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RESUMO 

 

 

Com base na literatura científica da Arquivologia e da Diplomática, o presente 
trabalho apresenta os conceitos de documento autêntico e inautêntico para ambas 
as disciplinas, além de abordar a questão da veracidade e falsidade documental 
para a História. Ademais, compreende, também, uma análise diplomática e histórica 
de três documentos que tiveram sua autenticidade e veracidade contestadas, como, 
por exemplo, o atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog. Ao final, conclui-se 
que os conceitos de autenticidade para as áreas da Arquivologia e Diplomática são 
similares, na medida em que ambas abordam os mesmos elementos de identidade e 
integridade. No entanto, destaca-se que para a Arquivologia a questão da 
autenticidade está ligada diretamente ao continuum na produção, manutenção e 
preservação do documento, enquanto que para a Diplomática, a autenticidade 
baseia-se na forma do documento e nas competências e responsabilidades de quem 
o produziu. 
 

Palavras-chave: Autenticidade. Veracidade. Documento Arquivístico. Arquivologia. 
Diplomática. História.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Based on the scientific literature of Archival Science and Diplomatics, this research 
presents the concepts of authentic and inauthentic record to both disciplines, besides 
addressing questions of truthfulness and documentary falsity to History. It also 
includes a diplomatic and historical analysis of three documents that had their 
authenticity and truthfulness contested, such as the death certificate of Vladimir 
Herzog. At the end, it concludes that the concepts of authenticity to archival science 
and diplomatics are similar, once both address the same elements of identity and 
integrity. However, to archival science the issue of authenticity is linked directly to the 
continuum in the production, maintenance and preservation of the document, while to 
the Diplomatics, authenticity is based on the form of the document and on the 
competencies and responsibilities of those who produced it. 
 

Keywords: Authenticity. Truthfulness. Documents. Archival Science. Diplomatics. 

History.  
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SEÇÃO 1. INTRODUÇÃO  

 
Nos últimos anos, com o advento das tecnologias de informação, que 

transformaram sobremaneira os modos de produção, uso e preservação de 

documentos, a questão da autenticidade documental tem suscitado discussões no 

campo disciplinar, notadamente para aquelas disciplinas que têm o documento como 

seu instrumento de trabalho.  

Já nos séculos V e IV a.C., quando temos a institucionalização dos arquivos 

na antiga Civilização grega, templos e palácios do antigo oriente abrigavam arquivos 

e eram tidos como lugares sagrados onde estavam salvaguardados os direitos da 

sociedade. Esses templos tinham o poder de conferir fé pública aos documentos 

neles depositados. Dessa forma, os documentos custodiados pelos templos e 

palácios eram considerados autênticos e seu conteúdo, verdadeiro (TOGNOLI, 

2010, p. 17).  

Nesse contexto, compreende-se que a autenticidade era uma característica 

atribuída ao documento, segundo o local no qual ele estava depositado. Segundo 

Tognoli (2013), quando falsos diplomas começam a ser depositados nesses templos, 

faz-se necessária a introdução de normas para a redação de documentos, assim 

como disposições penais para os falsificadores.  

É possível afirmar, portanto, que a questão da autenticidade e da falsidade de 

documentos sempre esteve presente, não sendo uma exclusividade dos tempos 

contemporâneos. No entanto, observa-se que a questão é tratada sob diferentes 

perspectivas no que tange às disciplinas que têm o documento como seu objeto ou 

instrumento para estudo.  

Peguemos como exemplo o caso do jornalista Vladmir Herzog, assassinado 

em 1975 durante um interrogatório do Destacamento de Operações de Informação - 

Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODI, grupo que foi responsável por 

forjar uma cena de suicídio para encobertar a real situação de sua morte, dando 

origem, assim, a documentos autenticamente legais, que atestavam a causa da 

morte do jornalista como sendo um suicídio. Sua certidão de óbito, mesmo sendo 

criada de maneira fraudulenta, foi mantida como um documento autentico até 2013, 

quando a família Herzog recebeu uma nova certidão de óbito que atestava a real 

causa da morte do jornalista.  
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Dessa forma, cabe-nos diferenciar o conceito de autenticidade, ou de 

documento autêntico, para a Arquivologia – disciplina que tem o documento de 

arquivo como objeto – para a Diplomática – cujo objeto é o documento diplomático – 

e para a História – que tem o documento como fonte primária para a conhecimento 

do passado. Tem-se, portanto, como problema de pesquisa: Quais as 

convergências e divergências que podemos observar entre a Arquivologia, a 

Diplomática e a História, no tocante ao conceito de autenticidade? 

Para responder ao problema apresentado, esta pesquisa tem como objetivo 

geral realizar um cotejo sobre o conceito de autenticidade entre as disciplinas 

selecionadas. Como objetivos específicos emergem: 

a) diferenciar o conceito de documento autêntico/verdadeiro e não 

autêntico/falso; 

b) apresentar e descrever exemplos de documentos que apresentam as 

divergências entre os conceitos sob os pontos de vista das disciplinas 

estudadas.  

Para o cumprimento dos objetivos do trabalho, em um primeiro momento 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, cujas fontes documentais foram basicamente 

livros e artigos de periódicos indexados em bases de dados (BRAPCI, SCOPUS e 

SCIELO). Nessa primeira etapa, buscou-se explicar o conceito de autenticidade para 

as disciplinas em questão. Para tanto, buscou-se nas bases de dados artigos que 

continham os termos: autenticidade/falsidade, e “documento autêntico” e “documento 

falso”, em português e inglês, no período de 20 anos, de 1998 a 2019. Destaca-se o 

período por tratar-se de momento em que os documentos começam a ser 

produzidos em grande quantidade em ambientes digitais, resultando em um 

crescimento de pesquisas sobre a temática.  

Como resultado dessa pesquisa, foi construído um quadro comparativo das 

definições encontradas entre as disciplinas, com o objetivo de verificar se há 

consenso entre autores da mesma área.  

A segunda parte da pesquisa consistiu na análise diplomática e histórica dos 

documentos encontrados nos Arquivos. Para tanto, foram selecionados documentos 

que tiveram sua autenticidade e veracidade contestadas, a exemplo do caso do 

jornalista Vladimir Herzog.  
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É importante destacar que a produção de documentos em meio digital, os 

chamados nato-digitais – tem suscitado várias discussões a respeito da 

autenticidade. Disciplinas como a Diplomática digital e a Ciência Forense digital têm 

sido chamadas para auxiliar arquivistas no estabelecimento de elementos que 

garantam a produção e preservação de documentos autênticos em ambientes 

digitais (como é o caso do Projeto InterPARES).  

Em um contexto de novas tecnologias, é de grande importância a definição do 

conceito de autenticidade para garantir que os documentos produzidos em novos 

meios possam servir de prova das atividades que atestam, bem como servir de fonte 

confiável para pesquisas futuras.  

Ao saber diferenciar os aspectos conceituais entre as disciplinas, o 

profissional poderá trabalhar com mais confiança, principalmente na hora da criação 

de documentos, tanto no meio tradicional, quanto no digital. 

Destaca-se, portanto, que o presente estudo buscou contribuir 

significativamente no campo teórico, uma vez que sistematizou os elementos de 

autenticidade de documentos para três disciplinas complementares. Para tanto, o 

trabalho encontra-se dividido em cinco seções, contando com a Introdução (seção 

01). A segunda seção traz uma breve história sobre a autenticidade e a falsidade de 

documentos na Antiguidade e na Idade Média. A terceira seção apresenta os 

conceitos de documento autêntico e inautêntico sob o ponto de vista da Diplomática, 

e os conceitos de documento falso e verídico do ponto de vista da História. A quarta 

seção trata da autenticidade sob o ponto de vista da Arquivologia, apresentando as 

definições encontradas em artigos e livros da área. Na quinta seção são abordados 

os conceitos a partir das definições levantadas nas seções anteriores, bem como a 

análise de três documentos. Por fim, apresentam-se as considerações do trabalho.  
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SEÇÃO 2. A AUTENTICIDADE E FALSIDADE DE DOCUMENTOS NA 

ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA 

 

A falsidade de documentos, a busca por autenticidade e a sua comprovação 

fazem parte de uma realidade existente desde a Antiguidade. Entretanto, ao 

buscarmos os conceitos de autenticidade e falsidade de documentos podemos 

encontrar diversos pontos de vista. 

Na publicação intitulada Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de 

Documentos Arquivísticos Digitais, do Conselho Nacional de Arquivos, o Conarq, a 

autenticidade é apresentada como a "qualidade de um documento ser exatamente 

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

A autenticidade é composta de identidade e integridade." (CONSELHO NACIONAL 

DE ARQUIVOS, 2012, p. 02). 

Já o Multilingual archival terminology (2015) apresenta a seguinte definição: 

“Atestação de que um documento é verdadeiro ou de que uma cópia reproduz 

fielmente o original, de acordo com as normas legais de validação." O Multilingual 

archival terminology traz ainda a definição em consonância com aquela do Dicionário 

de terminologia Arquivística, da Associação dos arquivistas de São Paulo, que 

define a autenticidade como a "qualidade de um documento quando preenche as 

formalidades necessárias para que se reconheça a sua proveniência, 

independentemente da veracidade do respectivo conteúdo" (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p,26). 

Ainda a respeito da autenticidade de documentos arquivísticos, na 

supracitada publicação do Conarq, é destacada a existência de três aspectos 

importantes: o legal, o diplomático e o histórico. Segundo os autores, documentos 

legalmente autênticos são aqueles que "(...) dão testemunhos sobre si mesmos em 

virtude da intervenção, durante ou após sua produção, de uma autoridade pública 

representativa, garantindo sua genuinidade." Já os documentos diplomaticamente 

autênticos são aqueles criados "(...) de acordo com a prática do tempo e do lugar 

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

los.” E os documentos historicamente autênticos são os que atestam eventos ou 

informações que aconteceram de fato. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 
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2012, p. 03). 

O termo falsidade é abordado por Tognoli, destacando diferenças conceituais. 

Segundo Tognoli (2013) apud Bresslau (1998) são falsos os documentos que “(...) 

fazem crer ser aquilo que não são na realidade. Designa-se ainda como falsificações 

todos os escritos que, segundo a intenção daquele que os produziu, devem suscitar 

a impressão de ser original, sem sê-lo, na realidade”.  

Um documento é falso diplomaticamente, quando, segundo a feliz 
expressão de Bresslau, quer parecer aquilo que não é, e é falso mesmo se 
diz a verdade [...]. Para a crítica diplomática, todos os documentos 
artificialmente fabricados, seja com boa fé, não valem mais do que aqueles 
feitos ‘ex dolo malo: como já disse uma vez, falsos nascem e falsos 
permanecem (PAOLI, 2010, p. 277, apud TOGNOLI, 2013, p. 86). 

Ao pensarmos em falsidade de documentos e nas maneiras para 

comprovarmos a sua autenticidade, não estamos lidando apenas com os 

documentos contemporâneos e suas novas tecnologias, a história traz consigo 

muitos exemplos de falsidade documental, mesmo antes da criação da imprensa.  

Desde a antiguidade era atribuída grande importância aos documentos, sua 

identidade e autenticidade. Segundo Silva [et al.] (1999) apud Freitas (2010), os 

documentos eram guardados em lugares de acesso restrito, associados à noção de 

tesouro ou de santuário onde se evidencia, desde cedo, a existência de uma 

estrutura organizacional bem definida. 

De acordo com Tognoli (2013), na Antiguidade a autenticidade era atribuída a 

um documento de acordo com o local onde o mesmo era armazenado. Segundo a 

autora: 

Quando os cidadãos precisavam legitimar seus documentos para provar 
deveres e direitos, depositavam-nos em templos ou depósitos públicos 
(dépôt publics), que garantiam a eles fé pública, considerando-os 

monumentos incorruptíveis (TOGNOLI, 2013, p. 21). 

Sendo assim, quando documentos falsos começam a ser depositados nesses 

templos ou depósitos, torna-se necessário a criação de normas para redação desses 

documentos, além de penas para os falsificadores.  

Um exemplo para ilustrar essas normas criadas na Antiguidade é o código do 

Imperador Justiniano I (483 – 565), que se tratava de uma reunião de todas as leis e 

normas da época, e que, sobre os documentos, estabeleceu a “forma de redação” 
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que um negócio deveria ter em sua composição, para então possuir valor jurídico e 

probatório. Um negócio só seria válido se a criação de seu contrato, por assim dizer, 

seguisse a forma de redação estabelecida. 

A fidedignidade desses documentos estava estreitamente relacionada com os 

conceitos de memória perpétua e de fé pública, que só poderiam ser conferidos a 

estes se fossem preservados em locais públicos, como um arquivo.  

O arquivo é definido no Código de Justiniano como locus publicus in quo 
instrumenta deponuntur, isto é, o local público onde são depositados os 
documentos, contendo por vezes a adenda quatenus incorrupta maneant, 
fidem faciant e perpetua rei memoria sit, de forma a manterem-se 
incorruptos e servirem como prova autêntica, preservando-se, assim, a 
memória dos actos registados (MACNEIL, 2000, p. 2 apud FREITAS, 2010, 
p. 7). 

Segundo Tognoli (2013), as normas criadas por Justiniano I foram de extrema 

importância para o terreno privado. No período compreendido como Antiguidade 

tardia (mais ou menos de 300 a 600 d.C.), a ação de se documentar é incitada 

graças aos negócios privados, as relações entre as partes interessadas no negócio 

jurídico passam a ser documentadas, surgindo então novas formas de documentos, 

como os contratos. 

Freitas (2010) destaca as regras introduzidas no Código de Justiniano para 

assegurar a autenticidade dos documentos e para identificar as falsificações: a 

autenticação dos documentos; testemunhos; assinaturas; selos; registo; comparação 

de caligrafias; requisitos para a produção de documentos originais; protocolos 

necessários nos documentos notariais e a regulamentação dos notários; a fé nos 

documentos públicos e semi-públicos. 

Mesmo com a criação de normas para compilação desses contratos de 

negócios jurídicos entre as partes, é apenas na Idade Média que podemos verificar a 

autenticidade desses documentos.  

Foi a partir da Idade Média, com uma grande quantidade de documentos 

falsos sendo produzidos em busca de provar a propriedade de terras, que se faz 

necessário criar os estudos, que visavam reconhecer a falsidade ou a autenticidade 

dos documentos (diplomas) de épocas anteriores.  

Se na Antiguidade a autenticidade era uma característica atribuída a um 

documento de acordo com a sua instituição de custódia, o seu local de guarda, na 
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Idade Média a autenticidade era uma característica dada ao documento por uma 

autoridade.  

[...] o único critério com que o historiador podia realmente contar era o da 
autoridade da fonte. Havia textos que tinham autoridade e textos que não. 
Havia textos que tinham mais ou menos autoridade. Deviam-na ao seu autor 
ou ao seu fiador. Um texto aprovado por um príncipe tinha menos 
autoridade que um texto aprovado por um rei [...] Enfim, desde que o critério 
não era o verdadeiro, mas o autêntico, não faltam exemplos em que um 
documento foi fabricado por um autor que bem sabia não ser ele verdadeiro, 
mas esperava que a aprovação de uma autoridade o tornasse autêntico 
(GUENÉE, 2006, p.531 apud TOGNOLI, 2013, p. 23).  

No século XII foi criado pelo Papa Inocêncio III (1160 – 1216) um sistema que 

abordava todas as características internas e externas do documento, considerado 

um dos autores pioneiros da Diplomática, Inocêncio III desenvolveu regras para 

examinar o material com o qual os diplomas eram escritos, a sua escrita e seus 

estilos, além do estudo dos lacres de chumbo colocados nas bulas papais.  

Entretanto, as regras elaboradas nesta época por Inocêncio III e outros, eram 

válidas apenas para documentos considerados contemporâneos ou criados há 

poucos anos. Para a comprovação da autenticidade de documentos antigos ainda 

faltavam instrumentos adequados.  

Segundo Tognoli (2013), novas regras seriam apresentadas ao longo do 

Renascimento, nos séculos XIV e XV, por Francesco Petrarca (1304-1374) e 

Lorenzo Valla (1407-1457), respectivamente. De acordo com a autora: 

O primeiro, em decorrência de um pedido do imperador Carlo IV, estudou e 
elaborou uma crítica sobre os falsos privilégios concedidos por Júlio César a 
Nero, constatando diferença na datação do documento com relação aos 
outros dados que conduziam o documento a uma época posterior. O 
segundo teve um papel importante ao demonstrar, em 1440, a falsidade da 
famosa Doação de Constantino (Constitutum domini Constantini 
imperatoris), na qual, supostamente, o Imperador Constantino (306-337) 
doava ao Papa Silvestre I (314-335) terras e imóveis dentro e fora da Itália 
no ano de 315. Aplicando uma crítica filológica, Valla conseguiu provar a 
falsidade do documento, que permanece ainda hoje ilegítimo perante a 
Igreja Católica (TOGNOLI, 2013, p. 24).  

Embora existam semelhanças com os métodos apresentados posteriormente, 

as críticas documentais estabelecidas nesse período ainda eram bastante 

superficiais. É no século XVII, na Alemanha e França, que surgem os princípios 

gerais da Diplomática, com a finalidade de estabelecer regras para comprovar a 

autenticidade dos documentos. 
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SEÇÃO 3.  AUTENTICIDADE E VERACIDADE: OS CONCEITOS DA 

DIPLOMÁTICA E DA HISTÓRIA 

 
Na presente seção serão tratados os conceitos de autenticidade, 

inautenticidade, veracidade e falsidade do ponto de vista de duas disciplinas 

complementares: Diplomática e História. 

Segundo Duranti (1996, p. 30), um documento é “autêntico” quando apresenta 

todos os elementos que foram estipulados para fornecer autenticidade, enquanto 

que, um documento é considerado “genuíno” quando é verdadeiramente o que se 

propõe ser.  

Entretanto, esta distinção entre a autenticidade e a genuinidade não será 

válida no ponto de vista da História, visto que, para esta somente o conteúdo do 

documento é avaliado, o que faz com que “autêntico” seja um sinônimo para 

“genuíno”, ou verdadeiro. Rocha e Rondinelli (2016) destacam:  

O aspecto histórico da "autenticidade" se aproxima do conceito diplomático 
de "confiabilidade", que diz respeito à veracidade do conteúdo do 
documento e está relacionado ao momento da produção documental. Já o 
aspecto diplomático diz respeito à manutenção do documento conforme foi 
produzido, sem que tenha ocorrido nenhuma alteração, lícita ou ilícita 
(ROCHA; RONDINELLI, 2016, p.68). 

 

Seção 3.1.  Veracidade e falsidade histórica 

 
Duranti (1996, p.29, tradução nossa) conceitua documentos historicamente 

autênticos como aqueles que “atestam o que verdadeiramente aconteceu ou relatam 

o que é verdade”.  

O Conarq (2012) com as “Diretrizes para a presunção de autenticidade de 

documentos arquivísticos digitais”, aprovadas pela resolução n° 37, traz ainda a 

definição de documentos historicamente autênticos em consonância com a 

apresentada por Duranti (1996), definindo documentos historicamente autênticos 

como “aqueles que atestam eventos que de fato aconteceram ou informações 

verdadeira” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 03).  

Já o conceito de falsidade refere-se à “presença de elementos que não 

correspondem com a realidade” (DURANTI, 1996, p. 30, tradução nossa). Segundo 

a autora, esses elementos podem não ser verdadeiros, por intenção ou negligência, 
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ou não verdadeiros por engano ou acidente, quando um cuidado razoável foi 

exercido. 

Então, dizer que um documento é historicamente falso equivale a dizer que 

“os fatos descritos neste documento não são verdadeiros” (DURANTI, 1996, p. 31, 

tradução nossa). 

Sobre os aspectos da falsidade, Bloch (2001) destaca que esta pode assumir 

duas formas: a trapaça sobre o autor e a data, ou a mentira sobre o conteúdo do 

documento.  

A primeira forma, sobre o autor e a data, diz respeito à falsidade onde o 

documento não é criado pelo autor a que se refere, nem no momento a que se 

refere. Enquanto a segunda forma, a mentira sobre o conteúdo, se dá sobre os fatos 

que esse documento carrega não serem verdadeiros.  

Bloch (2001) destaca, entretanto, que “a maioria dos escritos assinados com 

um nome suposto mente com certeza também pelo conteúdo” (BLOCH, 2001, p. 96). 

Bloch (2001) aponta uma forma ainda mais capciosa de falsidade, que é a 

manipulação:  

Em lugar da contra verdade brutal, plena e, se me permitem, franca, há a 
soturna manipulação: interpolações em documentos autênticos; na 
narração, acréscimos sobre um fundo toscamente verídico, detalhes 
inventados. Interpola-se, geralmente, por interesse. (BLOCH, 2001, p.101). 
 

De maneira a destacar os documentos verídicos dos falsos, Bloch (2001) 

aponta a crítica do testemunho como uma metodologia. Segundo o autor: 

Só se estabelece, de fato, uma data, só se controla e, em suma, só se 
interpreta um documento por sua inserção em uma série cronológica ou um 
conjunto sincrônico. Foi aproximando os diplomas merovíngios seja entre si, 
seja de outros textos, de época ou de natureza diferente, que Mabillon 
fundou a diplomática; foi da confrontação dos relatos evangélicos que 
nasceu a exegese. Na base de quase toda a crítica inscreve-se um trabalho 
de comparação. (BLOCH, 2001, p.109). 
 

Ou seja, para o autor, faz-se necessário uma comparação entre os 

testemunhos para que se possa pronunciar sobre a sua veracidade. Entretanto, 

Bloch (2001) comenta:  

Mas os resultados dessa comparação nada têm de automático. 
Necessariamente acarretam ressaltar tanto semelhanças como diferenças. 
Ora, segundo o caso, a concordância entre um testemunho e os 
testemunhos vizinhos pode impor conclusões exatamente contrárias. 
(BLOCH, 2001, p.109). 
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Seção 3.2.  Autenticidade e inautenticidade diplomática 

 
A origem da Diplomática está diretamente vinculada à necessidade de 

determinarmos a autenticidade dos documentos, tendo como finalidade a validação 

de direitos e a veracidade dos fatos representados nos documentos.  

Duranti (1996) aponta que documentos diplomaticamente autênticos são 

aqueles que foram escritos de acordo com as práticas do tempo e lugar indicados no 

texto, e assinados pelas pessoas competentes para cria-los. Já o conceito de 

inautenticidade se refere a “ausência dos requisitos que concedem autenticidade” 

(Duranti, 1996, p. 30, tradução nossa).  

As primeiras teorias e críticas sobre o exame dos documentos surgem no 

século XVII, na Alemanha e na França. Segundo Tognoli (2013) é nesse momento 

que ocorrem os constantes episódios de discussão sobre a autenticidade/falsidade 

de diplomas que comprovavam direitos de propriedades, estes episódios ficaram 

conhecidos como guerras diplomáticas ou bella diplomática.  

As guerras diplomáticas desenrolaram-se num cenário de disputas de 

território entre as ordens religiosas que utilizavam os antigos documentos para 

legitimar seus direitos. Estes antigos documentos eram utilizados como uma forma 

de atacar o adversário ou defender-se dele, para tanto, a autenticidade destes 

diplomas eram sempre colocadas em dúvida: aqueles que os utilizavam para provar 

direitos, declaravam-nos autênticos. Consequentemente, eram considerados falsos 

pelos grupos rivais. 

Segundo Duranti (1996), foi nesse mesmo momento que ocorreu a 

transformação da análise crítica dos documentos em uma disciplina completa e 

autônoma, concentrando a atenção em um determinado grupo de documentos.  

Deu-se, nesse momento, a publicação do tratado intitulado “De re diplomática 

libri VI”, de Jean Mabillon, um estudo realizado de maneira científica com regras 

precisas para estabelecer a autenticidade dos documentos, estabelecendo desta 

maneira a ciência que é denominada como Diplomática. O método apontado por 

Mabillon consiste em repartir o documento em suas partes e analisar seus 

elementos intrínsecos e extrínsecos separadamente.  

Segundo Nascimento e Konrad (2016), após a publicação da obra de 
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Mabillon, os estudos diplomáticos e paleográficos obtiveram grande impulso e outras 

obras a respeito do tema foram publicadas por toda Europa, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da Diplomática, que passou a ser ensinada, inclusive, nas escolas 

de Direito.  

Os séculos XVIII e XIX chegaram com a introdução dos estudos diplomáticos 

nas escolas europeias. A Diplomática, que até então exercia um caráter prático-

jurídico oriundo das disputas de propriedades da Igreja e de Imperadores, tornou se 

uma ciência auxiliar da História, visto que era utilizada para verificar a autenticidade 

dos documentos medievais, considerados fontes históricas. Segundo Tognoli (2013), 

o momento histórico foi um fator decisivo na construção da História e de suas 

ciências auxiliares: 

Durante o final do século XVIII e meados do XIX, emerge um novo valor de 
nação, com a consolidação dos estados nacionais na Europa, marcando um 
período de grande insatisfação de várias partes da sociedade europeia. O 
descontentamento do povo com as Monarquias e os regimes autocráticos, 
crises econômicas e a falta de representação política da classe média 
fizeram eclodir revoluções em todo o continente, que buscavam um governo 
liberal e democrático, com o apoio da burguesia e da nobreza, assim como 
dos camponeses. (TOGNOLI, 2013, p. 47). 
 

Duranti (1996) aponta que é a partir deste momento que temos a visão dos 

documentos como evidencias históricas, fazendo a Diplomática e a Paleografia 

adquirem um caráter científico e objetivo.   

Em 1854 o Institut für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG), o Instituto 

Austríaco de Pesquisa Histórica, é criado com o objetivo de estudar a história 

austríaca, focando nos estudos das ciências auxiliares da História como uma 

premissa indispensável. O alemão Theodor Von Sickel, diretor do instituto, logo o 

transformou em um centro de referência para os estudos das ciências auxiliares, 

principalmente da Diplomática, avançando de maneira extraordinária com o estudo 

da mesma e recebendo assim o título de pai da Diplomática Moderna.  

Os estudos de Sickel sobre os diplomas de reis e imperadores da Alta Idade 

Média, de acordo com Tognoli (2013), enriqueceram os fundamentos da Diplomática 

especial e o método da Diplomática geral. Sickel chegou a propor uma nova maneira 

de verificação de autenticidade de um documento. “O que Sickel propunha agora era 

um método para verificar a autenticidade do documento, baseando-se no confronto 

de escrituras de documentos produzidos pela mesma pessoa” (TOGNOLI, 2013, 
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p.51). 

Sickel é também o primeiro estudioso a dividir o documento em ‘texto’ e 

‘protocolo’, método inexistente na análise diplomática até esse momento e que, 

futuramente, torna-se um dos principais. 

É no século XIX que Julius Ficker e Theodor Von Sickel basearam a avaliação 

de um documento na análise do processo de sua criação. Ficker e Sickel 

determinaram uma metodologia de crítica documental, criando princípios que os 

estudiosos depois deles seguiram e desenvolveram. Duranti (1996) destaca: 

(...) Julius Ficker se deu conta da incoerência entre a data de alguns 

documentos e o lugar onde haviam sido publicados, propondo a distinção 
conceitual entre o momento do ato jurídico e o momento de seu registro 
documental. (DURANTI, 1996, p.26, tradução nossa). 
 

De acordo com Duranti (1996) quando um documento é analisado 

criticamente, a Diplomática procura estudar o fato e a vontade que o originam, 

relacionados com o seu objetivo e a sua consequência, além do caráter de sua 

forma física e intelectual. Segundo a autora: 

O estudo do conteúdo do documento é indiferente para a Diplomática, 
porque é a autenticidade, a validade, a autoridade e a plena compreensão 
do conteúdo que a Diplomática se esforça para descobrir quando observa 
os diferentes elementos do documento. (DURANTI, 1996, p. 28, tradução 
nossa). 
 

Qualquer documento criado no sentido diplomático contém informações 

transmitidas ou descritas por meio de regras de representação que são em si 

mesmas evidências da tentativa de transmitir a informação, como fórmulas, estilo 

burocrático e literário, linguagem especializada e técnicas de entrevista. São essas 

regras que chamamos de formas, destaca Duranti (1996). Portanto, a “Diplomática é 

a arte que estuda a essência do documento, ou seja, sua forma” (Tognoli, 2013, p. 

70). 

O estudo da forma documental pela Diplomática busca compreender a 

autenticidade ou inautenticidade de um documento. Duranti (2015) define forma 

documental como um conjunto de regras de representação utilizadas para enviar 

uma mensagem, sendo tanto física quanto intelectual. E aponta que a forma de um 

documento revela e perpetua a função a que serve, partindo do pressuposto que os 

documentos apresentam formas semelhantes: 



22 
 

 
 

(...) apesar das diferenças quanto à origem, procedência ou data, todos os 
documentos apresentam formas bastante semelhantes para possibilitar a 
concepção de uma forma documental típica, ideal, mais regular e completa, 
com o propósito de examinar todos os seus elementos. (DURANTI, 2015, p. 
197) 

 
Duranti (2015) destaca que forma física se refere ao layout externo do 

documento, enquanto a forma intelectual se refere a articulação interna do 

documento. Os elementos da forma física do documento são conhecidos como 

elementos externos ou extrínsecos. Esses elementos são “aqueles considerados 

como a parte material do documento e a sua aparência externa. Eles podem ser o 

meio, a escrita, a língua os sinais especiais e as anotações.” (Barros, Schmidt, 

Tognoli, 2018, p. 11). De acordo com Duranti (2015) são esses elementos que fazem 

o documento perfeito, isto é, capaz de atingir seu objetivo.  

Os elementos da forma intelectual do documento são os elementos 

conhecidos como internos ou intrínsecos. Duranti (2015) define esses elementos 

como componentes integrais da articulação intelectual do documento, o modo de 

apresentação do conteúdo do documento ou as partes que determinam o teor do 

todo. A autora destaca que “os elementos que compõem sua forma intelectual não 

são simplesmente justapostos, mas tendem a se agrupar, a ter alguma relação de 

subordinação entre eles, e por isso formar seções que incluem vários deles” (Giry, 

1893, p.527 apud Duranti, 2015, p. 203). 

Os elementos extrínsecos se caracterizam por serem os elementos da forma 

externa do documento, e podem ser examinados sem a leitura do documento. 

Duranti (2015) afirma que estes elementos estão presentes de forma integral 

somente no documento original. São eles o suporte, o texto, a linguagem, os sinais 

especiais, os selos e as anotações.  

Todos os elementos extrínsecos da forma documental identificados pela 

Diplomática e sistematizados por Duranti (2015): 
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Figura 01 - Sistematização dos elementos extrínsecos da forma documental 

 

Fonte: Duranti, 2015, p. 202 

 

Já os elementos intrínsecos se caracterizam por serem componentes que 

compõem o conteúdo do documento. De acordo com Duranti (2015) estes 

componentes tendem a se agrupar e formam “uma subestrutura ideal” (apud Pratesi, 

s.d., p.62). Essa subestrutura ideal é composta por três seções, cada uma delas com 

um objetivo específico.  

A primeira seção é o protocolo, que contém o contexto administrativo da ação 

e formulae iniciais; a segunda é o texto, que contém ação em si e as condições de 

cumprimento da mesma; a terceira é o escatocolo, que contém o contexto 

documental da ação e formulae finais.  

Podem aparecer alguns outros elementos, presentes em documentos 

modernos, são eles a titulação, correspondente ao cabeçalho, e o título do 
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documento. Pode-se contar ainda com os elementos presentes nos documentos 

contemporâneos. São eles a data, que aparece após o cabeçalho, e a invocação, 

que neste caso é uma reivindicação de uma ação em nome do povo, rei, da 

república, da lei ou outras entidades.  

Os elementos intrínsecos da forma não aparecerão todos ao mesmo tempo 

em uma mesma forma documental, segundo Duranti (2015), alguns deles são 

mutuamente excludentes e, além disso, é essa combinação específica que irá 

permitir a distinção de uma forma documental de outra.  

Os elementos intrínsecos da forma documental, de uma forma resumida, são: 

 

Quadro 01 -  Sistematização dos elementos intrínsecos da forma documental 

Elementos intrínsecos 

Presente em 
documentos 
modernos 

Titulação 

Título 

Presente em 
documentos 

contemporâneos 

Data 

Invocação 

Protocolo 
Subscrição; Inscrição; Saudação; Assunto; fórmula de 
perpetuidade; Apreciação 

Texto 
Preâmbulo; Notificação; Exposição; Disposição; Cláusulas 
finais 

Escatocolo 
Corroboração; Data; Apreciação; Saudação; Cláusula 
cortês; Atestação; Qualificação da assinatura; Notas 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Duranti (2015) 

 

A análise da forma documental, realizada através do estudo da combinação 

destes elementos, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, garante a habilidade 

de se verificar a autenticidade diplomática.  

Outro ponto importante para garantir a autenticidade diplomática é a análise 

das pessoas envolvidas na criação dos documentos, e suas responsabilidades e 

competências. Segundo Tognoli (2013), compreendê-las significa compreender a 

natureza das formas documentais, que permitirão ao diplomatista definir seu caráter 

público ou privado. 

Duranti (1996) destaca que as pessoas são sujeitos de direitos e obrigações, 

são entidades reconhecidas pelo sistema jurídico como capazes de/ com potencial 
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para agir legalmente.  

De acordo com Barros, Schmidt e Tognoli (2018), para a obtenção de um 

documento diplomático, de caráter jurídico, redigido segundo as formas que lhe 

garantirão fé pública e força probatória, é necessária a participação de pelo menos 

três pessoas na formação do documento: o autor da ação/ do documento; o 

destinatário da ação/ do documento; e o escritor responsável pelo teor e pela 

articulação do texto. 

Em alguns documentos, a mesma entidade ou pessoa jurídica pode fazer dois 

ou os três papéis necessários, entretanto, a Diplomática analisa as partes 

separadamente.  

Duranti (1996) destaca que as vezes a pessoa competente para documentar 

uma ação é diferente de autor da ação, mais comum no direito privado, quando a 

ação é documentada por funcionários públicos, advogados ou escrivães. 

Há momentos em que o destinatário do documento será diferente do 

destinatário da ação. Por exemplo, documentos tais como licenças, autorizações e 

patentes. Nesses casos o destinatário do documento é afetado pelo fato atestado no 

documento, enquanto o destinatário da ação é a pessoa cujo nome aparece no 

documento, aponta Duranti (1996).  

Definindo responsabilidade como “(...) a obrigação de responder a um ato” e 

competência como “(...) a autoridade e capacidade de cumprir um ato”, Duranti 

(1996) destaca: 

Quando analisamos as pessoas que contribuem para a formação de um 
documento, devemos, antes de mais nada, procurar por competências e, 
então, por responsabilidades, e perguntar, com relação ao sistema jurídico 
desse momento e lugar: 
1. Quem era competente para realizar o ato ao qual se refere o documento; 
ou seja, quem teria autoridade e capacidade para realizá-lo? 
2. Em nome de quem a pessoa competente atuava? Se em seu nome, qual 
o papel que desempenhava (por exemplo, engenheiro, amigo, esposa, 
investidor)? Se atuava em nome de outra pessoa, a responsabilidade pelo 
ato caía na pessoa competente ou na pessoa representada? 
3. Quem era competente para emitir o documento? 
4. Em nome de quem a pessoa emitiu o documento? Se em seu nome, qual 
papel desempenhava? Se no nome de outra pessoa, quem era o 
responsável por emitir o documento? 
5. Quem era competente para articular o escrito? 
6. Quem era competente para determinar a formação e as formas do 
documento? 
7. A quem o ato era dirigido? 
8. A quem o documento era dirigido? (DURANTI, 1996, p. 73, tradução 
nossa). 
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Por fim, Duranti (1996, p. 83) destaca que a identificação das pessoas 

competentes pela criação de um documento serve pra muitos propósitos 

arquivísticos e históricos, mas para a Diplomática é essencial para o seu propósito 

principal: definir “a natureza das formas documentais, seu caráter público e privado”. 

A Diplomática define a natureza pública ou privada do documento para melhor 

identificá-lo e avaliá-lo. Nesse sentido, é importante definir o conceito de documento 

público e privado. Segundo Duranti (1996, p. 85, tradução nossa) um documento 

pode ser considerado diplomaticamente público em relação a sua proveniência (a 

pessoa que cria o documento), a sua associação (o conteúdo jurídico do 

documento), e as formas do documento.  

Já os documentos de caráter privado “devem estar relacionados a questões 

do direito privado e emitidos por pessoas não públicas” (DURANTI, 1996, p. 84, 

tradução nossa). 
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SEÇÃO 4.  A AUTENTICIDADE NA ARQUIVOLOGIA 
 

Em virtude do desenvolvimento, tanto social quanto tecnológico, faz-se 

necessário o constante debate sobre a natureza, a veracidade e a confiabilidade do 

documento arquivístico, destacando que “sua veracidade depende das 

circunstâncias de sua criação e preservação” (DURANTI, 1994, p. 50). Num contexto 

de competitividade e possibilidade de manipulação desses documentos, é 

importante debater sobre a responsabilidade de mantermos os documentos de 

caráter arquivístico autênticos. 

Um documento considerado arquivístico é aquele elaborado ou recebido no 

curso de uma atividade, como instrumento ou resultado de tal atividade, e mantido 

para ação ou referência. Outra definição comumente usada é a definição do 

InterPARES 2 Project: 

Um documento arquivístico é definido como qualquer documento produzido 
(isto é, elaborado ou recebido e salvo para ações futuras ou referências) por 
uma pessoa física ou jurídica no curso de uma atividade prática como um 
instrumento e subproduto de tal atividade. (InterPARES 2 Project, 2010, p. 
03). 

 O documento arquivístico possui diversas características que o distingue de 

um documento comum. Segundo Duranti (1994), são cinco as principais 

características de um documento arquivístico, são elas: a imparcialidade, a 

naturalidade, o inter-relacionamento, a unicidade e a autenticidade.   

A imparcialidade impõe que os documentos arquivísticos sejam 

inerentemente verdadeiros, de acordo com Duranti (1994), as razões porque foram 

produzidos e as circunstâncias de sua criação endossam que sua produção não se 

deu através de intenções futuras. A autora afirma que esses documentos possuem 

“(...) uma promessa de fidelidade aos fatos e ações que manifestam e para cuja 

realização contribuem, eles também ameaçam revelar fatos e atos que alguns 

interesses não gostariam de ver revelados”.  

É valido destacar que devemos levar em consideração o contexto em que 

estes documentos são gerados, e o ambiente cultural no qual seus interpretes estão 

inseridos, pois estes consistem em uma tradução e não em uma reprodução dos 

fatos e atos dos quais são parte. 

A naturalidade dos documentos arquivísticos remete à forma como os 
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documentos se acumulam ao longo de suas transações, de acordo com a 

necessidade do momento e de maneira progressiva.  

Outra importante característica do documento arquivístico é o inter-

relacionamento. As relações estabelecidas entre os documentos ao decorrer das 

atividades em que são criados é outro ponto característico do documento de arquivo. 

É através dessas relações entre os documentos que obtemos seus significados, 

como é destacado por Duranti (1994):  

Em outras palavras, os documentos estão ligados entre si por um elo que é 
criado no momento em que são produzidos ou recebidos, que é 
determinado pela razão de sua produção e que é necessário à sua própria 
existência, à sua capacidade de cumprir seu objetivo, ao seu significado, 
confiabilidade e autenticidade. Na verdade, os registros documentais são 
um conjunto indivisível de relações intelectuais permanentes tanto quanto 
de documentos. (DURANTI, 1994, p. 51). 

A unicidade é a característica que se dá ao fato do documento arquivístico só 

assumir um único lugar na estrutura documental do grupo ao qual pertence. Duranti 

(1994) ressalta que cópias de um determinado documento podem até existir no 

mesmo grupo, mas cada qual é única em seu devido lugar, tendo em vista as 

diferentes relações com os outros documentos.  

Já a autenticidade do documento arquivístico está vinculada à aplicação da 

manutenção da custódia do mesmo. Os documentos arquivísticos são considerados 

autênticos por serem criados, mantidos e conservados sob custódia, de acordo com 

técnicas estabelecidas que devem ser corroboradas. Estes documentos são criados 

visando a necessidade de serem mantidos como garantia para futuras ações ou 

para informação, e “(...) são definitivamente separados para preservação, 

tacitamente julgados dignos de serem conservados por seu criador ou legítimo 

sucessor, e como testemunhos escritos de suas atividades no passado” (DURANTI, 

1994, p. 51), ou seja, preservando sempre a custódia do mesmo.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) conceitua o 

termo custódia como a “responsabilidade jurídica de guarda e proteção de arquivos, 

independentemente de vínculo de propriedade”, ou seja, trata-se da guarda e 

proteção desses documentos por uma entidade responsável, a entidade 

custodiadora. 

Silva (2015) também destaca a responsabilidade da custódia para com o 
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documento arquivístico. Segundo a autora, a autenticidade dos documentos 

depende da capacidade de se manter uma cadeia de custódia ininterrupta: 

A autenticidade significa que o documento foi conservado ainda pelo 
produtor e pelos seus sucessores, de maneira que não tenha sofrido 

qualquer alteração, fraude ou mesmo destruição. (SILVA, 2015, p. 150). 

 

Jenkinson (1922) foi o precursor da ideia de cadeia de custódia documental, 

referindo-se à autenticidade dos documentos a partir da não interrupção da cadeia. 

Para o autor a “qualidade do arquivo depende da possibilidade de provar uma linha 

imaculada de guardiões responsáveis” (JENKINSON, 1922, p.11, tradução nossa), 

ou seja, custodiadores confiáveis dos documentos.  

Para Flores et al. (2016), a cadeia de custódia define o responsável a aplicar 

os princípios e as funções arquivísticas ao acervo documental. Segundo os autores, 

“(...) a cadeia de custódia documental pode ser entendida como o ambiente no qual 

perpassa o ciclo de vida dos documentos”. (FLORES et al., 2016, p.119). 

Ainda segundo os autores, a custódia confiável dos documentos arquivísticos 

tradicionais é mantida como uma linha ininterrupta, compreendida pelas três idades 

do documento de arquivo, são elas a fase corrente, a fase intermediária e a 

permanente. “Desta forma, a confiabilidade ocorre por intermédio da própria 

instituição. Que faz a própria produção, gestão, preservação e provê acesso aos 

seus documentos”. (FLORES et al., 2016, p.119). 

Flores et al. (2016) trazem, na figura 02, um esquema da abordagem de 

Jenkinson (1922) com uma adaptação atual, onde compreende-se o ciclo de vida 

dos documentos a partir da aplicação da teoria das três idades e das funções 

arquivísticas. Entretanto os autores destacam que a abordagem clássica da cadeia 

de custódia é suficiente apenas para documentos em suporte tradicional e que, para 

aplicarmos em documentos arquivísticos em suporte digital, é necessário ir além 

desta abordagem.  
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Figura 02 - Cadeia de custódia dos documentos Arquivísticos tradicionais 

 

Fonte: FLORES et al., 2016, p.120 

 

A discussão acerca da autenticidade se destaca com grande intensidade com 

a chegada da era digital e seus documentos, uma vez que os documentos em 

ambientes digitais são mais suscetíveis a alterações, essas legais ou ilegais, e a 

supressões voluntárias ou involuntárias. Rogers (2016) aponta: 

Os documentos arquivísticos digitais diferem significativamente dos 
documentos em papel. Eles são voláteis e estão sujeitos a perda, alteração 
intencional ou não intencional, contaminação ou corrupção, mesmo quando 
ainda estão sob a custódia de seu criador. Sua autoria, procedência ou 
cadeia de custódia pode ser difícil ou impossível de determinar. Eles podem 
ser transmitidos, compartilhados e copiados com facilidade. Sua 
acessibilidade está sujeita a obsolescência de hardware e software. Mesmo 
que o criador se baseie em um documento arquivístico digital no curso dos 
negócios e mantenha sua cadeia de custódia ininterrupta, a fragilidade e a 
vulnerabilidade dos documentos arquivísticos digitais exigem ações 
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explícitas para proteger a autenticidade do documento. (ROGERS, 2016, p. 
17, tradução nossa). 

 

Flores et al. (2016) destacam a necessidade de programas de gerenciamento 

eletrônico de documentos para lidar com a grande quantidade de documentos 

digitais:  

O advento e a proliferação da produção, tramitação e armazenamento de 
documentos digitais suscitaram a premência de sistemas que fizessem a 
gestão de tais documentos, o que culminou nos programas de 
gerenciamento eletrônico de documentos (doravante GED). Tais sistemas 
não têm em si a perspectiva arquivística. Logo, não visam gerenciar o ciclo 
de vida dos documentos, sua temporalidade, destinação e relação orgânica. 
Por outro lado, os documentos arquivísticos em ambiente digitais requerem 
os mesmos tratamentos e procedimentos que os documentos não digitais e, 
portanto, o sistema responsável por seu tratamento deve ter como principal 
foco a gestão arquivística. (FLORES et al., 2016, p.121). 
 

   Para manter uma cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais 

são necessárias diversas mudanças que tornam essa atividade muito mais 

complicada. A abordagem de Jenkinson (1922) é a base para a ampliação desta 

teoria que cuidará da evolução do documento arquivístico. Flores et al. (2016, p. 

125) apontam que essas mudanças são tanto de ordem teórica quanto prática, e 

dentre elas destacam-se “a guarda dos documentos digitais que possuirá uma 

responsabilidade compartilhada entre a instituição arquivística e a equipe de 

tecnologia da informação” e uma “aproximação com as tecnologias da informação, 

mantendo uma relação interdisciplinar, visto que é fundamental que os sistemas 

informatizados de gestão, preservação e acesso contemplem os requisitos 

arquivísticos previamente definidos”. É importante ainda destacar a necessidade de 

que a manutenção da cadeia de custódia ocorra através de “ambientes autênticos”, 

neste caso o Sigad e o RDC-Arq.  

Um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) é 

definido, de acordo com o Conarq (2015, p.03) como um “conjunto de procedimentos 

e operações técnicas característico do sistema de gestão arquivística de 

documentos, processado eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou 

híbridos, isto é, composto de documentos digitais e não digitais”. 

Já um repositório arquivístico digital confiável (RDC-Arq) é definido como um 

“ambiente de preservação e acesso, pelo tempo que for necessário, para 

documentos arquivísticos digitais, capaz de atender aos procedimentos 
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preconizados pela Arquivologia nas idades corrente, intermediária e permanente” 

(CONARQ, 2015, p.02). 

De acordo com o Conarq (2015, p. 02) um RDC-Arq deve gerenciar os 

documentos e metadados de acordo com os princípios e as práticas da Arquivologia, 

especificamente relacionados à gestão documental, descrição arquivística multinível 

e preservação; proteger as características do documento arquivístico, em especial a 

autenticidade (identidade e integridade) e a relação orgânica; preservar e dar 

acesso, pelo tempo necessário, a documentos arquivísticos digitais autênticos; e 

estar em conformidade com a ISO 16363:2012, que lista os critérios a que um 

repositório digital confiável deve atender. 

Ainda sobre os ambientes autênticos Flores et al. (2016) acrescentam: 

É preciso que esses ambientes comportem todo o ciclo de vida dos 
documentos arquivísticos, assim Sigad (nas fases corrente e intermediária) 
e RDC-Arq (na fase permanente) devem contemplar os requisitos do e-ARQ 
e do Oais, respectivamente. Nesse sentido, observa-se, que após o término 
das fases corrente e intermediária, poderá haver alteração na cadeia de 
custódia. Mas, é realçado que essa alteração não consista em uma 
interrupção. O que acontece é a transferência dos documentos de valor 
permanente que estão no Sigad para o RDC-Arq, para que assim seja 
garantida a sua preservação e acesso em longo prazo. (FLORES et al., 
2016, p.126). 
 

Segundo Flores et al. (2016), uma cadeia de custódia ininterrupta dos 

documentos digitais requer que o mesmo esteja inserido no Sigad desde a sua 

produção até o momento de seu recolhimento para um repositório digital, um RDC-

Arq, sem que ocorram alterações não autorizadas ou não documentadas em seu 

conteúdo.   

Além disso, para presunção da autenticidade é necessário a implementação 

de trilhas de auditoria, desde a produção dos documentos num Sigad, incorporando 

os metadados, até o recolhimento no repositório, no arquivo permanente, que 

mostrará se os documentos sofreram alguma adulteração. 

Sobre a questão da auditoria dos sistemas informatizados e o quanto ela 

pode impactar na mensuração de confiabilidade dos documentos, Flores et al. (2016) 

salientam: 

Tanto os sistemas de gestão quanto os de preservação precisam ser 
auditados e certificados para que assim seja verificada a sua conformidade 
com os padrões pré-estabelecidos, a fim de se assegurar a fidedignidade 
dos documentos arquivísticos. Observa-se que as auditorias periódicas 
sucedidas de certificação, que demonstrem a conformidade com os 
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requisitos, irão adicionar confiabilidade aos sistemas informatizados. 
(FLORES et al., 2016, p.131). 
 

Flores et al. (2016), trazem, na figura 03, um esquema sobre a cadeia de 

custódia dos documentos digitais, onde o Sigad comtempla os princípios 

arquivísticos como a organicidade, além de possibilitar a produção, a classificação, a 

tramitação e a avaliação documental. Enquanto o RDC-Arq tem a função preservar e 

garantir o acesso a longo prazo.  

 
Figura 03 - Cadeia de custódia dos documentos Arquivísticos Digitais 

 

Fonte: FLORES et al., 2016, p.128 

 

Os autores destacam que a linha ininterrupta da cadeia de custódia digital é 

composta por três ambientes ou plataformas interoperáveis, são eles: “o ambiente 

de gestão de documentos (Sigad), o ambiente de preservação (RDC-Arq) e o 

ambiente de acesso, descrição arquivística e difusão (plataforma de acesso)”. 

(FLORES et al., 2016, p.130). 

Segundo Eastwood (apud ROGERS, 2016, p.20), as circunstâncias que 

atribuem a autenticidade aos documentos digitais “são observáveis não no próprio 
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documento, mas nos procedimentos de criação, manutenção e preservação”.  

No que diz respeito à custódia, a maior diferença entre os documentos 

arquivísticos tradicionais e os digitais consiste na necessidade de migração contínua 

dos documentos digitais, tendo em vista a sua vulnerabilidade e a obsolescência de 

hardware e software. Flores et al. (2016) ressaltam:  

Ao se analisar a proposta de Jenkinson, ressalta-se que seu foco está na 
instituição arquivística. No entanto, as complexidades e as especificidades 
adicionadas pelos documentos arquivísticos digitais tornam necessário que 
o foco esteja nos ambientes informatizados nos quais se faz a custódia 
desses documentos, assim como na auditoria e na certificação destes 
ambientes. (FLORES et al., 2016, p.130). 

 

É importante destacar que a autenticidade é um conceito construído com 

base em duas características essenciais, são elas a identidade e a integridade do 

documento arquivístico. Essas características, embora tenham estado presente no 

âmbito dos documentos arquivísticos tradicionais, ou não digitais, ganham maior 

repercussão com a chegada da tecnologia computacional.  

Segundo as Diretrizes para Presunção de Autenticidade de Documentos 

Arquivísticos Digitais, aprovadas pela resolução n° 37 do Conselho Nacional de 

Arquivos (Conarq), a identidade é o “conjunto dos atributos de um documento 

arquivístico que o caracterizam como único e o diferenciam de outros documentos 

arquivísticos” (Conselho Nacional de Arquivos, 2012, p. 02) como, por exemplo, 

data, autor, destinatário, assunto, número identificador e número de protocolo. Já a 

integridade é definida como: 

[...] 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 (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2012, p. 02). 

 

Rondinelli (2011) aponta que a integridade se refere ao fato do documento 

arquivístico ser completo e inalterado. A autora aponta a intima conexão da 

integridade do documento arquivístico com a necessidade da cadeia de custódia: 

 A integridade de um documento arquivístico está intimamente ligada às 
circunstâncias da sua gestão e preservação, o que nos reporta à cadeia 
ininterrupta de custódia tão defendida por Jenkinson. Essa “[...] cadeia 
ininterrupta de custódia responsável e legítima é considerada uma garantia 
de integridade até prova em contrário [...]” (DURANTI, 2009 b, p. 53).  
(RONDINELLI. 2011, p. 252). 
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Visto que um documento arquivístico é considerado autêntico quando “(...) 

preserva a mesma identidade que tinha quando gerado pela primeira vez e cuja 

integridade pode ser presumida ou provada ao longo do tempo” (DURANTI, 2009 b, 

p.68 apud RONDINELLI, 2011, p. 251), Duranti (2009) define a identidade de um 

documento arquivístico a partir dos elementos intrínsecos e extrínsecos presente 

nele: 

A identidade de um documento arquivístico digital se dá pelos elementos 
extrínsecos e intrínsecos presentes na face do documento e pelos atributos 
expressos em metadados os quais são: os nomes das cinco pessoas, ou ao 
menos três, responsáveis pela sua produção; data e hora de produção e 
transmissão; a ação da qual o documento participa e que é representada 
pela indicação do assunto; identificação da relação orgânica (pelo código de 
classificação, por exemplo); indicação de formato (doc, xml, pdf etc); 
indicação de anexos; indicação da existência de assinatura digital, se for o 
caso, e, finalmente, o nome da pessoa física ou jurídica que produz ou 
recebe o documento (DURANTI, 2009 b apud RONDINELLI, 2011, p. 251). 
 

Silva (2015, p. 21) salienta a importância do vínculo arquivístico - essa 

relação que os documentos formam entre si -, em ambientes eletrônicos para manter 

a integridade e identidade do documento digital ao longo do tempo, uma condição 

necessária para a preservação dos documentos.  

Ao tratarmos da autenticidade do documento arquivístico digital torna-se 

necessário abordar a definição de outras duas importantes características para 

obtermos a credibilidade deste documento, são elas a acurácia e a fidedignidade ou 

confiabilidade.  

Segundo Rondinelli (2011, p. 250), até advento da tecnologia digital o 

conceito de acurácia permaneceu diluído nos conceitos de confiabilidade e 

autenticidade, entretanto a facilidade de perda e de alteração de dados em 

ambientes digitais, tanto durante sua transmissão no espaço (entre pessoas e 

sistemas) como no tempo (devido à atualização dos sistemas ou migrações de 

documentos), fez com que esse conceito fosse explorado individualmente. A autora 

define acurácia como o “(...) grau de credibilidade dos dados contidos nesse 

documento que o dota de veracidade, exatidão e precisão” (RONDINELLI, 2011, 

p.250).  

Já a fidedignidade, sinônimo de confiabilidade, é definida pelo glossário da 

Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CTDE) como a: 

[...] credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do 
fato. Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao 
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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. 
(CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS, 2014, p. 13). 

 

Desta maneira, Rondinelli (2011, p. 250) afirma que a 

fidedignidade/confiabilidade de um documento arquivístico tem a ver com a 

veracidade do seu conteúdo, sendo de responsabilidade do órgão produtor, 

representado por seu autor e pela pessoa responsável por sua gestão. Adiante a 

autora reitera: 

(...) há que reiterar que quanto mais completo, maior será a 
documentabilidade desse documento, ou seja, sua capacidade de 
documentar a ação da qual participa. Tal completude implicará diretamente 
na sua credibilidade, isto é, no seu grau de acurácia, confiabilidade e 
autenticidade. Entretanto há que enfatizar que um documento não perde 
seu status arquivísticos por não apresentar todos os elementos de forma 
(intrínsecos e extrínsecos) (RONDINELLI, 2011, p. 253). 
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SEÇÃO 5.  ANÁLISE DE DADOS 

 
Na presente seção serão abordadas as principais definições de documento 

autêntico, documento inautêntico, documento verídico/verdadeiro e documento falso 

em um quadro comparativo a partir dos conceitos levantados nas sessões 

anteriores, sob o ponto de vista das três disciplinas: Arquivologia, Diplomática e 

História. Após a análise comparativa das definições, serão realizadas a análise de 

três documentos. 

 
 

Seção 5.1.  Análise comparativa das definições  

 

Apresentamos, a seguir, um quadro comparativo entre as disciplinas, a fim de 

demonstrarmos as características comuns entre os conceitos de autenticidade, 

inautenticidade, veracidade e falsidade documental.  
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 Quadro 02 -  Comparação das definições sob o ponto de vista da Arquivologia, Diplomática e História  

DEFINIÇÕES ARQUIVOLOGIA DIPLOMÁTICA HISTÓRIA 

Documento autêntico 
 

Os documentos arquivísticos são 
considerados autênticos por serem 
criados, mantidos e conservados sob 
custódia, de acordo com técnicas 
estabelecidas que devem ser 
corroboradas (DURANTI, 1994, p. 51) 
 
A autenticidade significa que o 
documento foi conservado ainda pelo 
produtor e pelos seus sucessores, de 
maneira que não tenha sofrido 
qualquer alteração, fraude ou mesmo 
destruição. (SILVA, 2015, p. 150) 
 
Um documento arquivístico é 
considerado autêntico quando “(...) 
preserva a mesma identidade que 
tinha quando gerado pela primeira vez 
e cuja integridade pode ser presumida 
ou provada ao longo do tempo” 
(DURANTI, 2009 b, p.68 apud 
RONDINELLI, 2011, p. 251) 
 

Aqueles criados de acordo com a 
prática do tempo e do lugar indicados 
no texto e assinados pela pessoa (ou 
pessoas) competente para produzi-
los. (CONSELHO NACIONAL DE 
ARQUIVOS, 2012, p. 03). 
 
Um documento é “autêntico” quando 
apresenta todos os elementos que 
foram estipulados para fornecer 
autenticidade. (DURANTI, 1996, p. 
30) 
 

Os documentos historicamente 
autênticos são os que atestam 
eventos ou informações que 
aconteceram de fato. (CONSELHO 
NACIONAL DE ARQUIVOS, 2012, p. 
03) 
 
O aspecto histórico da "autenticidade" 
se aproxima do conceito diplomático 
de "confiabilidade", que diz respeito à 
veracidade do conteúdo do 
documento e está relacionado ao 
momento da produção documental. 
(ROCHA; RONDINELLI, 2016, p.68) 

 

Documento Inautêntico Um documento é inautêntico para a 
Arquivologia quando não é produzido 
no contexto que diz ser, e quando não 
possui os elementos que fornecem 
sua identidade e integridade.  
 

O conceito de inautenticidade se 
refere a ausência dos requisitos que 
concedem autenticidade (DURANTI, 
1996, p. 30, tradução nossa 
 

Não existe a definição 

Documento verídico O conteúdo do documento pode ser 
falso, apesar de assinado 
(autenticado) por quem de direito e 
mantido ao longo do tempo 
exatamente como foi produzido. 
(ROCHA; RONDINELLI, 2016, p.68, 
grifo nosso) 

(...) um documento é considerado 
“genuíno” quando é verdadeiramente 
o que se propõe ser. (DURANTI, 
1996, p. 30) 
 

Na história somente o conteúdo do 
documento é avaliado, o que faz com 
que “autêntico” seja um sinônimo para 
“genuíno”, ou verdadeiro (ROCHA; 
RONDINELLI, 2016, p.68) 
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Documento falso Um documento falso é aquele que 
não é mantido ao longo do tempo 
exatamente como foi produzido, ou 
cuja integridade não pode ser 
presumida ou provada ao longo do 
tempo. 

Um documento é falso 
diplomaticamente, quando, segundo a 
feliz expressão de Bresslau, quer 
parecer aquilo que não é, e é falso 
mesmo se diz a verdade. (PAOLI, 
2010, p. 277 apud TOGNOLI, 2013, p. 
86) 

Um documento é historicamente falso 
quando os fatos descritos neste 
documento não são verdadeiros 
(DURANTI, 1996, p. 31, tradução 
nossa) 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir da análise do quadro pode-se tecer algumas considerações 

importantes em relação às definições sob o ponto de vista da Arquivologia, da 

Diplomática e da História. Nota-se algumas divergências entres as disciplinas, como 

é o caso do conceito de autenticidade, que para cada vertente possui um significado.  

Enquanto a Arquivologia agrega ao conceito de autenticidade o caráter da 

integridade e da identidade, além de ter o seu cerne no produtor deste documento, a 

Diplomática explora este conceito focando nos elementos e requisitos necessários 

para se obter essa autenticidade. Já a História, que avalia somente o conteúdo do 

documento, se atem ao conceito como um sinônimo para genuíno, focando em sua 

veracidade.  

Em relação aos conceitos de veracidade e falsidade dos documentos, as três 

disciplinas convergem em suas definições. Tanto a Arquivologia, quanto a 

Diplomática e a História tratam desses conceitos em relação ao conteúdo do 

documento, logo, para as três disciplinas, um documento falso é aquele que não diz 

a verdade, em que os fatos nele expostos não são verdadeiros.  

Levando em consideração que, para a Arquivologia, “o conteúdo do 

documento pode ser falso, apesar de assinado (autenticado) por quem de direito e 

mantido ao longo do tempo exatamente como foi produzido (ROCHA; RONDINELLI, 

2016, p.68), e para a Diplomática “(...) um documento é considerado “genuíno” 

quando é verdadeiramente o que se propõe ser” (DURANTI, 1996, p. 30), pode-se 

obter, em ambas as disciplinas, um documento autentico que não é verídico, ou um 

documento verídico que, arquivística e diplomaticamente, não é autentico.  

Enquanto que, para a História, a “(...) "autenticidade" se aproxima do conceito 

diplomático de "confiabilidade", que diz respeito à veracidade do conteúdo do 

documento e está relacionado ao momento da produção documental (ROCHA; 

RONDINELLI, 2016, p.68), ou seja, não existe a distinção entre autentico e verídico, 

ou entre inautêntico e falso para a disciplina.   

 

Seção 5.2.  Análise dos documentos 

 

Apresentamos, a seguir, a análise dos documentos com base nas disciplinas 

estudas ao longos das sessões, a fim de exemplificar e destacar as relações e as 
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características comuns entre a Arquivologia, a Diplomática e a História, conferindo a 

veracidade e autenticidade desses documentos.  

A análise dos documentos foi feita, do ponto de vista da Arquivologia, através 

do exame dos elementos de identidade e de integridade. Esta análise está ligada à 

cadeia de custódia dos documentos, portanto é necessário analisar quem produziu 

este documento, em qual contexto jurídico-administrativo, e se o mesmo possui 

rasuras e/ou alterações. 

Sob o ponto de vista da História, realizou-se uma análise explicando o 

contexto histórico de produção e porque estes documentos são considerados falsos 

ou verídicos para a disciplina. A análise diplomática foi realizada a partir do exame 

dos elementos da forma documental, sistematizados a seguir. 

Importante ressaltar que nem todos os elementos da análise diplomática 

estarão presentes nos tipos documentais selecionados. Isso porque apresentamos, 

aqui, o método completo, com todos os elementos que podem estar contidos nos 

documentos, a depender do tipo documental.  

 

Quadro 03 -  Sistematização dos elementos extrínsecos e intrínsecos da forma do documento  

 

ELEMENTOS EXTÍNSECOS 
 

ELEMENTOS INTRÍNSECOS 

 
 
 
 
 

Suporte 
 

Material;  
Formato;  
Preparo para receber a 
mensagem;  
Layout;  
Paginação;  
Formatação;  
Tipos de texto;  
Diferentes tipos de caligrafias, 
datilografias ou tintas; 
Parágrafos; 
 

 
Presente em 
documentos 
modernos 

Titulação; 
 

Título; 

 
Presente em 
documentos 

contemporâneos 

Data; 

Invocação; 

 
 

Texto 
 
 

Pontuação;  
Abreviaturas e iniciais; 
Emendas e correções; 
Software de computador; 
Fórmulas; 
 

 
 

Presente no 
Protocolo 

Subscrição;  
Inscrição;  
Saudação;  
Assunto; 
Fórmula de perpetuidade; 
Apreciação; 

 
Linguagem 

Vocabulário;  
Dissertação;  
Estilo; 

 
 

Presente no 
Texto 

Preâmbulo;  
Notificação;  
Exposição;  
Disposição;  
Cláusulas finais; 

 
 

Sinais especiais 
 
 

Sinais dos escritores e 
subescritores;  
Sinais de chancelarias;  
Forma e Tamanho; 
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Selos 

Tipologia;  
Legenda ou inscrição; 
Método de afixação; 

 
 
 

Presente no 
Escatocolo 

Corroboração;  
Data;  
Apreciação;  
Saudação;  
Cláusula cortês;  
Atestação;  
Qualificação da assinatura; 
Notas; 

 
 
 
 

Anotações 
 

Incluídas na fase de 
execução: 
Autenticação; registro; sinais 
ao lado do texto; ações 
anteriores ou futuras; datas 
de depoimentos ou leituras; 
 

Incluídas na fase de 
manuseio: 
Notas de transmissão; 
destinação; assunto; 
“urgente”; “chamar a 
atenção”; número de registro; 
número de classificação 

Incluídas na fase 
administrativa: 
Referências cruzadas; data e 
setor de recebimento; 
identificadores arquivísticos. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Duranti (2015) 

 

Seção 5.2.1 Caso Vladimir Herzog 

 

Nascido na Croácia, antiga Iugoslávia, Vladimir Herzog chegou ao Brasil aos 

nove anos de idade. Brasileiro naturalizado, começou a carreira de jornalista em 

1959, foi professor da Universidade de São Paulo e cineasta, vitimado pela ditadura 

militar, morto aos 38 anos, em São Paulo, tornando-se um símbolo da luta pela 

democracia no Brasil  

Acatando intimação feita pelo DOI-CODI/SP para que se apresentasse 

naquele departamento, o jornalista foi preso no dia 25 de outubro de 1975, acusado 

por possíveis ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e, no mesmo dia, 

teria sido encontrado morto por seus carcereiros e algozes, enforcado com o cinto 

do macacão de presidiário, com os pés apoiados no chão, em suspensão 

incompleta. Seus companheiros de prisão foram unânimes em declarar que o 

macacão obrigatório para todos eles não possuía cinto. 

Segundo a versão oficial da época, expressa em sua certidão de óbito, 

Herzog teria se enforcado com o cinto do macacão de presidiário que vestia desde 

sua entrada no DOI/CODI, mesmo com o testemunho de outros jornalistas presos no 
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local, ou com as contradições existentes nos depoimentos dos médicos legistas. 

Em 1978, a Família Herzog moveu uma ação declaratória contra a União 

Federal a fim de contestar a versão oficial então vigente de que Vladimir Herzog 

havia se suicidado e de responsabilizar o Estado pela prisão arbitrária, tortura e 

morte do jornalista. Mas foi apenas em março de 2013 que a Família Herzog 

recebeu um novo atestado de óbito que, ao invés do suicídio, aponta como causas 

da morte do jornalista lesões e maus-tratos. No entanto, falta ainda determinar os 

culpados. 

O caso foi escolhido para a análise pois apresenta duas versões de um 

mesmo documento, sua certidão de óbito, que atestam para causas completamente 

diferentes. E mais, além de ser uma ótima exemplificação para o presente estudo, o 

caso Herzog possui grande importância nos dias atuais, sua repercussão busca 

ajudar o Brasil a rever sua política de segurança pública, e enfatiza a necessidade 

de construção de uma cultura democrática.  

A seguir são apresentadas as imagens das certidões de óbito para a análise 

Arquivística, Diplomática e Histórica: 
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Figura 04 - Certidão de óbito de Vladimir Herzog – Versão de 1975

 

Fonte: Processo 210/96 – Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), 1996 
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Análise Diplomática: 

Quadro 04 -  Análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos do atestado de óbito do Herzog 

Elementos Intrínsecos 

 
 

Protocolo: “República 
Federativa... n° 88264”  

 
Assunto: “Óbito n° 88264” 

 
Texto: “Certifico que... 
Butantã, Capital” 

 
Disposição: “Certifico... Butantã, Capital” 

 
 
Escatocolo: “O referido... 
Felipe” 

Precação: “O referido... fé” 
Data cronológica: “29 de outubro de 1975” 
Data tópica: “Consolação – São Paulo” 
Atestação: 1 assinatura 
Qualificação da assinatura: Escrevente habilitada e 
autorizada  

Elementos extrínsecos 

Centro da folha, superior: Timbre da “República Federativa...” 
 

Lado superior esquerdo:  
Carimbo do Cartório de Notas – Vamprê (SP) – Reconhecimento de firma; 
 
Carimbo 14° Tabelião - Vamprê (SP) – Rubens Dantas Cortez – Escrevente 
autorizado. 

Lado superior direito: Carimbo do Cartório do Registro Civil, 7° subdistrito consolação 
(SP) – Messias Faria. 
 

Lado inferior esquerdo: Carimbo com valores pagos para a autenticação do 
documento; 
 
Carimbo que atesta a fé da assinatura do(a) escrevente habilitada. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

É importante destacar que, no caso dos documentos apresentados nesse 

estudo, a análise não está completa, pois não é possível analisar alguns de seus 

elementos extrínsecos (como o tipo de papel, suporte, método de afixação de selos), 

por se tratar de cópias. 

A partir da análise dos elementos presentes nesse documento, intrínsecos e 

extrínsecos, observa-se que ele apresenta os elementos necessários para fornecer a 

sua autenticidade, ele é o que foi criado para ser, independente dos fatos nele 

contidos. 
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Análise Arquivística:  

A certidão de óbito de Vladimir Herzog foi produzida por quem tinha 

competência para tanto, um tabelião habilitado e autorizado para isto, a fim de 

cumprir uma função – atestar o óbito do jornalista.  

Os elementos de identidade identificados: possui um produtor; uma ação; e 

um contexto de produção; 

Os elementos de integridade identificados: sinais de que o documento não foi 

adulterado ao longo do tempo; sem rasuras e/ou alterações. 

  

Análise Histórica: 

O documento analisado foi produzido de forma correta, de acordo com as vias 

legais e com as autoridades necessárias para isto, entretanto, segundo testemunhas 

do ocorrido e provas que comprovam fraudes na morte do jornalista, é correto 

afirmar que os fatos registrados na certidão de óbito não são verdadeiros, o que 

torna este documento falso.  

O documento falso (figura 04) foi contestado pela família, que lutou por anos 

por uma nova certidão de óbito de Vladimir Herzog, atestando a real causa de sua 

morte. Em 2013 a família conseguiu essa ratificação, um novo documento foi 

produzido (figura 05), em que a causa da morte do jornalista foi registrada como 

“lesões e maus tratos”. 
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Figura 05 - Certidão de óbito de Vladimir Herzog – Versão de 2013 

 

Fonte: Acervo do Instituto Vladimir Herzog, 2013 
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Seção 5.2.2 Caso Odijas Carvalho 

 

Odijas Carvalho de Souza, Brasileiro, natural de Alagoas, foi líder estudantil 

de Agronomia da Universidade Rural de Pernambuco, e militante do Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Em 1971 foi preso e torturado por 

policiais do DOPS/Recife por uma semana.  

Segundo testemunhas, Odijas não teve assistência médica e foi levado 

praticamente sem vida para o hospital, onde veio a falecer, no dia 8 de março de 

1971. Seu atestado de óbito tinha como causa da morte embolia pulmonar, quando 

na realidade, apresentava várias fraturas de ossos, ruptura de rins, baço e fígado. 

A versão de sua certidão de óbito, com data de 10 de fevereiro de 1971, 

assinado pelo médico-tenente da Polícia Militar de Pernambuco Ednaldo Paz de 

Vasconcelos, do Instituto Médico-Legal de Pernambuco, que registrou a morte de 

Odijas como consequência de uma embolia pulmonar, não foi executada de forma 

correta, tendo em vista que não foi conduzida uma perícia necroscópica no corpo 

para averiguar a causa de sua morte. 

Além disso, o corpo de Odijas foi sepultado no Cemitério de Santo Amaro, em 

Recife, sob o nome de Osias de Carvalho Souza, e não Odijas, o que dificultou a 

localização de seu corpo. 

Foi apenas em dezembro de 2013 que a família de Odijas recebeu uma nova 

certidão de óbito, ratificando a causa de sua morte, que consta como “homicídio por 

lesões corporais múltiplas, decorrentes de atos de tortura”. 

Como no caso anterior, este caso foi escolhido para a análise pois apresenta 

duas versões de um mesmo documento, sua certidão de óbito, que atestam para 

causas completamente diferentes. E, além de ser uma ótima exemplificação para o 

presente estudo, o caso Odijas Carvalho é de grande importância, pois o militante 

sofreu diversas violações de seus direitos humanos, lutou contra a ditadura militar, 

implantada no país a partir de abril de 1964, uma luta necessária e árdua para 

construção de um país democrático.  

A seguir, imagens das certidões de óbito para a análise Arquivística, 

Diplomática e Histórica: 

 

 



49 
 

 
 

Figura 06 - Certidão de óbito de Odijas Carvalho – Versão de 1971 

 

Fonte: Acervo do arquivo público do estado de Pernambuco, 2013 
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Análise Diplomática: 

Além da análise dos elementos extrínsecos não estar completa por se tratar 

de uma cópia, nesta análise, alguns elementos intrínsecos podem estar faltando pois 

esta é uma imagem parcial do documento.  

 
Quadro 05 -  Análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos do atestado de óbito de Odijas 

Carvalho 

Elementos Intrínsecos 

 
 

Protocolo: “República 
Federativa... óbito”  

 

Data tópica: “Estado de Pernambuco... graça” 
Assunto/ Nome do documento: “certidão de óbito” 

 

Texto: “Milton... Santo 
Amaro” 

 

Titulação: “Milton... graça” 
Dispositivo: “Certifico... Santo Amaro” 

Elementos Extrínsecos 

Timbre da “República Federativa... civil” 

Carimbo do cartório, no lado superior esquerdo, reconhecendo a firma. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Mesmo com a análise parcial deste documento, é correto afirmar que o 

mesmo possui elementos (internos e externos) necessários para a presunção de sua 

autenticidade, de acordo com os apontamentos da Diplomática.  

 
Análise Arquivística: 

A certidão de óbito do Odijas Carvalho foi produzida de forma legal, por um 

funcionário com competência para tanto, um tabelião autorizado, a fim de cumprir 

uma função – atestar o óbito do militante. Possui elementos que comprovam sua 

autenticidade através da identidade e integridade, como: um produtor, uma ação, e 

um contexto de produção, o que faz desse documento, autêntico para a 

Arquivologia. 

 
Análise Histórica: 

Mesmo com um produtor e custodiador confiável, com os elementos 

necessários para a obtenção da autenticidade para as outras disciplinas, de acordo 

com a história, com seu contexto histórico, os fatos nesse documento registrados 

são falsos.  

Como no caso do Vladimir Herzog, a família do Odijas Carvalho lutou por 
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anos na justiça por uma reparação. No atestado datado de 1971 (figura 06), a causa 

da morte de Odijas foi registrada uma embolia pulmonar, quando nem ao menos foi 

conduzida uma perícia necroscópica no corpo para averiguar a real causa de sua 

morte. Foi apenas em dezembro de 2013 que a família recebeu uma nova certidão 

de óbito (figura 07), ratificando a causa de sua morte, que consta agora como 

“homicídio por lesões corporais múltiplas, decorrentes de atos de tortura”. 

 

Figura 07 - Certidão de óbito de Odijas Carvalho – Versão de 2013 

Fonte: Acervo do arquivo público do estado de Pernambuco, 2013 
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Seção 5.2.3 Caso Albert Einstein 

 

Albert Einstein (1879-1955) foi um físico teórico alemão que desenvolveu a 

teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica 

quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência da massa e 

energia (E=mc²), que foi chamada de equação mais famosa do mundo, foi 

contemplado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física 

teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi 

fundamental no estabelecimento da teoria quântica. 

O caso foi escolhido para a análise por se tratar de um documento referente a 

uma personalidade de importância inestimável para a ciência de todo o mundo, além 

disso, trata-se de um documento diferente dos anteriores, uma carta, em outra 

língua, mas que mesmo assim se aplicam todos os conceitos estudados.  

O documento escolhido para a análise Arquivística, Diplomática e Histórica é 

uma carta datada de 1907, da Universidade de Berna, na Suíça, para Einstein, onde 

a Universidade de Berna supostamente rejeita a habilitação de Albert Einstein para 

professor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

Figura 08 - Carta da Universidade de Berna para Albert Einstein 

 

Fonte: A revista online da Universidade de Berna, 2016 

 

Análise Diplomática: 

Quadro 06 -  Análise dos elementos intrínsecos e extrínsecos presentes na carta recebida por 

Einstein 

Elementos Intrínsecos 

 

Protocolo: “University... 
Mr. Einstein”  

Data cronológica: “06 June, 1907” 
Saudação: “Dear” 
Inscrição: “Mr. Einstein” 

Texto: “Your application... 
Physics” 

Dispositivo: “Your application... Professor” 
Expositivo: “While... Physics” 

Escatocolo: “Sincerely... 
Sciences” 

Saudação final: Sincerely  
Atestação: 1 assinatura 
Qualificação da assinatura: “Professor... Sciences” 
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Elementos extrínsecos 

Centro superior: Timbre da Universidade de Bern 

Lado superior Direito: Selos postais  

Lado inferior esquerdo: Carimbo da Universidade 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apesar de teoricamente encontrar diversos elementos necessários para a 

obtenção da autenticidade do documento, esses elementos foram forjados, para 

obter-se a ideia de que este documento é autêntico.  

Entre as fraudes no documento acima podemos destacar: a assinatura da 

carta, pois nunca existiu um reitor chamado Wilhelm Heinrich; O carimbo de 

autenticação, que não tem nenhuma relação com a Universidade de Berna; O 

endereço postal registrado na carta, que só começou a se chamar Sidlerstrasse a 

partir de 1931; e na data indicada no documento a Faculdade de Filosofia e História 

e a Faculdade de Filosofia e Ciências Naturais ainda não haviam sido separadas.  

Os fatos acima indicam que esse documento é inautêntico, pois não possui os 

requisitos que concedem autenticidade. Ele é diplomaticamente inautêntico, por quer 

parecer aquilo que não é.  

 
Análise Arquivística: 

Esta carta, supostamente enviada à Einstein, é inautêntica por não possuir os 

elementos que compõem a identidade e a integridade. Ela não possui contexto de 

produção e um custodiador confiável, que são os principais elementos para obter um 

documento arquivístico autêntico.  

 

Análise Histórica: 

Ao analisar o contexto histórico deste documento, pode-se destacar que os 

fatos nele registrados não são verdadeiros, o que torna este documento falso. 

Segundo a carta analisada (figura 08), a faculdade de Bern recusou a habilitação de 

Einstein como professor por acreditar que suas teorias sobre o tempo e o espaço 

seriam muito “radicais" e "mais arte do que física".   

Mas na realidade, Albert Einstein apresentou seu pedido de habilitação em 

Física Teórica em junho de 1907 e seu pedido foi encaminhado à Faculdade de 

Filosofia da Universidade de Berna, onde os membros da faculdade discutiram e a 
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rejeitaram sim, outubro de 1907, seu pedido de habilitação, mas porque ele não 

havia enviado uma tese de e não porque suas teorias haviam sido rejeitadas. Em 

fevereiro de 1908 Albert Einstein recebe uma carta (figura 09) em que é convidado a 

fazer parte do corpo docente da Universidade de Bern.  

 

Figura 09 – Carta convidando Einstein a fazer parte do corpo docente de Bern 

 

Fonte: A revista online da Universidade de Berna, 2016 
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SEÇÃO 6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A importância em manter e preservar a autenticidade e veracidade dos 

documentos arquivísticos levaram à realização da presente pesquisa, desta forma, 

buscou-se contribuir significativamente no campo teórico, uma vez que os elementos 

de autenticidade e veracidade de documentos para três disciplinas complementares: 

a Arquivologia, a Diplomática e a História, foram sistematizados. 

Para tanto, foi realizado um cotejo entre as disciplinas sobre o conceito de 

autenticidade, diferenciando o conceito de documento autêntico/verdadeiro e não 

autêntico/falso. Para a exemplificação, foram apresentadas as análises de 

documentos sob a ótica da Arquivologia, Diplomática e História.   

Sobre as convergências e divergências de conceitos entre as disciplinas, é 

importante destacar que para a História não existe o conceito de autenticidade e 

inautenticidade como existe para a Diplomática e para a Arquivologia, tendo em vista 

que a disciplina leva em consideração apenas os fatos apresentados no documento. 

Desta maneira, para a História, a palavra autenticidade é usada, muitas vezes, como 

um sinônimo para veracidade. 

Podem-se tecer algumas considerações importantes em relação às definições 

sob o ponto de vista da Diplomática. Como por exemplo, a relação entre o conceito 

de autenticidade e a forma do documento, já que um documento é autêntico “(...) 

quando apresenta todos os elementos que foram estipulados para fornecer 

autenticidade” (DURANTI, 1996, p. 30), ou seja, quando apresenta os elementos, 

internos e externos, necessários àquela forma documental. 

Para a Arquivologia, o conceito de autenticidade é intimamente ligado ao 

caráter de integridade e identidade do documento, além de ter o seu cerne no 

produtor/custodiador deste documento. Neste contexto, a autenticidade está ligada 

ao continuum de produção, manutenção e preservação do documento.  

 Entre as disciplinas há uma convergência no tocante aos conceitos de 

veracidade e falsidade que, de uma forma geral, possuem o mesmo sentido sob os 

três pontos de vista, uma vez que todas abordam esses conceitos em relação ao 

conteúdo do documento, logo, para as três disciplinas, um documento falso é aquele 

que não diz a verdade, em que os fatos nele expostos não são verdadeiros. 

Cada disciplina possui suas características próprias. Para a Arquivologia, a 
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autenticidade vai levar em consideração o contexto de produção e o seu 

custodiador, a Diplomática vai buscar os elementos internos e externos do 

documento, enquanto que a História analisa a veracidade dos fatos. 

Sobre a análise dos documentos, é relevante apontar a ligação entre a 

análise sob o ponto de vista da Arquivologia e a análise sob o ponto de vista da 

Diplomática. Chega um momento em que a arquivologia busca auxílio para avaliar a 

autenticidade do documento nos elementos que fazem parte da análise diplomática, 

como no caso dos elementos internos: data; produtor do documento; a ação da qual 

o documento participa, que é representada pelo assunto. E no caso dos elementos 

externos: identificação da relação orgânica, representada pelo código de 

classificação, por exemplo; a indicação de formato documento (doc, xml, pdf) e a 

indicação da existência de assinatura digital. 

Então, apesar das disciplinas possuírem algumas características diferentes, 

para uma análise completa da autenticidade do documento é necessário usar os 

elementos diplomáticos para complementar o estudo arquivístico. 
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