno da autenticidade do documento arquivístico. É 

oportuno promover uma relação de aproximação entre a Arquivologia e a Tecnologia da 

Informação, através da realização de pesquisas e o compartilhamento de idéias. 

É evidente que todas as discussões aqui apresentadas não esgotam as reflexões sobre o 

universo digital, o qual é vasto e complexo. No entanto, os trabalhos e as pesquisas sobre essa 

temática nos ajudam e contribuem para o seu entendimento, assim como, forneceram-nos 

evidências e argumentos necessários para a ampliação do conhecimento. 

Cabe esclarecer que, todas estas reflexões devem ser construídas de forma rigorosa e 

participativa. É preciso reconhecer que as dificuldades farão parte do processo, e é altamente 

recomendado que o arquivista como profundo conhecedor dos arquivos, esteja ciente do seu 

papel, e a solidez deste profissional frente aos obstáculos fará toda a diferença no êxito do 

trabalho nos arquivos.   

Por fim, julgamos que nos foi de grande valia discutir sobre a temática da 

autenticidade do documento arquivístico digital, pois percebemos que é de grande relevância 

para a Arquivologia. Ademais, podemos constatar que as ações que irão embasar o tratamento 

adequado aos documentos arquivísticos digitais precisam de mecanismos que os sustentem, 

seja por meio de pesquisas, estudos, análise e legislação, ou seja, não basta teorizar sobre um 

ideal de futuro para lidar com o documento arquivístico digital, é preciso construí-lo através 

de parcerias multidisciplinares. 
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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: 
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                    a) ser previamente identificados, classificados, avaliados e destinados, 

incluindo os documentos não digitais que façam parte do conjunto a ser transferido ou 

recolhido, conforme o previsto em tabela de temporalidade e destinação de documentos, ou 

plano de destinação aprovados pelas instituições arquivísticas na sua esfera de competência e 

de acordo com a legislação vigente; 

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

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

maneira a evitar corrupção ou perda de dados; 

                    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. 
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                    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. 

                    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. 
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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; 

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. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=07/08/2006
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=07/08/2006
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Nota: A instituição arquivística recebedora poderá definir uma listagem descritiva 

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

ANEXO II 

Informações para apoiar a presunção de autenticidade 

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

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

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

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

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

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

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

I - Metadados 

Os metadados relacionados aos documentos arquivísticos digitais, que costumam estar 

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

momento da transferência ou recolhimento. São eles: 

a) nome do autor; 

b) nome do destinatário; 

c) assunto; 

d) data de produção; 

e) data da transmissão; 

f) data do recebimento; 

g) data da captura ou arquivamento; 

h) código de classificação; 

i) indicação de anexo; 

j) nome do setor responsável pela execução da ação contida no documento; 
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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. 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO Nº43, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

ARQUIVO NACIONAL 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 
  

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 
  

                   Aprova as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos 

Arquivísticos Digitais 

                   O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - 

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

Interno, aprovado pela Portaria nº. 2.588, do Ministério da Justiça, de 24 de novembro de 

2011, em conformidade com a deliberação do Plenário em sua 68ª reunião plenária do 

CONARQ, realizada no dia 5 de dezembro de 2012, 

                   Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental, a proteção 

especial aos documentos de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos as 

informações contidas na documentação governamental; 

                   Considerando que o Conselho Nacional de Arquivos tem por finalidade definir a 

política nacional de arquivos públicos e privados e exercer orientação normativa visando à 

gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo, independentemente da 

forma ou do suporte em que a informação está registrada; 

                   Considerando que a organização dos arquivos e o gerenciamento das informações 

neles contidas se constituem em instrumento de eficácia administrativa, contribuindo para a 

modernização da administração pública; 

                   Considerando que as organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm cada vez 

mais produzindo documentos arquivísticos digitais e que governos, organizações e cidadãos 

dependem do documento digital como fonte de prova e de informação, e para garantia de 

direitos; 

                   Considerando que os documentos arquivísticos digitais podem se apresentar na 

forma de texto, imagem fixa ou em movimento, áudio, base de dados, planilha e outras num 

repertório crescente de possibilidades; 

                   Considerando que os documentos digitais são suscetíveis à alteração, lícita ou 

ilícita, à degradação física e à obsolescência tecnológica de hardware, software e formatos, as 

quais podem colocar em risco sua autenticidade; 

                   Considerando que a gestão arquivística de documentos, independentemente da 

forma ou do suporte adotados, tem por objetivo garantir a produção, a manutenção e a 

preservação de documentos arquivísticos confiáveis e autênticos; 
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                   Considerando o conceito de autenticidade dos documentos a partir da 

Arquivologia e da Diplomática; 

                   Considerando a Resolução nº 24, de 3 de agosto de 2006, que estabelece diretrizes 

para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições 

arquivísticas públicas. 

                   RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos 

Arquivísticos Digitais, disponibilizadas no sitio do CONARQ, em: 

<https://www.gov.br/conarq/pt-br> 

                    § 1º As Diretrizes de que trata essa resolução têm por finalidade instrumentalizar 

os produtores e custodiadores de documentos arquivísticos para essa presunção da 

autenticidade desses documentos. 

                    § 2º A autenticidade dos documentos arquivísticos digitais deve estar apoiada em 

procedimentos de gestão arquivística de documentos. 

                    Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

JAIME ANTUNES DA SILVA 

 


	S164     Salgueiro, Flávio Rodrigues.
	1 INTRODUÇÃO
	2 AUTENTICIDADE E DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL
	2.1 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO
	2.2 O DOCUMENTO ARQUIVÍSTICO DIGITAL

	3 MÉTODOS PARA GARANTIR A FIDEDIGNIDADE E MÉTODOS PARA GARANTIR A AUTENTICIDADE
	4 AS AMEAÇAS À AUTENTICIDADE E A IMPORTÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PARA A PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS AUTÊNTICOS E DA ENTIDADE OFICIAL DE PRESERVAÇÃO
	5 ANÁLISE DAS RESOLUÇÕES DO CONARQ Nº. 24 E Nº37
	5.1 RESOLUÇÃO DO CONARQ Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006
	5.2 RESOLUÇÃO DO CONARQ Nº. 37, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	ANEXO A – RESOLUÇÃO Nº 24, DE 3 DE AGOSTO DE 2006
	ANEXO B – RESOLUÇÃO Nº43, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

