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“Construtor incansável da memória 

Da própria humanidade, o arquivista. 

Liga os elos do tempo 

E como artista 

Guarda em cada registro a cor da história. 

 

Sua missão tem a singela glória 

De dar perpetuidade a quanto exista 

E que sirva ao saber. Essa é a conquista 

Maior do mundo em sua trajetória. 

 

Simples fatos prosaicos que hoje arquiva 

Podem ser amanhã a chama viva 

Que ilustra a história 

No seu tom mais puro. 

 

Protegendo o presente, o Arquivista 

Ilumina o passado e abre pista 

Da nebulosa estrada do futuro.” 

 

Heloísa Helena Riani Marques 



 

RESUMO  

 

O avanço tecnológico trouxe inúmeros benefícios para as Instituições, mas é necessário, no que 

tange ao campo da Arquivologia, ampliar os estudos referentes aos documentos arquivísticos e 

sua preservação em meio digital. Sabe-se que o documento de arquivo abrange qualquer suporte 

em que haja o registro de uma informação orgânica, portanto, os documentos provenientes de 

atividades técnicas também estão contemplados. A digitalização pode facilitar e agilizar o 

processo de busca pela informação, mas é preciso se atentar a certos fatores importantes que 

garantem um documento arquivístico digital íntegro e autêntico. Há legislações em vigência, 

como a Lei 13.874/19 e o Decreto 10.278/2020, que autorizam a digitalização de documentos 

com base em alguns padrões técnicos e metadados exigidos, mas que ainda precisam ser revistos 

para melhoria e garantia de autenticidade e preservação dos documentos digitalizados. O 

presente trabalho visa responder o problema de pesquisa: “Como a digitalização interfere na 

autenticidade e na preservação dos documentos?” e tem por objetivos apresentar os princípios 

teóricos e metodológicos da Arquivologia para a digitalização, realizada nos parâmetros da 

autenticidade e preservação documental no contexto da gestão de documentos. Desta forma, é 

realizado um levantamento bibliográfico relacionado ao tema, uma revisão de literatura e a 

coleta de dados com um estudo de caso da digitalização de documentos realizadas pelo Museu 

da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), 

fundamentando-se na autenticidade e preservação. Como resultado, apresenta os conceitos de 

documento, digitalização, autenticidade e preservação, bem como uma revisão de literatura 

baseada em diversos autores que abordam o tema. Além disso, correlacionam-se estes conceitos 

à investigação de campo, destacando os prós e contras adotados na Instituição supracitada. Em 

suma, o relatório de pesquisa visa compreender como esse avanço tecnológico pode impactar o 

futuro dos documentos arquivísticos digitais e suas cinco essenciais características. Nota-se a 

importância do arquivista e a necessidade de um estudo mais aprofundado na área com maior 

controle e técnicas para lidar com esses documentos em ambiente digital. Além disso, existe um 

grande problema causado pela obsolescência tecnológica, estudo que ainda encontra-se carente 

e pouco abordado. Espera-se que os resultados contribuam para uma melhor compreensão dos 

prós e contras, ou seja, os benefícios e prejuízos do processo de digitalização ao documento 



 

digitalizado, além de facilitar o estudo por parte dos arquivistas, como também aos curiosos e 

interessados na área.  

 

Palavras-chave: Digitalização. Documento digital. Autenticidade. Preservação digital. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

Technological advancement has brought countless benefits for institutions, but it is necessary, 

as far as the archivology field is concerned, to expand the studies related to archival documents 

and their preservation in digital media. It is known that the archival document covers any support 

in which there is a record of organic information, therefore, documents originating from 

technical activities are also included. The scanning can facilitate and expedite the process of 

searching for information, but it is necessary to acknowledge certain important factors to 

guarantee a complete and authentic digital archival document. There are legislations in force, 

such as Law #13.874/19 and Decree #10.278/2020, that authorize the scanning of documents 

based on some technical standards and required metadata, but that still need to be revised to 

improve and guarantee the authenticity and preservation of digitized documents. The present 

study aims to answer the research problem: "How does scanning interfere in the authenticity and 

preservation of documents?" and has as its purpose to present theoretical and methodological 

principles of Archivology for scanning, performed in the parameters of authenticity and 

document preservation in the context of document management. Therefore, a bibliographic 

survey related to the subject matter, a literature review and data collection are carried out, in 

addition to a case study of document scanning performed by the Rio de Janeiro State Justice 

Museum - Judiciary Cultural Center (CCMJ), grounded on authenticity and preservation. As a 

result, it presents the concepts of document, scanning, authenticity, and preservation, as well as 

a literature review based on several authors who address the matter. Furthermore, it correlates 

these concepts to field research, highlighting the pros and cons adopted in the aforementioned 

institution. In sum, the study aims to understand how this technological advancement may 

impact the future of digital archival documents and their five essential features. The importance 

of the archivist and the need for further study in the area to create greater control and techniques 

to deal with these documents in a digital environment is noted, as well as the major problem 

caused by technological obsolescence, studies that are still in need and insufficiently explored. 

It is hoped that the results will contribute to a better understanding of the pros and cons, namely, 

the benefits and disadvantages of the scanning process to the digital document, as well as 

facilitate the understanding by archivists, and also by those curious and interested in the area.  

 

Keywords: Scanning. Digital documents. Authenticity. Digital preservation.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

  A Arquivologia é uma ciência que se desenvolveu em território brasileiro por volta da 

década de 70, e foi durante essa segunda metade do século que houve a conhecida explosão 

documental em vários países. Este grande acúmulo de massa documental tornou cada vez mais 

necessária a necessidade de um profissional com formação específica em Arquivologia, 

conforme regulamentado na Lei nº 6.546, para que houvesse o tratamento correto dos diversos 

tipos de documentos produzidos e acumulados. Ao longo dos anos, muitas mudanças sociais, 

econômicas, políticas e tecnológicas ocorreram no mundo, interferindo também no campo da 

Arquivologia e os documentos, o que acarretou a necessidade de novos estudos, procedimentos 

e técnicas para compreender as novidades que surgiam e os novos obstáculos. 

O documento é um objeto importante para o estudo e análise, servindo como fonte de 

prova para o futuro e para o exercício de uma determinada atividade. (SCHELLENBERG, 

1974). Percebe-se que o documento vai além de um objeto pessoal, pois serve também ao 

coletivo. Por isso, há uma grande necessidade em preservá-los, tanto a curto quanto a longo 

prazo.  

No campo da Arquivologia, pode-se destacar o grande impacto ocasionado pelo avanço 

tecnológico, refletindo nos profissionais arquivistas, que precisam compreender essa nova era 

globalizada e adaptar da melhor forma possível ao ambiente em que executa suas atividades. 

 

Neste contexto, é preciso preservar os documentos produzidos no passado, produzidos 

na atualidade, e aqueles que serão produzidos no futuro, por meio de tecnologias ainda 

não conhecidas. Tais fatos agravam o problema, pois os documentos digitais estão se 

tornando cada vez mais complexos. Destaca-se que estes registros estão condicionados 

a um cenário no qual a tecnologia não vai parar de avançar, proporcionando novos 

softwares, novas versões, com mais recursos, e gerando maior diversidade de formatos 

de arquivo, o que agrava a complexidade e a especificidade dos documentos 

arquivísticos digitais. (FLORES e SANTOS, 2015, p. 202). 

 

O assunto documento arquivístico digital é algo ainda vigente, tanto neste país como nos 

demais, pois a tecnologia vem avançando a cada dia e, com isso, tornando o papel do arquivista 

cada vez mais necessário e relevante para o futuro dos documentos. Como ponto de vista tanto 

pessoal quanto profissional, com base nas atividades realizadas diariamente no ambiente de 

trabalho, percebe-se que a Arquivologia enquanto Ciência da Informação necessita estudar e 

compreender cada vez mais os sistemas informatizados, os benefícios e os malefícios dos 

documentos digitais e suas interferências e consequências para o futuro.  
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Em 20 de setembro de 2019, foi sancionada a Lei nº 13.874/19, conhecida também como 

Lei da Liberdade Econômica, que visa reduzir a burocracia nas atividades econômicas do país. 

Foi através dela que houve a autorização da digitalização também de documentos públicos, 

equiparando documentos físicos e digitais, ou seja, possibilitando, desta forma, que os 

documentos digitais tenham o mesmo valor probatório do documento original (Art. 3º, X).  

Já em 2020, foi criado o Decreto Federal 10.278/2020, de 18 de março de 2020, que 

regulamenta o artigo 3º, inciso X, da Lei supracitada. O Decreto de março de 2020 também 

regulamenta o art. 2º-A, que autorizava o armazenamento de documentos produzidos em meio 

eletrônico, óptico ou equivalente, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, que já abordava o 

assunto e foi alterada pela Lei nº 13.874/2019. 

Com a criação dessas legislações, é perceptível a necessidade de maiores estudos na área 

digital para a formação de profissionais aptos a garantirem um futuro melhor dos documentos 

digitais para toda a sociedade, uma vez que o acesso à informação está cada vez mais facilitado 

e banalizado. Por isso, é de responsabilidade do arquivista controlar esta informação, 

preservando o documento e permitindo seu acesso de maneira autêntica. Além disso, torna-se 

pertinente a colaboração da Arquivologia junto à instituições e empresas para captação de 

recursos e ideias para a garantia da preservação dos documentos digitais.  

Flores (2018, p. 71) aborda que o avanço tecnológico e a consequente transformação 

digital podem ser desmembrados em duas alternativas. A primeira, a inovação sustentada é a 

mais estruturada e almejada pelo campo da Arquivologia, partindo de modelos que o mercado 

historicamente já definiu como bons, buscando aprimorar os produtos e serviços para serem 

vendidos com maiores lucros para os melhores clientes. Este tipo de alternativa realiza uma 

investigação prévia desses produtos e serviços e os implementam de acordo com os referenciais 

da área. Como exemplos, podemos destacar os softwares livres, com o AtoM (ICA-AtoM) e o 

Archivematica (RDC-Arq). 

 Já a segunda alternativa, a disrupção tecnológica, que desperta uma grande preocupação 

dos profissionais da área, define uma forma de produtos mais simples, atrativos e baratos aos 

clientes, e, por isso, é visto como algo benéfico aos olhos da nova clientela menos exigente. 

Porém, estas criações de novos produtos para o mercado não costumam se basear em estudos 

ou referenciais teóricos e metodológicos para criação dos mesmos. É necessário se ater que nem 

tudo que é inovador é realmente benéfico e útil, principalmente a longo prazo.  

Sabe-se que as transformações digitais são inevitáveis no mundo atual, por isso, é 

necessário se atentar ao que as mudanças trazem de positivo ou negativo para o mundo. Apesar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
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de muitos acharem que a disrupção tecnológica é digna e benéfica, ela se mostra perigosa até 

mesmo no campo da Arquivologia. 

Com isso, Flores (2018) expõe que 

 

não se pode abordar uma temática, não se pode abordar uma elaboração de um produto, 

de um projeto, sem antes fazer um estudo aprofundado, uma revisão de uma literatura, 

do estado da arte, de uma contextualização do que será abordado. Assim, este produto 

necessita ser todo desenhado, necessita ser definido, desenvolvido e aprimorado para 

oferecer essa solução, que é uma demanda da sociedade. (FLORES, 2018, p. 72) 

 

A digitalização é um exemplo claro de disrupção tecnológica no campo da Arquivologia, 

pois vem sendo utilizada sem os referenciais teóricos arquivísticos. Mesmo com a criação da 

legislação vigente, ela ainda deixa questões muito subjetivas e incertas no ar, fazendo com que 

o processo de digitalização adotado não garanta o melhor produto: um documento confiável e 

fidedigno. Na maioria das vezes o método adotado é o armazenamento em pastas, storages e 

websites. O documento digitalizado precisa ter garantias de que esteja armazenado em um 

ambiente seguro e confiável, com os procedimentos necessários e metadados específicos para 

que haja a preservação em uma cadeia de custódia.  

A Lei 13.874/2019 e o Decreto 10.278/2020 também podem ser considerados uma 

disrupção tecnológica, tendo em vista que os documentos digitais podem se equiparar aos 

documentos físicos e possuir o mesmo valor probatório.  

Outro exemplo de disrupção tecnológica é o blockchain, considerado um tipo de Base 

de Dados Distribuída que guarda registros de transações permanente. É considerado um serviço 

adotado sem preservação, pois os dados não são armazenados e preservados em uma cadeia de 

custódia. 

Já o Sistema Eletrônico de Informações, mais conhecido como SEI, considerado um 

sistema de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos, também é mais outro caso 

de disrupção tecnológica. Além de possuir problemas de cunho arquivístico, pois não segue 

normas arquivísticas, ele também não classifica os documentos corretamente nem avalia para o 

prazo de guarda, eliminação ou armazenamento. Consequentemente, ele também não possibilita 

o recolhimento do documento ao arquivo permanente digital, pois não realiza a preservação 

digital e não garante uma proteção contra invasores digitais, adulterações e obsolescência 

tecnológica. 

 Com o uso dessas tecnologias e o crescente número de documentos arquivísticos em 

ambiente digital, surge a necessidade de armazenar e permitir o acesso aos documentos, 

mantendo sua autenticidade e preservação. Torna-se, portanto, necessária a adoção de uma 
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inovação sustentada, como o Repositório Arquivístico Digital Confiável, conhecido também 

como RDC-Arq. Segundo o Conarq, trata-se de um ambiente formado por elementos 

de hardware, software e metadados, que contém uma infraestrutura organizacional, além de 

procedimentos normativos e técnicos que garantem a preservação, a autenticidade e o acesso de 

documentos arquivísticos digitais pelo tempo que for necessário. Atualmente, não é mais 

admissível e apropriado armazenar e manter os documentos digitalizados em um ambiente 

inseguro, sem garantia de autenticidade e preservação, como em pastas de rede e websites. 

Segundo Gava e Flores (2020, p. 81), é necessário entender que um RDC-Arq contempla, 

além de software e hardware, pessoas, políticas, normas, padrões, modelos, requisitos e 

multidisciplinaridade de profissionais, envolvendo, principalmente e no mínimo, dois tipos de 

profissionais: os arquivistas e os profissionais de Tecnologia da Informação.  

 

Essa multidisciplinaridade entre a Arquivística e a TI, e sua adaptação ao 

Modelo OAIS, é apenas uma das relações interdisciplinares possíveis. Caso seja 

aplicada a Bibliotecas e Museus, ou alguma outra instituição de Preservação Digital, a 

relação precisa ser adequada às respectivas especificidades de cada área. (GAVA e 

FLORES, 2020, p. 81) 

 

A partir da vivência nas atividades durante o estágio no Museu da Justiça e da motivação 

a entender melhor sobre o documento arquivístico no ambiente digital, podendo relacionar a 

teoria às práticas realizadas no trabalho, percebe-se a necessidade de mais estudos na área sobre 

a digitalização, meios físicos e digitais e suas consequências para o documento. 

  O Centro Cultural e Museu da Justiça (CCMJ) é uma instituição pública, com atividades 

arquivísticas, museológicas e culturais promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro. No campo arquivístico, o CCMJ abriga uma grande quantidade e diversidade de 

documentos históricos textuais, possuindo uma enorme responsabilidade no resguardo e 

segurança desse acervo que constitui um patrimônio arquivístico de referência no Estado. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DIBRATE (2005, p. 130), o 

termo patrimônio arquivístico é definido como o “conjunto dos arquivos de valor permanente, 

públicos ou privados, acumulados no âmbito de uma nação, de um estado ou de um município”.  

Com base no estudo de caso do CCMJ, a monografia traz como assunto principal a 

digitalização e o documento arquivístico no ambiente digital. Desta forma, visa definir e analisar 

o termo documento, compreendendo as técnicas de digitalização, armazenamento e difusão da 

informação, e ressaltando as suas consequências, de modo que possam garantir autenticidade, 

ou seja, entender de que modo a digitalização interfere, prejudica ou auxilia, na produção, 

transferência e guarda dos documentos digitais.  
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Através dessa questão-problema, esta pesquisa tem por objetivo definir os conceitos de 

documento, autenticidade e preservação; bem como expor as leis que já foram criadas a partir 

do tema digitalização e garantia de autenticidade dos documentos digitais. A pesquisa possui 

como propósito contribuir com os estudos teóricos no campo da Arquivologia, além de facilitar 

o entendimento e compreensão do assunto a ser abordado por parte dos profissionais da área, 

bem como o de curiosos e interessados no tema. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender o processo de digitalização de documentos e quais suas interferências 

quanto aos parâmetros de autenticidade e preservação. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos definidos para a presente monografia são: 

- Conceituar autenticidade e preservação de documentos; 

- Conceituar a digitalização de documentos, os prós e contras; 

- Avaliar a proposta de digitalização de documentos do CCMJ. 

 

1.2 Justificativa 

 

A ideia para criação da presente pesquisa surgiu através de uma análise pessoal e 

acadêmica feita durante os cinco anos de graduação. Desde o início da faculdade era perceptível 

o quanto o arquivista era marginalizado e associado somente à gestão e preservação de 

documentos físicos, analógicos, quando na verdade esses mesmos profissionais também são 

responsáveis por lidarem com documentos digitais. O desejo de estudar sobre este tema cresceu, 

pois, dentro do próprio curso de Arquivologia, pode-se perceber que a grade curricular ainda é 

significativamente voltada à temas e matérias relacionadas a documentos em suporte analógico. 

Sabe-se do esforço da Coordenação da Universidade e do empenho do corpo docente em querer 

mudar esta realidade, incluindo temas mais atuais à grade curricular do Curso, mas os estudos 

referentes a estes temas mais atuais ainda são muito escassos tendo em vista à grande evolução 

tecnológica que precisa ser encarada e estudada.  

Como abordado anteriormente, o documento digitalizado e suas características, assim 

como as maneiras de tratá-lo e preservá-lo, ainda são um tema contemporâneo, visto que a 

criação dos computadores e da internet e, consequentemente, a rápida disseminação das 
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informações surgiram somente no meado do século XX. Com esse avanço da tecnologia, há 

quem pense que o papel do arquivista se tornou dispensável, mas, pelo contrário, esse 

profissional da informação virou protagonista, tornando seu papel ainda mais necessário para o 

futuro dos documentos digitais. Um dos motivos para realização da presente pesquisa é a 

necessidade de inferir a importância dos arquivistas na área digital, e não somente no meio 

analógico, uma vez que torna-se extremamente necessária a presença e atuação destes 

profissionais nos mais diversos processos de digitalização, preservação e garantia da 

autenticidade dos objetos digitais.  

A Arquivologia enquanto Ciência da Informação necessita estudar e compreender cada 

vez mais os sistemas informatizados, e este trabalho tem como justificativa evidenciá-lo, 

destacando os benefícios e os malefícios dos documentos digitais e suas interferências e 

consequências para o futuro, de forma a enfatizar como o tratamento desta grande 

documentação digital necessita da utilização e adoção de princípios e funções arquivísticas, bem 

como de um profissional qualificado e em constante aperfeiçoamento, de forma a estar sempre 

em contato com as atualizações e novas necessidades da área digital. 

A digitalização dos documentos é um processo já adotado em muitas empresas, 

principalmente agora com as legislações em vigência, como a Lei 13.874/19 e o Decreto 

10.278/2020, que autorizam a digitalização de documentos e eliminação destes com base em 

alguns padrões técnicos e metadados exigidos. Esse Decreto mais recente, nos Art. 10, 11 e 12, 

que discursam sobre a manutenção e preservação dos documentos digitalizados, não aborda a 

Resolução nº 43 do Conarq que estabelece diretrizes para a implementação de RDC-Arq para o 

arquivamento e manutenção de documentos arquivísticos digitais. Mais do que nunca é 

necessário investigar e reunir grupos de estudos para discutir e propor melhorias e tecer críticas 

pertinentes a essas legislações para que sejam modificadas e enquadradas nos aspectos e 

necessidades arquivísticas. 

Pode-se dizer que o tema documento digitalizado está em constante avanço na literatura, 

porém os estudos que abordam o controle e as melhores maneiras de lidar com esses 

documentos, além do grande problema causado pela obsolescência tecnológica, ainda são 

carentes e pouco aprofundados. Surge então a necessidade de maiores investigações e estudos 

nesta área digital e na sua interferência com o documento arquivístico, pois a literatura referente 

a esse tema encontra-se ainda em grande carência. 

Desta forma, o presente relatório de pesquisa visa compreender como o avanço da 

tecnologia pode impactar o futuro dos documentos arquivísticos digitais e suas cinco essenciais 
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características. Além disso, visa também destacar a importância do arquivista e a necessidade 

de um estudo mais aprofundado na área digital. É importante e necessário que a sociedade em 

geral, bem como os arquivistas, percebam o papel deste profissional na manutenção da memória 

dos documentos arquivísticos tanto digitais quanto analógicos, e como o campo da Arquivologia 

pode contribuir para que maiores estudos e projetos sejam criados e oferecidos para a sociedade 

e empresas, de maneira que respeitem as características básicas de um documento arquivístico. 

 

1.3 Estrutura das seções 
 

O trabalho estará organizado em quatro seções, além das considerações finais e 

referências bibliográficas. A primeira seção será a introdução, sendo subdividido em objetivos 

gerais e específicos da pesquisa; justificativa e estrutura das seções. A segunda abordará a 

revisão de literatura, relembrando os conceitos fundamentais de um documento. A metodologia 

será a terceira seção, que destaca o tipo de metodologia e os processos utilizados no 

desenvolvimento da monografia. A quarta seção será a análise e discussão dos resultados, sendo 

subdividido em: a autenticidade e preservação de documentos; a digitalização de documentos, 

seus prós e contras; e a proposta de digitalização de documentos do CCMJ, realizando uma 

breve introdução histórica sobre a Instituição, seguindo da dissertação sobre o contexto do 

processo de digitalização no local. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para entender melhor o que é um documento digitalizado precisa-se compreender o 

conceito de documento e documento arquivístico. Segundo o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 73 e 75) documento é uma “unidade de registro de 

informações, qualquer que seja o suporte ou formato”, podendo ser em papel, microfilme ou 

computador, por exemplo. Já o conceito de documento digital é classificado como “documento 

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

De acordo com o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE 

(2016, p. 20), documento arquivístico é aquele “produzido (elaborado ou recebido), no curso de 

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

referência”. Logo, o conceito de documento arquivístico digital, segundo o CTDE, é 

“documento eletrônico reconhecido e tratado como um documento arquivístico”. 

Santos (2011, p. 142), propõe a definição de documento arquivístico mais ampla, 

incluindo os de suporte físico e digital, e define como  
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um conjunto de dados estruturados, apresentados em uma forma fixa, representando 

um conteúdo estável, produzido ou recebido por pessoa 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) 

 

Sabendo-se dos conceitos supracitados, precisa-se compreender também as 

características de um documento arquivístico que lhe conferem elemento de prova ou 

conhecimento. Santos (2012, p. 116-118) aborda essas características, são elas: fixidez, 

organicidade, naturalidade, unicidade, autenticidade e imparcialidade.  

Segundo ele, a fixidez trata do vínculo entre a informação do documento, o conteúdo em 

si e a sua disposição (apresentação) formal, ou seja, uma ideia de forma fixa (mesma aparência 

ou apresentação) e conteúdo estável (informação e dados do documento imutáveis). Santos 

apresenta esta característica, pois, anteriormente, era algo pouco comentado, e atualmente, com 

o advento digital, o documento tende a não apresentar esta característica, sendo necessário 

garanti-la.  

Flores (2020) aborda que a fixidez é um evento sistêmico, sendo a propriedade de um 

objeto digital que indica que não houve alterações entre dois pontos do tempo. Esses dois pontos 

do tempo devem ser controlados por um ambiente, seja de gestão ou preservação (RDC-Arq). 

Já a organicidade trata do conjunto de relações que um documento possui com os demais, 

que estão vinculados a uma mesma estrutura, funções e atividades que o geraram e ao fundo em 

que estão localizados, ou seja, estes documentos possuem uma relação administrativa orgânica 

entre si. Por isso, o documento arquivístico precisa ser contextualizado a partir de seus vínculos 

com os demais, e não isoladamente, de forma a estabelecer relações de hierarquia ou 

dependência.  

Sobre a naturalidade, segundo Duranti (1994), “diz respeito à maneira como os  

documentos se acumulam no curso das transações de acordo com as necessidades da  matéria 

em pauta”. Ou seja, os documentos não são coletados ou colecionados artificialmente, mas sim 

produzidos e recebidos de forma natural, no curso das ações, sendo acumulados de maneira 

contínua e progressiva. É aconselhado a adoção de modelos de descrição arquivística, como a 

ISAD (G) e a Nobrade. O ICA-AtoM (Access to Memory) é um software livre desenvolvido 

seguindo as normas de descrição, sendo uma plataforma de acesso à memória e difusão de 

documentos.  

A unicidade, segundo Duranti (1994), “provém do fato de que cada registro documental 

assume um lugar único na estrutura documental do grupo ao qual pertence e no universo 

documental”. Trata o documento como sendo único em sua função, estrutura e relação com os 
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demais. Mesmo que haja mais de uma via ou também cópias existentes, esta característica 

permanece se cada via ou cópia exercer uma função única na sua produção e uso na instituição. 

Esta característica é decorrente da organicidade. 

A imparcialidade está relacionada ao fato de que o registro de atividades é feito para 

atender aos requisitos normativos e aos procedimentos relacionados às atividades que o geraram, 

ou seja, os documentos administrativos são criados para atender a funções específicas, pois, 

desta maneira, funcionam e possuem validade e seu valor. Ao contrário do que é pensado, este 

registro de atividades não é criado com o objetivo de preservação para a posteridade. 

Por fim, a autenticidade, extensamente abordada nesta pesquisa, é uma característica 

ligada ao controle do processo de criação, tramitação, manutenção e custódia do documento, 

evitando que o documento em questão seja alterado ou que tenha sua alteração não autorizada, 

ou seja, sem adulterações ou corrupções, mantendo a mesma forma como foi criado e o mesmo 

nível de confiabilidade. Segundo Duranti (1994), “os documentos são autênticos porque são 

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

futuras ações ou para informação”. Os documentos são autênticos quando há a capacidade de 

provar que são o que aparentam ser (perceptível pelos seus elementos identificadores), criados 

e conservados de forma correta, dentro dos procedimentos regulares, ou seja, se não fossem 

produzidos desta maneira, não seriam adequados ao que deveriam cumprir e, consequentemente, 

não seriam autênticos. Duranti (1994) ainda disserta que “alguns documentos resultantes de uma 

atividade prática desviam-se desse padrão legítimo de procedimentos contínuos de 

preservação”, segundo ela, eles ainda assim são considerados autênticos em relação a seu 

criador, atribuindo valor como documentos evocativos do passado, mas a fidedignidade como 

prova fica prejudicada, tornando-se sempre suspeitos comparados aos documentos mantidos sob 

um controle legítimo e contínuo. Esta característica envolve a capacidade de uso do documento 

para fins de sua criação e sua relação com o seu produtor ou custodiador autorizado, de forma a 

haver uma custódia adequada. A autenticidade possui dois componentes: integridade (completo 

e sem alteração não autorizada ou não documentada) e identidade (documento único, diferente 

dos demais).  

Para melhor compreensão do conceito autenticidade, Freitas (20--) esclarece que a 

autenticidade 

refere-se à manutenção da fidedignidade da informação após a utilização, transmissão 

e preservação a longo prazo. Assim sendo, segundo a teoria Diplomática, se um 

documento/informação apresenta todos os elementos formais quando é gerado ou 

recebido (isto é, se é autêntico), esse documento é aquilo que pretende ser (isto é, 

genuíno) e o seu conteúdo é de confiança (isto é, fidedigno). (FREITAS, 20--, p. 2) 
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Devido à preocupação dos arquivistas em adquirir metodologias e ferramentas eficazes 

para dar continuidade a um trabalho seguro e eficiente, o Conselho Nacional de Arquivos, o 

Conarq, criou em 2012 um procedimento com orientações e explicações acerca do assunto 

autenticidade de documentos digitais. Conhecida no cenário arquivístico, a Resolução 37 do 

Conarq, que aprova as diretrizes para a presunção de autenticidade de documentos arquivísticos 

digitais, foi utilizada como base para a criação destes procedimentos. 

Segundo o Conarq (2012), para haver a presunção da autenticidade do documento 

arquivístico digital, deve haver uma garantia de que estes documentos foram mantidos com o 

uso de tecnologias que asseguraram suas identidades e integridades ou que se minimizou o risco 

de modificações a partir do momento que foram salvos. O Conarq (2012) esclarece que o 

documento arquivístico digital é o objeto conceitual, ou seja, o que é apresentado no dispositivo 

de saída, seja um monitor ou caixa de som. Já as cadeias de bits registradas no suporte, o objeto 

físico, são necessárias para que este documento seja lido e apresentado por um programa ou 

sistema operacional, porém elas não fazem parte deste documento.  

Como já mencionado na Introdução, a legislação vigente no país, a Lei nº 13.874/2019, 

autoriza o arquivamento de documentos em meio digital de forma a que possa se equiparar ao 

documento original, conforme técnicas estabelecidas no Decreto 10.278, criado no ano 

posterior, em 2020. Além disso, autoriza, após a digitalização, a eliminação do documento 

original, desde que seja constatada a integridade do documento digitalizado segundo o 

regulamento e que não possua valor histórico. Mas como definir que o documento digitalizado 

possui integridade perante ao documento original? 

Segundo Ferreira (2006), para um historiador, um objeto é considerado autêntico se sua 

identidade e integridade permanecerem iguais, ou seja, se permanecerem iguais aos originais e 

tiverem sua história custodial devidamente documentada. Já para os arquivistas, a autenticidade 

de um documento não pressupõe uma legitimação da sua veracidade ou utilidade. Este 

profissional da área da informação se atenta ao documento ter ou não valor probatório. Mesmo 

no documento havendo erros e falsidades, isto não invalida a sua importância como testemunho 

de que algo já ocorreu. Um documento falsificado, por exemplo, pode ser considerado autêntico 

uma vez que constitui prova de que alguém falsificou um documento.  

De forma genérica, o conceito de autenticidade, segundo Ferreira (2006), é definido 

como  

a capacidade de identificar os elementos diplomáticos que permitem aferir se um dado 

objecto é autêntico. Trata-se da identificação do “porquê”, do “quando”, do “onde” e 
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do “por quem” de um objecto digital. A autenticidade tem que ver com a capacidade 

de se conseguir demonstrar que um objecto digital é aquilo que se propõe ser. Para 

atingir esse objectivo é fundamental documentar devidamente a proveniência do 

objecto, contextualizar a sua existência, descrever a sua história custodial e atestar que 

a sua integridade não foi comprometida, i.e. provar que existe um conjunto de 

propriedades, consideradas significativas, que foram correctamente preservadas ao 

longo do tempo. (FERREIRA, 2006, p. 49) 

 

É imprescindível salientar que o termo autenticidade é diferente de autenticação, 

conceitos que muitas pessoas confundem e consideram significar o mesmo. Segundo o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 39), autenticação é a “atestação de 

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

com as normas legais de validação”, ou seja, consiste na introdução de outra prova externa ao 

documento em questão para provar sua autenticidade. Em relação à autenticação, torna-se mais 

difícil quando a informação é em meio digital, pois apresenta uma forma de produção e 

transmissão diferente daqueles de formato analógico, e podem ser facilmente alterados. 

Presumir que um documento é autêntico torna-se uma tarefa mais complicada, necessitando um 

envolvimento cada vez maior entre o produtor e o gestor da informação, devendo ser planejado 

antes mesmo da gênese do documento. 

Com base no que foi exposto, Rondinelli (2011) afirma 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 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. 

(RONDINELLI, 2011, p. 220) 

   

Diante de todo o exposto, a próxima seção abordará como foi realizada cada etapa do 

processo metodológico do trabalho, desde a escolha da questão problema até a fase final. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa, quanto ao ponto de vista de sua natureza, será uma pesquisa aplicada, 

pois refere-se à uma aplicação prática e à solução de problemas específicos. Quanto ao ponto 

de vista da forma de abordagem do problema, a presente pesquisa é classificada como 

qualitativa, pois não será utilizado métodos e técnicas estatísticas. Em relação ao ponto de vista 

dos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória, pois além de haver um levantamento 
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bibliográfico também é realizado um estudo de caso. Já quanto ao ponto de vista dos 

procedimentos técnicos, a pesquisa será bibliográfica, documental e com estudo de caso. A 

pesquisa será elaborada tanto com materiais já publicados na internet (livros e artigos), quanto 

com materiais que não receberam um tratamento analítico, além de um estudo no Museu da 

Justiça. 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Inicialmente foi levantada uma questão-problema: “Como a digitalização interfere na 

autenticidade e na preservação dos documentos?”. Nesta fase decisória foi realizado também a 

escolha do tema “Digitalização, autenticidade e preservação de documentos digitais: Análise do 

sistema informatizado do Museu da Justiça”. Houve também a formulação de justificativas para 

a efetivação da pesquisa e a determinação dos objetivos a serem alcançados (geral e 

específicos). 

Já na fase construtiva foi realizado um levantamento bibliográfico, legal e normativo, 

buscando na web dissertações, livros, teses, artigos, normas e manuais que se enquadravam ao 

tema, através das bibliotecas virtuais e de seus catálogos on-line. Após este processo, foram 

realizados fichamentos, de modo a reunir as informações mais necessárias e úteis para utilizar 

na revisão do relatório de pesquisa. 

Posteriormente, foi realizado a revisão de literatura, que compreendesse assuntos 

pautados no âmbito da Arquivologia sobre a digitalização, autenticidade e preservação 

documental, além de leis brasileiras que regem estes assuntos, levando em consideração os 

principais nomes e leituras da área da Ciência da Informação. Dentre eles, estão as normativas 

do Conarq, as legislações Lei nº 13.874/2019 e Decreto 10.278/2020, além dos artigos 

científicos de pesquisadores conhecidos na área como: Daniel Flores, Margareth da Silva, 

Cláudia Lacombe, Rosely Rondinelli, dentre outros. 

Estas fases supracitadas ocorreram na matéria de Metodologia da Pesquisa II, a partir de 

um interesse particular e acadêmico sobre o tema, como já citado na subseção da Justificativa. 

Após a matéria de Metodologia, no início da matéria de Trabalho de Conclusão de Curso I, foi 

indicado o orientador com base na linha de pesquisa escolhida. 
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Posteriormente à revisão de literatura, foi realizada uma breve pesquisa sobre o Museu 

da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para compreender melhor a história do local, seu 

funcionamento e guarda documental.  

Já na fase redacional, referente à análise dos dados e das informações obtidas na fase 

anterior, foi realizada a organização das ideias de forma mais elaborada e sistematizada. 

Na fase da coleta, foi utilizado o instrumento de observação (Apêndice 1) para obter as 

informações necessárias para dar prosseguimento e conclusão à pesquisa de estudo de caso do 

CCMJ. O tipo de observação utilizado foi a sistemática e individual, pois foi realizada por um 

pesquisador e com planejamento. Todas as informações e dados empíricos foram coletados no 

site da Instituição e, principalmente, nas observações registradas do setor. Foram levados em 

conta as observações quanto ao local, tarefas desempenhadas através da digitalização, 

metodologia de trabalho, bem como o sistema que é utilizado, com o objetivo de aproveitar e 

utilizar todas essas informações no estudo de caso para desenvolvimento do trabalho.  

  Na etapa de planificação dos dados foi realizado um relatório com base nas observações 

realizadas no setor da Instituição. Este relatório teve como finalidade reunir os apontamentos 

feitos na observação e relacioná-los com a temática e os levantamentos bibliográficos para 

realizar as inferências. 

  O estudo de caso possibilita um maior aprofundamento da análise dos problemas 

inicialmente levantados e permite relacioná-los com as teorias arquivísticas, leis e bibliografias 

estudadas. Segundo Fonseca (2002),  

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e característico. (FONSECA, 2002, p. 33). 

 

 

Segundo Creswell (2010), o estudo de caso é uma pesquisa do tipo qualitativa 

caracterizada por uma estratégia de investigação de um fato, evento, indivíduo, entidade, 

processos etc.  

Yin (2001) afirma que o estudo de caso pode contribuir para a compreensão dos 

fenômenos contemporâneos individuais, organizacionais, sociais e políticos, de maneira que 

este método de estudo de caso passou de uma ferramenta de ensino para uma ferramenta de 

pesquisa, sendo uma estratégia adequada para o pesquisador responder perguntas do tipo "como" 

e "por que", com pouco ou nenhum controle dos eventos. 
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Como visto até agora, o presente trabalho aborda a introdução, como sendo a primeira 

seção; seguido da revisão de literatura, e, posteriormente, a metodologia. Na metodologia foi 

realizada uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória, bibliográfica, documental e com 

estudo de caso, perpassando por todas as fases metodológicas: as etapas decisória, construtiva, 

redacional, de coleta e de planificação. Após, a quarta seção abordará a análise e discussão dos 

resultados, subdividindo-se com base nos objetivos específicos: a autenticidade e preservação 

de documentos; a digitalização desses documentos, com seus prós e contras; e a proposta de 

digitalização de documentos do CCMJ, onde será apresentada uma breve introdução sobre a 

história da Instituição e discutido sobre o contexto do processo de digitalização no local. 

Através desse estudo, será possível identificar as vantagens e desvantagens da tarefa de 

digitalização e a metodologia adotada no CCMJ, além de analisar de que forma este processo 

interfere na autenticidade e preservação dos documentos digitais. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção será subdividida em três, com base nos objetivos específicos supracitados. A 

primeira subseção abordará o conceito de autenticidade e preservação dos documentos. Já na 

segunda subseção será discorrido sobre a digitalização de documentos, seus prós e contras. E, 

ao final, a terceira subseção discutirá sobre a digitalização de documentos no CCMJ.  

 

4.1 Autenticidade e preservação de documentos 
 

A evolução tecnológica trouxe inúmeros benefícios para toda a sociedade, tanto para a 

vida pessoal quanto para a profissional. A possibilidade de disseminação da informação com 

mais facilidade garantiu maior rapidez na troca de ideias e na comunicação em geral. Hoje em 

dia, torna-se cada vez mais fácil e cômodo acessar a internet e pesquisar informações sobre 

qualquer assunto, assim como produzir e trocar informação através do meio digital em 

ambientes profissionais.  

O crescimento acelerado e o constante ritmo dessa evolução criou um paradoxo, pois, ao 

mesmo tempo em que há facilidade na criação de documentos digitais, por outro lado, tornou 

difícil a criação e adoção de métodos para preservá-los de forma eficaz e a longo prazo.Com 

isso, há os problemas que podem ocorrer quando o assunto é preservação e presunção de 

autenticidade dos documentos digitais. Com o aumento exacerbado do volume de documentos 
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tanto de valor administrativo quanto histórico, em meios físicos ou digital, tornou-se necessária 

a criação de novas técnicas para preservação do documento.  

De acordo com o Glossário da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos – CTDE 

(2016, p. 34), a preservação digital consiste no “conjunto de ações gerenciais e técnicas exigidas 

para superar as mudanças tecnológicas e a fragilidade dos suportes, garantindo o acesso e a 

interpretação de documentos digitais pelo tempo que for necessário.” 

Dentre os inúmeros impactos que a evolução da tecnologia trouxe à sociedade, pode-se 

mencionar: a introdução e criação dos documentos digitais e também os eletrônicos, que não 

são em suporte em papel; a dependência social da informação digital; a garantia da preservação 

e acesso dos documentos a longo prazo, bem como a garantia da autenticidade e integridade de 

forma que possa definir que tal documento é verdadeiro e não sofreu alterações ao longo de sua 

produção e disseminação; os custos e investimentos ocasionados pela adoção de uma 

preservação digital e uma boa infraestrutura tecnológica; assim como o problema da 

obsolescência tecnológica, suas degradações físicas e suas fragilidades intrínsecas. Questões 

como essas estão em constante processo de formação de ideias e métodos, pois há uma grande 

preocupação no que isso pode afetar a atual e as futuras gerações. 

Segundo Freitas (20--), a garantia de uma autenticidade, bem como a preservação do 

documento digitalizado 

 

(...) tem início na concepção e implementação da plataforma tecnológica que abarca 

todo o ciclo de vida da informação, desde a produção, captura, recolha, processamento, 

organização, circulação, avaliação, armazenamento, uso e disseminação, bem como no 

software utilizado, nos formatos adotados, na recolha atempada de metainformação 

administrativa, técnica, descritiva e de preservação, que agirão sobre os diferentes 

níveis de abstração do objeto digital (físico, lógico, conceptual). (FREITAS, 20--, p. 

2) 

 

Torna-se necessário implementar ações arquivísticas que mobilizem os profissionais e 

os ajudem a compreender e a adotar as metodologias mais corretas nos seus trabalhos, de forma 

a garantir a preservação e a manutenção dos documentos desde a sua gênese, ou no 

planejamento, até seu processo de armazenamento e disseminação a longo prazo. Ou seja, é 

necessário haver a adoção de uma cadeia de custódia ininterrupta, pois caso ela seja interrompida 

em algum momento e não haja proteção do seu produtor ou instituição de guarda, a autenticidade 

mostra-se duvidosa.  

Como o foco do documento passou a ser somente a informação e não seu suporte de 

armazenamento, a arquivologia se viu a um novo desafio: preservar o documento desde antes 

de sua criação, fazendo um planejamento das novas tecnologias da informação e realizando 
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procedimentos legais e normativos para a instituição. Sabendo-se disso, não se pode pensar em 

preservação digital sem compreender e abordar a gestão documental e seus dois instrumentos 

principais: o plano de classificação e a tabela de temporalidade. É através deles que se pode 

compreender o funcionamento organizacional e legislativo de uma instituição, ou seja, seus 

objetivos, funções e atividades, e, consequentemente, determinar os vínculos dos documentos 

gerados, de forma a saber quais e durante quanto tempo eles serão eliminados, quais continuarão 

armazenados durante um tempo até a conclusão do seu prazo de permanência na instituição e 

quais se tornarão permanentes por possuir valor histórico. 

Mesmo que o suporte mude do analógico ao digital, é preciso ter ciência de que, apesar 

da necessidade de novas abordagens em meio a essas novidades tecnológicas, os princípios 

arquivísticos tradicionais permanecem. São esses princípios e práticas arquivísticas, juntamente 

com o estudo aprofundado ao tema, que contribuem na identificação dos requisitos necessários 

para a adoção de sistemas que garantam e preservem a autenticidade das informações. Métodos 

como: manter-se a custódia ininterrupta dos documentos; implementar e monitorizar 

procedimentos de segurança e controle e garantir que não haja alteração no conteúdo dos 

documentos após a criação são práticas de presunção da autenticidade documental.  

Dentre as ideias e necessidades para garantir que um documento digitalizado seja 

autêntico e íntegro, pode-se mencionar: o uso de equipamentos aplicáveis, de profissionais 

multidisciplinares e capacitados para desempenho das funções; a representação das instituições 

arquivísticas nos projetos de governo eletrônico; o estabelecimento de normas de padrões e 

protocolos abertos, de forma a recomendar sua utilização; de requisitos funcionais, a fim de 

estimular sua adoção e orientar o desenvolvimento e aquisição de sistemas eletrônicos; normas 

para metadados, definindo estruturas padronizadas para sua utilização em sistemas eletrônicos; 

normas para segurança da informação digital, garantindo sigilo da informação armazenada no 

documento arquivístico, assim como sua proteção contra perdas, acidentes e intervenções sem 

autorização. 

Santos (2012) então afirma que é necessário haver independência de hardwares e 

softwares, além de realizar procedimentos de migração, backups e duplicação de dados, tudo 

isso garantindo a autenticidade do documento e contemplando uma política de preservação. A 

Medida Provisória n° 2.200-2/2001 garante essa autenticidade a partir de certificados digitais e 

transações eletrônicas seguras, porém, segundo Santos (2012) esses certificados não garantem 

a comprovação plena da autenticidade de um documento digitalizado. 
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 Com isso, a questão da autenticidade deve se apoiar “numa política de preservação 

vinculada a uma cadeia de custódia do documento cujo monitoramento visa garantir que os 

documentos são os mesmos desde sua criação e que não sofreram qualquer alteração” 

(SANTOS, 2012, p. 122-123), conforme pode ser compreendido na ISO 15.489-1. 

Para garantir a autenticidade de um documento digitalizado, as dificuldades que 

aparecem estão no fato de poderem ser facilmente duplicados, distribuídos, renomeados, 

reformatados, convertidos, alterados e falsificados, sem deixar rastros aparentes. Em relação à 

cadeia de bits registrada no documento, é importante ressaltar que quando a cadeia de bits é 

alterada o documento não garante mais sua autenticidade. Tornam-se necessários, portanto, 

outros procedimentos de gestão e preservação do documento arquivístico digital, como a 

inserção de metadados.  

Segundo Ferreira (2006), um objeto digital caracteriza-se por um conjunto de 

propriedades significativas, como sua proveniência, contextualização da sua existência e história 

custodial. Essas propriedades significativas devem ser mantidas e preservadas, sem adulteração, 

para que o objeto possa ser considerado e permaneça autêntico. Além disso, tais propriedades 

influenciam diretamente na forma como este objetivo digital deve ser preservado, ou seja, 

quanto maior o número de propriedades, maiores serão também os requisitos para sua 

preservação. 

 Economicamente falando, Ferreira (2006) explica que a adoção de propriedades 

significativas para cada objeto digital de um arquivo não é considerada viável, sendo, portanto, 

necessária a criação de políticas de preservação que representem para cada classe de objetos 

digitais um conjunto das propriedades significativas que serão asseguradas pelo local de 

armazenamento, ou seja, pelo repositório. 

Portanto, adotar estratégias para preservação dos documentos arquivísticos digitais 

torna-se de extrema importância para manter a integridade e autenticidade da informação, bem 

como proporcionar seu acesso a longo prazo. Estratégias como a de preservação de tecnologia, 

emulação, encapsulamento, refrescamento e migração são essenciais, porém cada uma delas 

possuem prós e contras ao adotá-las. É importante destacar que nenhuma estratégia pode ser 

aplicada isoladamente, pois elas se convergem, se interagem e se complementam, havendo uma 

relação entre elas que permite serem executadas em conjunto como forma de preservação, 

cumprindo as necessidades impostas.  

O modelo de referência conceitual OAIS (Open Archival Information System) ou SAAI 

(Sistema Aberto de Arquivamento de Informação) é uma norma internacional, a ISO 
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14.721:2003, na qual especifica os requisitos para preservação a longo prazo e a disponibilização 

de um arquivo de materiais digitais para uma comunidade específica. Ele foi desenvolvido com 

o propósito de garantir a preservação e o acesso das informações a longo prazo. 

Atualmente pode-se dizer que é a norma que mais se enquadra aos padrões da área 

arquivística. É importante destacar que o modelo OAIS não é um repositório digital, mas sim 

um modelo conceitual de referência que destaca como deve funcionar um repositório 

arquivístico digital confiável para acesso contínuo à informação à longo prazo. 

Segundo Santos e Flores (2015),  

 

Com o modelo OAIS é possível escolher um padrão entre diversos padrões de 

metadados, assim como os softwares responsáveis pelas estratégias de preservação. 

Desta forma, a garantia de acesso em longo prazo dependerá da eficácia das 

ferramentas que executam as estratégias, por isto é de extrema importância que exista 

uma avaliação criteriosa e uma verificação constante destas ferramentas. A não 

conformidade do software utilizado com as normas definidas implica na busca de outro 

software que contemple todos os requisitos previstos na norma, não encontrando o 

software que contemple os requisitos exigidos, torna-se necessário o desenvolvimento 

deste. Da mesma forma, pode-se usar um conjunto de softwares para contemplar os 

requisitos exigidos pelas normas, mas nunca se devem adaptar as normas para manter 

a conformidade com os recursos dos softwares. (SANTOS e FLORES, 2015, p. 208) 

 

De acordo com Flores, Rocco e Santos (2016, p. 123-125), no modelo OAIS, há três 

agentes: produtor (producer), administrador (management) e consumidor (consumer). Na parte 

de produção é onde o produtor submete um pacote de informação, que contém os documentos e 

informações, o Pacote de submissão de informação (SIP), e é enviado para a parte de ingestão 

ou submissão (ingest). Nesta etapa, os documentos são geridos por um Sistema informatizado 

de informação arquivística ou sistema de negócio (SIGAD), que são responsáveis pelos 

documentos em fase corrente e intermediária, na gestão de documentos. Nesta etapa, a norma 

que rege seu funcionamento é a e-Arq Brasil, nos setores público e privado de qualquer esfera 

e âmbito de atuação; e a MoReq-Jus no âmbito judiciário. 

Após esta etapa, juntamente com a inserção da informação de descrição, o SIP 

transforma-se em um pacote de informação para armazenamento (AIP), para documentos de 

valor permanente. São administrados pelo RDC-Arq, já abordado anteriormente, que é dividido 

entre duas fases: o planejamento de preservação (preservation planning) e a administração do 

sistema (administration). No pacote AIP, que tem seus metadados acondicionados e 

armazenados, é onde ocorre o gerenciamento de dados (date management) e o armazenamento 

em si (archival storage) e onde acontece a implementação das estratégias de preservação digital. 

Esta etapa é amparada pela Resolução nº 43 do Conarq. 
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Posteriormente, é possível gerar o pacote de informação de disseminação (DIP), para 

facilitar o acesso à informação para a comunidade-alvo. Os documentos, então, são 

disponibilizados na plataforma de acesso (access). Com isso, os cidadãos podem realizar 

consultas (queries), com resultados imediatos (query responses) e fazer solicitações (orders), 

que são enviadas ao administrador para liberar ou negar o acesso à informação. O ICA-AtoM é 

uma plataforma de acesso utilizada para este processo. Nesta etapa, as normas que regem seu 

funcionamento são as de descrição: ISAD(G), NOBRADE, ISDF, ISDIAH, LAI Lei nº 

12.527/2011, EAD, EAC, EAG. 

Desta forma, todo este processo gera um ambiente autêntico, de preservação do 

documento e da informação nele contida, sendo o modelo de referência mais adequado aos dias 

atuais para garantia de que o cidadão irá receber a informação dentro das características 

essenciais de um documento arquivístico.  

Segundo Rocha e Silva (2007),  

 

As normas ISO 15.489 de gestão de documentos e ISO 14.721:2001 do modelo OAIS, 

[...] são apenas alguns exemplos que podem ser acrescentados a outras iniciativas: 

criação de um formato de arquivo padrão para arquivamento, como o PDF-A; adoção 

de formatos abertos padronizados que tendem a apresentar um ciclo de obsolescência 

mais longo que os formatos proprietários; e a elaboração de esquemas de metadados 

voltados para os documentos arquivísticos. (ROCHA e SILVA, 2007, p. 123). 

 

Cada local deve adotar procedimentos de acordo com a sua instituição, que abordem 

todas as políticas necessárias para garantir a autenticidade e o acesso do documento.  Por isso, 

além da adoção de políticas e estratégias de preservação corretas, é necessário que haja a adoção 

de um repositório digital que seja confiável, apresentando continuamente nas auditorias o seu 

funcionamento adequado, de forma a criar certificações para tal. Este repositório precisa 

funcionar adequadamente de forma a abranger a infraestrutura organizacional, a gestão dos 

objetos digitais e a infraestrutura tecnológica, técnica e a segurança. 

A política de preservação digital necessita de uma prioridade da instituição e o 

envolvimento da estrutura organizacional, para assim delegar os melhores métodos para o seu 

arquivo cumprir com seu papel de preservação, autenticidade e acesso. As instituições precisam 

se atentar ao fato de que estas políticas de preservação são uma necessidade tecnológica, mas 

também social, pois, se não houver a adoção de uma boa política, os documentos digitais não 

serão preservados, e, consequentemente, correrão grandes riscos, tanto para a informação 

contida no conteúdo do documento quanto para a memória da sociedade.  

Torna-se necessário, portanto, promover o conhecimento em prol dessa necessidade de 

preservação de documentos digitais, bem como desenvolver pesquisas com apoio de iniciativas 
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privadas e públicas, nacionais e internacionais e formar arquivistas aptos e cientes do tema em 

questão, ampliando o conhecimento nesta área tão significativa e relevante para toda a 

sociedade. 

Na subseção seguinte, será abordado de que forma a digitalização influencia na 

preservação e autenticidade dos documentos, destacando os benefícios e malefícios desse 

processo. 

 

4.2 Digitalização de documentos, os prós e contras  

 

Após as definições apresentadas na seção anterior, pode-se analisar o conceito de 

digitalização e suas práticas. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(2005, p. 69), a digitalização é o “processo de conversão de um documento para o formato 

digital por meio de dispositivo apropriado, como um escâner”. Dentre as vantagens pode-se 

destacar uma economia de recursos, menor espaço físico para guarda de documentos, agilidade 

na recuperação e compartilhamento de informações. Dentre as desvantagens, pode-se destacar 

a falta de presunção de autenticidade para os representantes digitais, obsolescência tecnológica, 

adulterações indevidas e imperceptíveis em imagens digitais. 

Tratando-se de documentos digitais, mas que nasceram em suporte analógico, ou seja, 

em suporte de papel e foram transferidos para o meio digital pelo método da digitalização, pode-

se observar que este processo se tornou muito comum e típico das instituições tanto públicas 

quanto privadas. Sua facilidade na recuperação e uso da informação contribui 

significativamente no desempenho das atividades rotineiras dos setores empresariais e até 

mesmo no dia a dia dos cidadãos. Dessa forma, pode-se perceber que a digitalização está 

ganhando cada vez mais relevância, tornando-se uma tecnologia importante para realização das 

mais diversas atividades, sejam elas administrativas, culturais ou de consulta à informação. 

Empresas que adotam este processo de digitalização como a solução apenas para 

organizar e poupar espaço físico, sem se preocupar com a preservação e garantia de 

autenticidade, podem não perceber que a digitalização é uma tecnologia ineficaz a longo prazo.  

Com o grande número de informação digital sendo produzida e recebida, percebe-se que 

há um enorme risco de perda a longo prazo e, consequentemente, torna-se impensável a 

conservação de todos estes documentos arquivísticos digitais. Faz-se necessário, portanto, 

preservar apenas a informação de valor permanente, avaliada pelos critérios e objetivos da 

instituição. Porém, ao se deparar com o custo financeiro, nota-se que, consequentemente, quanto 

maior for o volume de informações a serem preservadas, maior será o valor gasto nas estratégias 



35 

 

 

para não haver obsolescência tecnológica e nas tecnologias de armazenamento de todas essas 

informações. É notório o quanto os custos financeiros de uma instituição prejudicam na adoção 

de técnicas e procedimentos para preservação dos documentos arquivísticos digitais. 

Schäfer e Flores (2013), destacam dentre os benefícios: a facilidade em compartilhar 

dados e informações entre pessoa física e jurídica, que em muitos casos, se encontram 

fisicamente longe; a criação de diversas cópias documentais; a agilidade em recuperar a 

informação, quando comparada ao suporte físico e difusão dos acervos através dos repositórios 

digitais. Porém, é importante destacar que o acúmulo e a intensa produção de informação sendo 

digitalizada e compartilhada teve como consequência uma dificuldade em definir elementos que 

pudessem garantir a autenticidade desses documentos que se tornaram digitais, ou seja, os 

representantes digitais não garantem a presunção de autenticidade, devido às obsolescências 

tecnológicas, ausência de procedimentos consistentes e, por muita das vezes, não levarem em 

conta a legislação vigente. 

Como Rocha e Silva (2007) abordam, se não houver procedimentos adequados de 

segurança e preservação, a confiabilidade, autenticidade e o acesso desses documentos ficam 

ameaçados e, consequentemente, não terão mais valor probatório às atividades que exercem. 

Desta forma, o grande desafio apresentado pelo surgimento dos documentos digitais é a garantia 

da produção de documentos que possam ser confiáveis e a manutenção de sua autenticidade e 

acesso a longo prazo.  

Em dezembro de 2019, o Ministério da Economia publicou uma Cartilha com os 

procedimentos a serem adotados para a digitalização de documentos e processos, com o objetivo 

de orientar quanto às atividades relativas à digitalização, de forma a garantir que os documentos 

digitais possuam qualidade arquivística, fidelidade ao documento físico original e capacidade 

de interoperabilidade, ou seja, que garanta as características de um documento arquivístico. 

Infelizmente, sabe-se que até o presente momento não houve nenhuma estratégia que 

fosse eficaz e desse bons resultados para poder ser aplicada a todos os tipos de documentos 

digitais. Por isso, mais uma vez, torna-se tão necessária e urgente a busca e pesquisa com afinco 

nas estratégias existentes para criar um conhecimento mais aprofundado e sistemático de sua 

aplicação nos sistemas e repositórios.  

O acesso e a preservação do suporte físico são duas finalidades que a digitalização deve 

cumprir, pois, como já visto na seção supracitada, as informações ficam localizadas no objeto 

digital. Com a evolução das tecnologias da informação e as consequências expostas 

anteriormente nesta pesquisa, houve um aumento desta prática de digitalização no ambiente 
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institucional, e, com isso, começaram a ser discutidos e criados projetos de Lei para fundamentar 

que estes objetos digitais tenham o mesmo valor legal dos documentos em suporte físico. 

No Brasil, foi no ano de 1999 que essas discussões começaram, quando houve o Projeto 

de Lei nº 1.532, do Congresso Nacional, que posteriormente foi transformado na Lei Ordinária 

12682/2012. O objetivo era elaborar e arquivar documentos em meios eletromagnéticos, 

tornando válidos os documentos privados e os públicos, elaborados ou arquivados em quaisquer 

meios eletromagnéticos, desde que houvesse a preservação da integridade dos documentos. A 

justificativa deste Projeto foi fundamentada com base na evolução tecnológica e na redução de 

custos na manutenção e conservação de documentos de suporte em papel. 

Atualmente, pode-se perceber que essa justificativa e os objetivos não mudaram muito. 

Como mencionado anteriormente, a Lei da Liberdade Econômica, Lei nº 13.874/19, autorizou 

a digitalização de documentos públicos, equiparando documentos físicos e digitais, 

possibilitando que documentos digitais tenham o mesmo valor probatório do original. O 

documento digitalizado deve ser assinado digitalmente com a certificação digital no padrão da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), de forma a garantir a autoria da 

digitalização, rastreabilidade da assinatura e a integridade e a autenticidade documental. Outra 

mudança foi em relação à Carteira de Trabalho, na qual as físicas só serão emitidas em casos 

excepcionais, adotando uma nova maneira para sua emissão, de forma eletrônica. 

A Lei também modificou os requisitos para comprovar atos societários perante a junta 

comercial, que será agora feita através de apresentação da folha do Diário Oficial em versão 

eletrônica, dispensando a versão impressa, possibilitando, desta forma, que registros públicos 

que são realizados em cartório passem a ser publicados e conservados em meio eletrônico. 

Com relação à autenticidade de atos empresariais, na Lei consta também que a partir do 

momento que as cópias estejam autenticadas, não há mais necessidade de apresentação das vias 

originais. A autenticação pode ser realizada apenas por meio de comparação entre o documento 

original e a cópia, pelo servidor responsável pelo arquivamento, caso o interessado não queira 

realizar a autenticação em cartório. Além disso, caso o advogado ou contador declare, sob 

responsabilidade pessoal, a autenticidade da cópia do documento, a autenticação também é 

dispensada. 

Com o intuito de economizar espaço físico, que é um grande problema econômico para 

muitas empresas, e facilitar a organização documental, a Lei também autoriza documentos 

físicos, de caráter público ou privado, a serem digitalizados e posteriormente descartados, sem 

que haja prejuízos legais e ao seu valor comprobatório, desde que constatada a integridade do 

https://netscandigital.com/blog/a-digitalizacao-evita-fraude-documentos/
https://ipcbrasil.com.br/
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documento digital e ressalvando os documentos de valor histórico (Art. 2º-A). A Lei também 

destaca que os documentos digitais serão arquivados conforme técnica e requisitos 

estabelecidos no Decreto 10.278/2020. 

O Decreto Federal 10.278/2020, mencionado anteriormente, quanto ao âmbito de 

aplicação, abrange os documentos físicos digitalizados que sejam produzidos por pessoas 

jurídicas de direito privado ou público interno, não englobando a documentos nato-digitais 

(produzidos originalmente em formato digital), aqueles referentes ao sistema financeiro, 

microfilme, audiovisual, de identificação e de porte obrigatório. Ou seja, o Decreto tem como 

foco apenas os documentos físicos que sofreram o processo de digitalização. É importante 

salientar que, segundo Flores (2020), o documento digitalizado não é o mesmo que documento 

digital, mas sim um representante, pois quando utiliza-se um dispositivo para reproduzir a 

imagem de um documento, o que se tem é a representação do processo da digitalização. 

 

Este Decreto estabelece a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos 

públicos e privados para que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais 

dos originais. Estes requisitos estão dispostos no Anexo B. Quanto às regras para digitalização, 

o Decreto afirma que tal tarefa precisa assegurar integridade e confiabilidade dos documentos, 

além da rastreabilidade e auditabilidade dos procedimentos, que significa que o sistema que for 

empregado para digitalizar e armazenar o documento digitalizado precisa fornecer as 

informações necessárias em relação ao histórico e aos procedimentos que foram executados 

(quem digitalizou, quando, onde, em qual tipo de equipamento...), ou seja, é necessário que haja 

toda uma trilha de auditoria do documento.  

Segundo Flores (2020), a definição de integridade poderia ter ficado mais completa no 

Decreto, pois é considerada um evento sistêmico com checagem de formatos, validação e 

estrutura de representação. Além disso, não pode ser assegurada somente em uma pasta e/ou 

mídia, precisa ser mantida em um ambiente propício e de acordo com os requisitos arquivísticos, 

por isso, deveria estar no Decreto a adoção de um SIGAD (e-Arq Brasil) e/ou RDC-Arq 

(Resolução 43 do Conarq). 

Já em relação à confiabilidade, é necessário controlá-la no momento da captura da 

informação e ao longo do tempo em uma cadeia de custódia digital. Não há garantia de 

confiabilidade se somente capturar a informação e armazenar o objeto digital e os metadados 

em um storage ou sistema que não possui os requisitos adequados para sua garantia a longo 

prazo. A informação e seus metadados devem ser armazenados em um sistema digital com 
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requisitos arquivísticos homologados, como é o caso do RDC-Arq. Se a legislação e os 

requisitos mudam daqui a um tempo, é necessário que a informação seja rastreável e auditável, 

e isso só é possível dentro de um ambiente seguro, pois, caso seja convertido fora, não há 

segurança jurídica e nem preservação digital sistêmica. Apesar do Decreto determinar que haja 

rastreabilidade e auditabilidade nos procedimentos adotados, não estabelece as ferramentas 

necessárias para isso, o que se configura perigoso, pois está diretamente associado à 

autenticidade do documento. 

Além disso, a digitalização precisa assegurar o emprego dos padrões técnicos para a 

garantia da qualidade da imagem, da legibilidade e do uso do documento digitalizado, 

disponível no Anexo A. Desta forma, os equipamentos que forem utilizados para realizar a 

digitalização do documento precisam seguir um padrão de cores ou escala de cinza, resolução 

(número de dpis), tipo original e formato de arquivo. 

Há também a necessidade da garantia da confidencialidade (quando aplicável), sendo 

necessário, portanto, haver um sistema de armazenamento dos documentos digitais com 

diferentes perfis de acesso, para que os documentos que sejam sigilosos sejam acessados 

exclusivamente por quem tiver autorização para utilizá-los. Além disso, precisa haver a garantia 

da interoperabilidade entre sistemas, garantindo que o acesso ao documento digitalizado seja 

possível independente do seu formato, ou seja, o sistema utilizado deve, portanto, salvar o 

documento em um formato aberto, como o PDF/A. Essa interoperabilidade entre os sistemas é 

necessária desde o momento da captura, no sistema digitalizador, até o momento da custódia do 

documento digitalizado, nos sistemas de custódia arquivística de preservação e o de acesso, ou 

seja, é necessária uma cadeia de custódia digital arquivística.  

No Art. 5º, como requisitos para digitalização para entidades públicas, para que o 

documento digitalizado possa se equiparar ao documento físico, ele deverá ser assinado 

digitalmente com certificação digital, garantindo autoria e integridade do documento e de seus 

metadados; seguir os padrões técnicos mínimos (Anexo A); e conter, minimamente, os 

metadados descrito no Anexo B. Porém, segundo Flores (2020), essa certificação digital garante 

integridade somente no momento assinatura e num curto espaço de tempo, devendo, portanto 

ser inserida em uma abordagem de preservação digital sistêmica. Dessa forma, é preciso, depois 

de assinados, que os documentos sejam imediatamente assumidos a sua custódia por um 

ambiente que proteja essa assinatura, que é o RDC-Arq. 

Já para entidades privadas, qualquer meio de comprovação da autoria, integridade e 

confidencialidade dos documentos digitalizados será válido, estando, de comum acordo, pelas 
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partes. Porém, se não houver acordo comum entre as partes, deverá ser assinado pelo ICP-Brasil. 

Se os documentos forem de valor histórico, não poderão ser descartados; já os demais, após a 

digitalização poderão realizar o descarte. Não haverá necessidade de digitalização os que forma 

encaminhados para descarte, conforme Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 

já estabelecida.  

De acordo com o Art. 10, o armazenamento e a manutenção de documentos digitalizados 

assegurarão proteção contra alteração, destruição, acesso e reprodução não autorizados; e a 

indexação de metadados que possibilitem localizar e gerenciar o documento, além da 

conferência do processo de digitalização adotado. 

Se os documentos que forem digitalizados não tiverem valor histórico, serão 

preservados, no mínimo, até o término dos prazos de prescrição, segundo o Art. 11. Por fim, 

conforme consta no Art. 12, para preservação dos documentos digitalizados será necessário se 

basear no disposto na Lei nº 8.159/1991 e nas TTDD aprovadas pelas instituições, observando 

as diretrizes do Conarq quanto à temporalidade de guarda, à destinação e à preservação de 

documentos. 

Pode-se perceber através desta Lei e do Decreto supracitados que estas mudanças podem 

possibilitar a muitas empresas uma melhor gestão do espaço físico e economia em relação aos 

recursos gastos no armazenamento físico dos documentos. Mas até onde essa possibilidade 

acarreta bons frutos e consequências positivas ao arquivo e à gestão, armazenamento e 

organização das informações? Há quem diga que o documento, agora digitalizado ou nato-

digital, facilita a busca pela informação, pois antes era necessário procurar o documento físico 

para buscar a informação necessária. Porém, até que ponto o armazenamento em um sistema 

informatizado garante a preservação das informações do documento? Não há riscos em 

armazenar estas informações em um sistema que posteriormente se tornará obsoleto?  

A proposta é aparentemente ótima a curto prazo, mas a longo prazo pode se tornar uma 

“bola de neve” difícil de administrar. Por isso, algo que inicialmente parece fácil de ser adotado 

nas empresas, pode, futuramente, se tornar um grande pesadelo. 

A Resolução nº 43, de 04 de setembro de 2015, altera o exposto na Resolução do 

CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014, e “estabelece diretrizes para a implementação de 

repositórios arquivísticos digitais confiáveis para o arquivamento e manutenção de documentos 

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

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.” (BRASIL, 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
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Com base nas Resoluções nº 43/2015 e nº 39/2014, o Conarq criou em 2015 um Manual 

com as Diretrizes para a implementação de RDC-Arq. Este manual tem como objetivo orientar 

os órgãos e as entidades integrantes do SINAR detentoras de arquivo, de direito público ou 

privado, indicando os parâmetros tecnológicos e de infraestrutura corretos para atender às 

necessidades do RDC-Arq, a fim de garantir a autenticidade, a confidencialidade, a 

disponibilidade, o acesso e a preservação dos documentos arquivísticos digitais (nas fases 

corrente, intermediária e permanente), pois, sabe-se da necessidade de manter os acervos 

documentais de forma duradoura e até permanente. Além dos parâmetros, o documento também 

aborda as políticas e procedimentos técnicos e administrativos (Conarq, 2015).  

O Decreto 10.278/2020 supracitado cita nos Art. 10, 11 e 12 a manutenção e preservação 

dos documentos digitalizados, porém, não aborda os Repositórios Arquivísticos Digitais 

Confiáveis (RDC-Arq) nem a Resolução nº 43 do Conarq. Segundo Flores (2020), esperava-se 

que o Decreto seria mais severo em relação à cobrança de requisito, além de um foco mais 

intensivo na preservação dos objetos digitais, metadados e representantes de documentos 

arquivísticos, pois ele cita os padrões de dpi a serem seguidos, mas não aborda o ambiente 

correto que deveria ser preservado o documento, tampouco cita o RDC-Arq e a Resolução 43 

do Conarq. 

A partir da criação da Lei 13.874/2019 e do Decreto 10.278/2020, pode-se perceber 

muitas mudanças significativas para a área arquivística no Brasil e as diversas consequências 

que essas transformações podem causar tanto na vida pessoal de diversos brasileiros quanto na 

vida profissional, e não somente de arquivistas. É necessário, portanto, que a área arquivística 

esteja em constante atualização das novas leis e dos decretos que surgem e que os afetam 

diretamente, tratando com afinco estes assuntos que são tão necessários e importantes para a 

área. 

Com base na necessidade de abordar estes temas tão atuais, arquivistas da Coordenação 

de Arquivos e da Coordenação de Gestão e Difusão da Informação (CGDI), ambos da 

Superintendência de Documentação (CAR/SDC), juntamente com o Departamento de 

Administração de Pessoal (DAP) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) 

participaram de grupo de trabalho que criou um estudo de aplicabilidade do Decreto nº 10.278. 

Foi realizada uma análise aprofundada do Decreto baseando-se na legislação arquivística, de 

forma a prever quais oportunidades e riscos a digitalização traria para a Universidade Federal 

Fluminense. Através deste estudo, foi elaborado o “Parecer Técnico 001/2020 sobre o Decreto 

10.278/2020”, que será abordado mais adiante, na próxima seção. 
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4.3 Digitalização de documentos no CCMJ 

 

O Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Centro Cultural do Poder Judiciário 

é uma Instituição localizada no Antigo Palácio da Justiça, no endereço: Rua Dom Manuel, nº 

29 – Centro, Rio de Janeiro (RJ). Os telefones disponíveis são: +55 21 21 3133-3768 e 3133-

3548.  

O Antigo Palácio da Justiça do Rio de Janeiro (APJ-Rio) é um prédio histórico do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Em seus espaços de preservação, abertos ao público, 

aconteceram momentos memoráveis da história da Justiça fluminense. Antigamente, o terreno 

abrigava o Teatro da Praia de Dom Manoel, ou Teatro São Januário, demolido em 1868 e, nesse 

mesmo local, também funcionou a fábrica da Companhia Manufactora de Conservas 

Alimentícias. Construído nesse terreno em 1922, o Antigo Palácio foi inaugurado em 6 de 

novembro de 1926, como sede da Corte de Apelação, tribunal de última instância da Justiça 

local do então Distrito Federal. Durante mais de sete décadas, abrigou tribunais diversos, sendo 

atualmente a sede do CCMJ.  

Devido à promulgação da Constituição Federal de 1946, tornou-se Tribunal de Justiça. 

Com a transferência da Capital da República para Brasília, em 1960, o prédio passou a abrigar 

o Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara. Em 1975, com a fusão dos estados da Guanabara 

e do Rio de Janeiro, o prédio tornou-se sede do Tribunal de Alçada do antigo Estado do Rio de 

Janeiro, posteriormente denominado II Tribunal de Alçada e, finalmente, em 1985, Tribunal de 

Alçada Criminal (TACRIM), durando até sua extinção em 1998. Entre 2009 e 2010, o edifício 

foi restaurado e modernizado, com o objetivo de abrigar, entre outros setores administrativos e 

de magistrados do PJERJ, o Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

(CCPJ-Rio), além do Museu da Justiça, que já se encontrava no local desde 1998. Através da 

revitalização do Centro do Rio de Janeiro, o berço da cidade, com o intuito de valorizar e 

preservar a memória carioca, o APJ-Rio tornou-se um dos destaques neste novo cenário 

urbanístico. 

O CCMJ abrange atividades arquivísticas, museológicas e culturais, que são promovidas 

pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, de forma a integrar as ações realizadas tanto 

pelo Museu da Justiça, quanto pelo Centro Cultural. Sua missão é pesquisar, preservar e difundir 

a memória do Poder Judiciário, propagando os valores de justiça. Como visão, o CCMJ busca 

reconhecimento como museu-centro cultural, de forma que possa despertar no visitante e 

usuário da informação um interesse pela história e pelo funcionamento do Poder Judiciário, 
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além dos valores de Justiça, promovendo transformação social e fortalecimento da cidadania. 

Já os valores da Instituição são: promover a cidadania e valores de justiça; formar e capacitar a 

equipe; valorizar, preservar e difundir o patrimônio cultural; possuir efetividade e modernidade; 

universalizar o acesso, diversificando o público; possuir uma gestão transparente e participativa, 

além de um cumprimento da função social e compromisso com o meio ambiente. 

O CCMJ incentiva em seus programas originais uma parceria respeitosa entre o 

Judiciário e a sociedade. Com isso, espera-se que a atuação do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro enriqueça e se amplie como polo promotor de transformação social. Há no 

mínimo 11 programas1, sendo um deles superinteressante para a área da ciência da informação. 

O programa chamado Acervos Conectados realiza uma visita técnica aos Acervos do CCMJ e 

o visitante tem a oportunidade e experiência de conhecer as atividades de preservação, 

organização, guarda e disponibilização dos acervos históricos do Poder Judiciário fluminense.  

Dentre as documentações localizadas no acervo, onde contém mais de trinta mil itens, 

existem autos de crimes de grande repercussão, que marcaram a sociedade carioca, como o 

atentado ao jornalista Carlos Lacerda, em 1954, e o assassinato do jornalista Tim Lopes, além 

de processos desde o século XVIII, cíveis e criminais, da nobreza e família Imperial brasileira, 

ações de liberdade de escravos, registros de atos judiciais e administrativos das cortes de justiça, 

arquivos pessoais de personalidades judiciárias e outros documentos em formato textual e 

audiovisual. 

Desta forma, sabe-se que o acervo documental do Museu da Justiça é vasto e de grande 

valor para a história do Brasil, visto que possui uma memória tanto institucional como social. 

Como o Museu faz uso dos arquivos como fonte de preservação e de informação, é de suma 

importância que estes documentos históricos sejam preservados, conservados, digitalizados e 

disponibilizados da maneira correta.  

Com base no “Parecer Técnico nº 01/2020 sobre o Decreto 10.278/2020” já mencionado 

anteriormente, foi elaborado um roteiro padronizado e estruturado a ser utilizado como 

instrumento para observação. Desta forma, permite entender melhor o processo de digitalização 

na Instituição e compreender se esse procedimento está sendo realizado de forma segura e 

confiável, colaborando para a preservação dos documentos e facilitando seu acesso.  

 
1 Ver mais em: <http://ccmj.tjrj.jus.br/programas> e <http://ccmj.tjrj.jus.br/ccmj-com-voce>. Acesso em: 04 ago. 

2021. 

https://drive.google.com/file/d/1l3v4K2wW2JtMN2gfHcRyvsKvENGElZW0/view?usp=sharing
http://ccmj.tjrj.jus.br/programas
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Com o grande apoio do chefe Gilmar de Almeida Sá, do setor do acervo documental 

(Serviço de Acervo Textual, Audiovisual e de Pesquisas Históricas - SEATA), foi possível 

realizar este procedimento de observação e dar embasamento para a pesquisa.  

Primeiramente, sabe-se que todos os documentos armazenados na Instituição são de 

valor permanente, logo, precisam ficar armazenados de forma definitiva e perdurável. Os 

métodos utilizados para consulta dos usuários são a consulta presencial, ao próprio documento 

analógico, utilizando a sala de consulta da Instituição; e a consulta, pelo SophiA ou por cadastro. 

O documento somente é disponibilizado para consulta presencial após verificação de seu estado 

de conservação e raridade. Caso a documentação não possa ser manuseada pelo usuário ou já 

esteja digitalizada, ela é disponibilizada em formato digital. 

Dentre os documentos constantes no acervo histórico sob a guarda do Museu da Justiça, 

os que são encaminhados à digitalização seguem a seguinte ordem de prioridade: 

1. Projetos sugeridos pelo Serviço de Acervo Textual, audiovisual e de Pesquisas 

Históricas e aprovados pela Comissão de Preservação da Memória Judiciária 

(COMEMO), como exposições presenciais e virtuais, catálogos e publicações diversas; 

2.  Lista com itens de evidente valor histórico, como de crimes de grande repercussão, 

processo de grandes personalidades e documentos que registrem fatos relevantes, como, 

por exemplo, a Ata de Instalação da Relação do Rio de Janeiro (1752), o inventário do 

Imperador D. Pedro II ou o inquérito sobre a morte do ex-presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira; 

3. Pedidos de cópias, devidamente justificados, para usuários cadastrados ou instituições 

com fins diversos, como pesquisas biográficas, genealógicas, territoriais, etc. 

Atualmente, com a pandemia do Coronavírus, as consultas presenciais foram suspensas. 

Desta forma, para acesso aos documentos que ainda não foram digitalizados é necessário que o 

usuário realize um cadastro e envie uma solicitação de consulta do documento requerido para o 

e-mail do setor responsável. 2  Para digitalização da documentação é utilizado o scanner 

planetário da marca Zeutschel ScanStudio, modelo 12000 (figura 1), que opera por meio do 

software Omniscam (figura 2) e permite a digitalização em diversos formatos e resoluções. A 

digitalização do acervo é realizada para facilitar o acesso à informação e evitar o manuseio 

destes documentos, garantindo a sua preservação. 

 

 
2 Ver mais em: <http://ccmj.tjrj.jus.br/acervo>. Acesso em: 04 ago. 2021. 

http://ccmj.tjrj.jus.br/acervo
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Figura 1 - Scanner planetário Zeutschel ScanStudio 

 

 

Fonte: Figura do autor 

 

Segundo a Resolução nº 31, do Conarq, de abril de 2010, que fala sobre as 

Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes, um scanner 

planetário é um tipo de equipamento que  

 

utiliza uma unidade de captura semelhante a uma câmera fotográfica, uma mesa de 

reprodução que define a área de escaneamento e uma fonte de luz. São usados para a 

digitalização de documentos planos em folha simples, de documentos encadernados 

que necessitem de compensação de lombada, de forma a garantir a integridade física 

dos mesmos, bem como para os documentos fisicamente frágeis, já que não ocorre 

nenhuma forma de tração ou pressão mecânica sobre os documentos. (CONARQ, 

2010, p. 9) 
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Figura 2 – Janela de configurações do software Omniscam 

 

Fonte: Figura do autor 

 

Como visto na imagem acima, a resolução mínima em dpi utilizada para captura da 

imagem é de 300, conforme exigido pelos padrões técnicos do Decreto 10.278/2020 (Anexo A), 

porém, o formato de arquivo utilizado é o JPEG e não o PDF/A. A justificativa está quanto ao 

armazenamento na rede, pois a equipe de Tecnologia da Informação não disponibiliza uma 

capacidade de armazenamento considerável para que os documentos digitalizados sejam 

armazenados no formato adequado e exigido por lei.  

Para textos impressos e manuscritos, oriundos de Autos de Processos judiciais, Livros 

de Registros de Atos do Judiciários e Obras raras; além de fotografias e cartazes para 

exposições, o padrão técnico destes itens digitalizados no SEATA é a resolução 300 dpi no 

formato JPEG e PDF multipáginas. O padrão utilizado na digitalização para confecção de 

painéis e publicações é a resolução de 600 dpi no formato PNG e PDF multipáginas. As 

informações sobre cada documento digitalizado são registradas em: sistema (ficha do item – 

figura 3) e em planilha (registro da digitalização – figura 4). 



46 

 

 

 

Figura 3 – Ficha do item documental inserida no SophiA 

 

Fonte: Figura do autor 

 

Figura 4 – Planilha de registro de digitalização 

 

Fonte: Figura do autor 

 

Entretanto, Flores (2020) destaca que as fotografias, por conta da qualidade, padrão de 

reuso e representação no futuro, deveriam ser em 600 dpi ao invés de 300, como consta no 
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Decreto. Além disso, há divergências entre os padrões mínimos do Decreto 10.278/2020 e a 

Resolução nº 31 do Conarq. Segundo o Parecer da UFF (2020, p. 11),  

No caso do Decreto, a exigência é que se utilize o formato de arquivo PNG quando se 

tratarem de imagens, bem como, o formato de arquivo PDF/A quando se tratarem de 

textos, sejam estes com ou sem ilustrações e/ou cores. Já a Resolução supracitada, 

afirma que é necessário que os documentos sejam digitalizados utilizando o formato 

de arquivo TIFF, que se trata de um representante digital matriz de alta resolução. 

Entretanto, em alguns casos é facultado também o uso dos formatos PNG ou JPEG. 

Dos arquivos em formato TIFF serão geradas as derivadas de acesso, que são 

representantes digitais de baixa resolução, utilizadas para o acesso aos documentos e 

podem estar no formato PNG, JPEG ou PDF/A. (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, 2020, p. 11) 

 

No mais, os objetivos da digitalização em ambas as normas também se divergem, pois, 

no caso do Decreto, o objetivo é tornar o representante digital seguro para a sua utilização 

administrativa, legal e probatória. Já no caso da Resolução, o objetivo é normatizar a 

digitalização de documentos permanentes, a fim de manter a sua preservação e garantir seu 

acesso. Assim, com base no Art.12º do Decreto que delibera sobre a observância das diretrizes 

do CONARQ em relação à temporalidade de guarda, destinação e preservação documental, a 

recomendação do Grupo de Trabalho da UFF (2020, p. 12) é que, “em caso de digitalização de 

documentos permanentes com o objetivo de preservação dos originais e facilitação do acesso, 

seja seguida a orientação técnica que consta na Resolução nº 31 do Conarq.” 

Após a configuração das informações e a realização da digitalização, ocorre a 

verificação das páginas digitalizadas, para certificar que todas as laudas foram digitalizadas e 

inseridas corretamente. Assim que conferida a qualidade e o número correto de imagens 

produzidas, as imagens são unificadas, tornando-se um só arquivo, que posteriormente é 

transformado em PDF e adicionado a marca d’água da instituição. Após, o documento fica 

armazenado em um storage e na pasta de rede da Instituição (figura 5), sob a responsabilidade 

da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTEC) do Tribunal de Justiça e alimentado 

pela própria equipe do SEATA. 

O servidor de dados utilizado pelo SEATA para guarda documental tem acesso seu 

restrito a poucos funcionários e sofre backups periódicos. Porém, somente o armazenamento 

em servidor não garante a preservação do acervo digital. 

 

Figura 5 – Pasta de rede de guarda do Acervo Textual do CCMJ 
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Fonte: Figura do autor 

  

Segundo Flores (2020) um tópico que deveria ser citado no Decreto 10.278 é a cópia 

autoritária. Para entender o significado deste termo, cópia autoritária é a “manifestação de um 

documento arquivístico considerada pelo produtor como sendo o seu documento arquivístico 

oficial e que está comumente sujeita a controles de procedimentos que não são exigidos para 

outras manifestações” (INTERPARES 3 PROJECT, 2011). Ou seja, ao digitalizar um 

documento, geram-se cópias concomitantemente, seja no HD, na pasta compartilhada e no 

sistema. Por isso, é preciso identificar e definir qual representante digital é a cópia autoritária, 

qual é o documento considerado pelo produtor como oficial, pois é aquela cópia em que terá a 

preocupação com sua custódia, preservação, transmissão, avaliação, ou seja, em todo o seu ciclo 

na cadeia de custódia. 

De acordo com o mesmo Decreto, a digitalização é compreendida não somente como o 

momento da captura, mas também por todos os procedimentos e tecnologias que devem ser 

assegurados (integridade, confiabilidade, confidencialidade, dentre outros). O Art. 8º do 

Decreto versa sobre a responsabilidade pela digitalização, que pode ser realizado pelo possuidor 

do documento físico ou por terceiros, ou seja, cabe à Instituição a decisão de contratar, ou não, 

empresas terceirizadas. Desta forma, na hipótese de contratação de terceiros pela administração 

pública federal, o instrumento contratual prevê: a responsabilidade integral do contratado e a 
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responsabilidade solidária e ilimitada ao terceiro prejudicado por culpa ou dolo; e os requisitos 

de segurança da informação e de proteção de dados.  

No caso do CCMJ, este processo de digitalização é realizado por funcionários 

terceirizados e estagiários, sob orientação desses funcionários. A atividade de digitalização é 

algo a ser realizada a longo prazo, devido à grandeza do Museu da Justiça e a quantidade de 

documentos custodiados por ele. Segundo o Parecer Técnico nº 01/2020 da UFF (2020, p. 13), 

“é preciso ter cautela no momento de tomada de decisões, especialmente no que concerne à 

terceirização da atividade de digitalização”. Um dos fatores a se atentar é o recurso 

orçamentário, pois, se não há maneiras para manter os pagamentos da empresa prestadora de 

serviço, o trabalho corre risco de ser interrompido.  

Outro fator importante, segundo o Parecer (2020, p. 13), é quando uma empresa 

terceirizada decreta falência, pois há uma maior dificuldade para responsabilizá-la por danos  

causados à documentação. 

Ademais, isso também não é interessante do ponto de vista da segurança das 

informações, pois acaba sujeitando as unidades a sucessivas trocas de empresas que 

estão lidando diretamente com informações sensíveis e ainda faz com que se perca 

mais tempo treinando novos executores. (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, 2020, p. 13) 

 

Tendo em vista alguns dos problemas que a terceirização acarreta para a digitalização, é 

de suma importância a contratação de servidores arquivistas, que no caso do CCMJ, acontece 

mediante concursos públicos. Além disso, tais servidores necessitam estar capacitados e em 

constante atualização sobre a legislação vigente para realização plena de suas atividades. 

Após a digitalização dos documentos, o SEATA realiza a difusão aos usuários que os 

solicitam, utilizando o sistema Sophia Acervo (figura 6). O software adotado foi criado pela 

empresa Prima com o objetivo de realizar e facilitar a gestão de informações, oferecer um 

mecanismo de busca e recuperação de fácil utilização, além de disponibilizar de forma online 

os documentos já digitalizados.3 O Terminal de consultas (Terminal Web) pode ser acessado na 

página do Museu da Justiça, no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), 

onde o usuário pode consultar de maneira remota a base de dados e visualizar a íntegra dos 

documentos.  

 

 
3 Ver mais em: <http://www.portalsophia.com.br/SobreAcervo.aspx> e 

<https://www.sophia.com.br/solucoes/acervos-nao-bibliograficos/sophia-museu>. Acesso em: 10 ago. 2021. 

http://www.portalsophia.com.br/SobreAcervo.aspx
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Figura 6 - Tela para pesquisa do acervo do Museu da Justiça, através do software 

SophiA4 

 

Fonte: Figura do autor 

 

É importante destacar que o Decreto 10.278/2020 não apresenta informações para 

realização de Optical Character Recognition (OCR) nos documentos. Segundo o Parecer da 

UFF (2020, p. 7), OCR significa “reconhecimento óptico de caracteres, uma tecnologia que 

consiste em transformar o conteúdo de um documento digitalizado em conteúdo legível por 

máquina, facilitando e agilizando a recuperação de informações”. A finalidade dessa tecnologia 

é permitir que o usuário realize buscas de palavras no documento, otimizando suas pesquisas. 

Contudo, o CCMJ, ao disponibilizar os documentos, não utiliza esta ferramenta tão útil. 

Organizar, digitalizar e difundir as informações do acervo é uma tarefa necessária, mas 

um pouco complexa aos dias atuais, tendo em vista que é necessário a garantia da preservação 

e autenticidade dos documentos. Desta forma, as instituições que preservam a sua memória 

precisam garantir a gestão e manutenção de suas informações a longo prazo. Porém, isso só é 

possível através da existência de um repositório arquivístico digital confiável e não somente 

com a adoção de um software e ferramentas computacionais inadequadas que não se enquadram 

nos padrões mínimos exigidos pela legislação.  

 
4 Ver mais em: <http://www4.tjrj.jus.br/acervo/>. Acesso em: 08 ago. 2021. 

http://www4.tjrj.jus.br/acervo/
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Sabe-se que em muitas empresas o acervo e a garantia de sua preservação não são bem-

vistos e valorizados. Na maioria dos locais, é muito mais fácil digitalizar o acervo, de qualquer 

maneira, e eliminar a documentação para desocupar espaço físico nos setores. A preservação 

do documento precisa não somente ser garantida em meios analógicos como também em meios 

digitais, tendo em vista que a evolução tecnológica pode acarretar obsolescência e perda de 

informações importantes, principalmente quando acontece algum processo de migração de 

dados. Para garantia dessa preservação e das características fundamentais de um documento 

faz-se necessário o uso de uma grande ferramenta, imprescindível para os dias atuais e 

principalmente para os documentos digitais, que é o repositório arquivístico digital confiável, 

já abordado na seção anterior.  

A documentação precisa ser manipulada e conservada corretamente para que haja uma 

durabilidade maior. Necessita também ser digitalizada e disponibilizada utilizando todas as 

técnicas recomendadas para que o documento digital permaneça com as características 

essenciais, como autenticidade, de forma a não se tornar obsoleto. Além disso, os procedimentos 

de digitalização e difusão, se realizados corretamente e armazenados em ambiente adequado, 

envolvem também o usuário, com a finalidade de se obter uma boa experiência e resultado. São 

em procedimentos como estes que notam-se os desafios de preservação e digitalização para os 

profissionais da área. 

Arquivos públicos cujo documentos estejam destinados à guarda permanente não podem 

ser eliminados em hipótese alguma, são inalienáveis e imprescritíveis, mesmo após a 

digitalização, conforme amparado no art. 8º e art. 10º da Lei nº 8.159/1991 e art. 9º e art. 12º do 

Decreto 10.278/2020. Desta forma, todos os documentos armazenados no Museu da Justiça 

estão amparados por lei e garantidos de forma permanente. No caso de documentos de valor 

histórico, é preciso salientar que, segundo o DIBRATE (2005, p. 171), todo documento 

considerado histórico é de valor permanente, sendo, portanto, todo documento permanente de 

valor histórico. 

É importante destacar que a destinação para a guarda permanente de um documento 

precisa ser realizada através de uma avaliação para identificar o valor documental, de forma que 

necessite possuir um valor secundário, segundo o DIBRATE (2005, p. 172), tendo em vista sua 

utilidade para objetivos diferentes dos quais foram produzidos originalmente. Esta utilidade 

refere-se ao uso do documento como fonte probatória, histórica, de pesquisa e informação, pois 

possui informações necessárias para a Instituição e para os cidadãos em geral, como garantia de 
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memória. A avaliação é feita com base nos estudos liderados por cada Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos.  

No âmbito do Tribunal de Justiça existe uma Comissão Permanente de Avaliação 

Documental (CPAD), que de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(2005, p. 53) é um ¨grupo multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um 

arquivo, responsável pela elaboração de tabela de temporalidade.” Há também a Comissão de 

Preservação da Memória Judiciária (COMEMO), que atua mais diretamente junto ao Museu da 

Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário. 

Seguindo a Resolução 43, pode-se elencar algumas observações em relação à adoção 

dos procedimentos no Museu da Justiça. Para que cheguemos à conclusão se o software adotado 

na Instituição é adequado, precisa-se correlacionar às diretrizes e requisitos que um repositório 

digital deve seguir para que seja considerado confiável.  

A responsabilidade pelo repositório, implantação e manutenção deve ser compartilhada 

por profissionais de arquivo e de tecnologia da informação, para que haja o cumprimento dos 

requisitos tecnológicos e dos procedimentos do tratamento arquivístico. Isso não acontece no 

CCMJ, tendo em vista que somente os responsáveis pela digitalização, armazenamento, adoção 

dos requisitos e realização dos procedimentos, são os arquivistas.  

Segundo a Resolução,  

 

um repositório digital para documentos arquivísticos tem que ser capaz de organizar e 

recuperar os documentos, de forma a manter a relação orgânica entre eles. Nesse 

sentido, deve apoiar a organização hierárquica dos documentos digitais, a partir de um 

plano de classificação de documentos, e a descrição multinível, de acordo com a norma 

internacional para descrição arquivística (a “Norma Geral Internacional de Descrição 

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

NOBRADE”). (CONARQ, 2015, p. 10) 

 

 No caso do CCMJ, os documentos que possuem relação orgânica e hierárquica com 

outros não são relacionados nem recuperados igualmente.  

 A Resolução também aborda que um repositório digital deve estar de acordo com as 

normas e padrões estabelecidos, como o ISAAR, NOBRADE, e-PING, para possibilitar níveis 

de interoperabilidade com outros repositórios digitais e sistemas informatizados. Entretanto, tal 

abordagem não está descrita no Decreto 10.278. O CCMJ, como escrito anteriormente, possui 

um software de armazenamento e difusão, porém, o armazenamento em storage não significa o 

mesmo que um repositório digital. 
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Os requisitos, que serão abordados nessa seção e comparados aos do Museu, são 

organizados em três conjuntos: infraestrutura organizacional, gerenciamento do documento 

digital, e tecnologia, infraestrutura técnica e segurança.  

Quanto à infraestrutura organizacional, o CCMJ não possui garantia de governança e 

viabilidade organizacional, pois não possuem mandato legal, contexto organizacional e 

requisitos regulatórios, imprescindíveis para preservação, gerenciamento e acesso de longo 

prazo dos documentos. Tal instituição também não possui um plano de sucessão formal, de 

contingência e acordos para garantia da continuidade do serviço. 

 Quanto à transparência de procedimentos e arcabouço político, não há definição de 

requisitos, decisões, desenvolvimento e ações que garantem a preservação e acesso a longo 

prazo, algo que o repositório deve demonstrar explicitamente. Em relação à sustentabilidade 

financeira, que é mais um requisito que um RDC-Arq deve possuir, não acontece no software 

SophiA. Já os contratos, licenças e passivos firmados não são tão claros e mensuráveis, nem 

facilmente acessíveis e disponíveis, pois não especifica os direitos e obrigações do software aos 

documentos digitais a ele confiados, muito menos em relação à propriedade intelectual e à 

restrições de uso. 

   É importante destacar que o TJRJ iniciou os primeiros contatos para a instalação de um 

repositório arquivístico digital confiável, para realização de toda gestão documental e guarda 

definitiva dos documentos permanentes, incluídos os de valor histórico, conforme determinação 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Portaria nº 324/2020. Apesar desta determinação, o 

projeto ainda está em andamento, na fase de estudos para sua implementação. 

 O requisito gerenciamento do documento digital deve estar de acordo e seguir o modelo 

de referência OAIS, já exposto anteriormente. Segundo a Resolução 43, no processo de 

admissão, que consiste na entrada dos documentos e metadados no repositório digital, os 

requisitos para tal variam dependendo do tipo de material, do contexto legal e da relação entre 

o produtor do documento e o repositório. Já neste momento de admissão verifica-se que o 

processo não ocorre de maneira adequada, pois a identificação e escolha das propriedades a 

serem preservadas não são totalmente concordantes. Como visto no início dessa seção, os 

padrões mínimos técnicos exigidos não são totalmente seguidos e colocados em prática no 

momento da conversão do documento analógico para o digital.  

 No requisito tecnologia, infraestrutura técnica e segurança, a Resolução 43 não 

estabelece um hardware e software específicos para garantia da preservação a longo prazo, 

apenas descrevem práticas das áreas de gestão de dados e segurança, que precisam ser atendidas 
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por um repositório digital confiável. Dentre estas práticas, é necessário possuir um repositório 

com infraestrutura tecnológica robusta, para garantia da confiabilidade, possuir uma tecnologia 

de hardware e software apropriados e sempre monitorados, além da segurança tecnológica, de 

instalações físicas e de ações de pessoas. É necessário destacar, mais uma vez, que o software 

adotado pela instituição não é o adequado e não é considerado um repositório, tampouco 

arquivístico e confiável. 

Desta forma, o SophiA não é a melhor escolha a ser adotada pela Instituição, tampouco 

deveria estar na lista de softwares para adoção em um acervo. É um enorme equívoco utilizar 

este software em arquivos, pois, por mais que seja utilizado em acervo arquivístico, na verdade 

é um software para acervo bibliográfico. Ou seja, o SophiA não é um software voltado para 

arquivos, mas sim, para bibliotecas, ele não possui uma plataforma multinível e não possibilita 

o vínculo arquivístico, que permite a relação entre os documentos e o seu produtor.  

É notório que o SophiA não atende aos requisitos, sendo necessário, portanto, a 

implementação de uma plataforma de acesso e transparência ativa que atenda aos requisitos 

arquivísticos mínimos, ou seja, softwares livres, gratuitos e/ou com o código-fonte aberto, como 

exemplo, o ICA-AtoM, Archives Collection, ContentDM, ArchivistToolKit, SepiaDES.  

Flores e Hedlund (2014, p. 3) explicam a importância da adoção de uma plataforma 

como as mencionadas anteriormente, pois propicia 

 

[...] um espaço confiável de guarda dos documentos digitais e uma nova forma de dar 

acesso ao patrimônio documental, suprindo algumas das principais necessidades dos 

atuais usuários de arquivo, principalmente pela existência de funcionalidades que 

facilitam e incrementam a pesquisa, aumentando o índice de recuperação da 

informação, bem como pela possibilidade de oferecer ao usuário um representante 

digital confiável e de alta qualidade visual. (FLORES; HEDLUND, 2014, p. 3). 

 

O ICA-AtoM tem como significado Acess to Memory, é um dos softwares livres mais 

conhecidos atualmente, estando em conformidade com normas e padrões nacionais e 

internacionais (ISAD(G), ISAAR (CPF), ISDF e ISDIAH). É uma aplicação open source 

multinível baseada na web para acesso, difusão e descrição arquivística, podendo ser adotado 

gratuitamente por instituições arquivísticas e ser acessado em vários idiomas. 5  Foi uma 

iniciativa criada pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA) com o objetivo de proporcionar 

uma ferramenta gratuita para as entidades custodiadoras disponibilizarem seu acervo na 

Internet. Desta forma, o pesquisador tem a oportunidade de ter uma visão geral do fundo, do 

conteúdo, forma de arranjo e contexto de criação. 

 
5  Ver mais em: <https://www.accesstomemory.org/pt-br/>. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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Conrado (2014) explica que  

 

o ICA-AtoM é uma opção bastante consistente quando se fala em difusão de arquivos. 

A difusão através das ferramentas que utilizam a web, tais como ICA-AtoM, sítios 

institucionais, redes sociais, entre outros, representam um custo baixo ou até mesmo, 

custo zero. Além disso, potencialmente, o número de usuários reais e usuários em 

potencial a serem atingidos é maior, uma vez que as barreiras geográficas são 

quebradas pela internet. Mesmo assim, são poucas as instituições que utilizam essas 

plataformas para alcançar seus usuários. (CONRADO, 2014, p. 96). 

 

Ademais, Conrado (2014, p. 99) reforça que o ICA-AtoM, por ser um software livre, 

atende as políticas de preservação documental, visto que prima pelo acesso, liberdade e 

possibilidade de migração e conversão. 

É preciso se atentar que as instituições que implementam softwares como o SophiA 

necessitam de um olhar mais profundo e arquivístico para a área, tendo em vista que estão 

lidando com documentos permanentes e de grande valor para a sociedade. Tais instituições 

precisam abandonar estes softwares que não atendem aos requisitos necessários, que negam a 

segurança jurídica e o direito do cidadão. É necessário parar de desperdiçar dinheiro com 

softwares pagos e caros e abandonar a ideia de que os produtos pagos e mais caros são os 

melhores para serem implantados.  

Flores e Hedlund (2014, p. 1) acreditam que a falta de conhecimento sobre as 

plataformas arquivísticas 

 

[...] e o receio de trabalhar com a tecnologia da informação – seja talvez pela iminente 

ideia de altos custos financeiros ou por se tratar de algo em constante transformação o 

que exige atualizações periódicas – fazem com que muitas instituições arquivísticas 

não utilizem ou deixem em segundo plano a utilização de ferramentas arquivísticas 

como essas. (FLORES; HEDLUND, 2014, p. 1). 

 

De acordo com Conrado (2014, p. 36), um dos vários benefícios da adoção do ICA-

AtoM é a compatibilidade da plataforma com outros softwares, como os repositórios digitais. 

Por isso, tão importante quanto a adoção de um software de difusão e acesso, é a necessidade 

de implementar também uma plataforma de preservação.  

O Decreto 10.278/2020 não informa qual meio de armazenamento que atinge os 

preceitos exigidos, porém, segundo o Parecer Técnico da UFF (2020, p. 10), o recomendável é 

a implantação de um RDC-Arq para contemplar os requisitos necessários. 

Foi visto anteriormente o que é um RDC-Arq, mas qual a importância em adotá-lo? 

Quando é produzido um documento, seja ele nato-digital ou digitalizado, é necessário um 

tratamento diferente dos que são realizados em documento físico. Este tratamento precisa estar 

em concordância com as normas, modelos, padrões, política arquivística e requisitos, além de 
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estar em um sistema que possua uma cadeia de custódia ininterrupta, para garantir que os 

documentos não sofram nenhuma alteração ou manipulação a longo prazo, mantendo dessa 

forma a autenticidade. Essa cadeia de custódia documental, entretanto, é mais um dos elementos 

que não foram abordados no Decreto 10.278/2020. 

De acordo com o site do Portal SEI (2018),  

 

Na medida em que os formatos de arquivo ficam na iminência ou tornam-se obsoletos, 

o RDC-Arq realiza conversões e migrações para novos formatos seguindo a política 

de preservação definida para a instituição, de modo a garantir que o acesso aos 

documentos se mantenha ao longo do tempo. A preservação por intermédio do RDC-

Arq admite diversos formatos de arquivo, sejam documentos textuais, sonoros, 

multimídia, iconográficos etc., o que implica que a produção documental digital, nos 

mais variados formatos, pode ser preservado nesta plataforma. (PORTAL SEI, 2018) 

 

O Portal (2018) também destaca que a implementação de um RDC-Arq abrange um 

conjunto de elementos importantes, como a política de preservação digital, procedimentos 

administrativos e técnicos de gestão do software e aplicações. Além disso, abrange também a 

previsão de recursos de ordem financeira, operacional e técnicas permanentes, que são 

indispensáveis ao seu funcionamento, para poder manter o RDC-Arq sustentável à preservação 

e acesso a longo prazo. 

Dentre as plataformas de preservação pagas pode-se destacar, por exemplo, o Preservica 

e LIBNOVA, dentre diversos outros. Países como o Brasil têm uma tendência em utilizar de 

praxe softwares pagos, o que acaba se tornando um investimento muito caro quando precisa 

pensar no todo, tanto na adoção do software e plataforma, quanto na adoção de técnicas e 

procedimentos adequados para preservação dos documentos arquivísticos digitais. Desta forma, 

também existem as versões livres, como o Archivematica e o RODA. Esses exemplos são 

ótimas opções para adoção na Instituição, tendo em vista a garantia da autenticidade e 

preservação dos documentos em um sistema de código aberto. Além disso, a adoção de 

plataformas como essas garante mais economia e melhor utilização e aplicação de recursos, 

sejam eles públicos ou privados. 

O RODA (Repositório de Objetos Digitais Autênticos) é um projeto desenvolvido pelo 

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas (DGLAB) com o apoio da Universidade do Minho, em Portugal. Foi criado seguindo 

o modelo OAIS com a finalidade de incorporar documentos eletrônicos de forma controlada, 

assegurando a sua gestão e preservação ao longo do tempo, além de seu acesso aos usuários. 

Sua missão é “assegurar a execução e o desenvolvimento da política arquivística nacional e o 

http://dglab.gov.pt/
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cumprimento das obrigações do Estado no domínio do patrimônio arquivístico e da gestão de 

arquivos, em qualquer forma ou suporte e em todo o território nacional.” 6  

Já o Archivematica possibilita a preservação de conteúdos digitais de forma confiável e 

autêntica, mantendo seu acesso a longo prazo e seguindo os padrões de preservação 

arquivísticos, como a norma internacional ISO 14721:2003 (Modelo OAIS). 7  Com isso, 

segundo Flores (2016), o uso adequado do AtoM, interconexo ao Archivematica (RDC-Arq), 

garante autenticidade, integridade, confidencialidade e acesso a longo prazo, além de permitir 

a manutenção da cadeia de custódia.  

Em suma, é fundamental que, tanto o SEATA quanto os demais setores da instituição, 

adotem essas plataformas de preservação e acesso, facilitando as atividades dos funcionários e 

trazendo diversos benefícios ao CCMJ. Assim, o Museu da Justiça cumprirá com os preceitos 

arquivísticos de preservação, difusão e acesso aos documentos e corroborará com a sua missão: 

pesquisar, preservar e difundir a memória do Poder Judiciário. 

  

5 CONCLUSÃO  

 

Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de ampliar o conhecimento nesta área 

de documento arquivístico digital, além de expor as dificuldades no campo da Arquivologia, por 

parte dos arquivistas, para a criação e adoção de técnicas relevantes e apropriadas para o 

tratamento documental. Espera-se que ao longo dos anos continue havendo uma crescente busca 

e estudos neste âmbito. 

Sabe-se que uma das características básicas do campo da Arquivologia é cumprir seu 

objetivo de fomentar o conhecimento de informações e documentos, sejam eles de qualquer 

suporte e formato. Além disso, para manter um documento íntegro, é necessário que haja as 

cinco características essenciais: a naturalidade, a organicidade, a imparcialidade, a autenticidade 

e a unicidade. 

 Ao longo da construção desse trabalho foi percebido a necessidade de manter o 

documento íntegro, tanto para o próprio documento, quanto para o usuário, ou seja, a sociedade 

em geral que utiliza a documentação para busca de informações. Portanto, mesmo que 

indiretamente, tanto a existência, total ou parcial, de documentos, quanto a sua ausência, 

impactam toda uma sociedade que busca por informação. 

 
6 Ver mais em: <https://roda.arquivos.pt/#welcome>. Acesso em: 20 ago. 2021. 

7 Ver mais em <https://www.archivematica.org/pt-br/>. Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://roda.arquivos.pt/#welcome
https://www.archivematica.org/pt-br/
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Durante a pesquisa, foram apresentados princípios teóricos e metodológicos da área 

arquivística, baseados nos parâmetros da preservação, autenticidade e digitalização. Estes 

parâmetros mostraram quão imprescindíveis e conectados eles são, bem como a maneira que se 

complementam. Garantir que os documentos não sejam adulterados e permaneçam preservados 

e autênticos tornou-se um grande desafio para realizar sua difusão, pois precisam ser 

compreendidos pelo hardware e software. É necessário que as instituições foquem nessas 

questões, acompanhando, analisando e adotando metodologias eficazes para que o arquivo 

cumpra seu papel de autenticidade, preservação e posterior acesso. 

Neste relatório de pesquisa houve a proposta de compreender o processo de digitalização 

dos documentos arquivísticos digitais do CCMJ através do estudo de caso. Pode-se, através desta 

pesquisa de campo, notar três aspectos significativos, sendo eles: todas as teorias e práticas 

aprendidas durante a graduação e os estágios; a percepção da importância da adoção de técnicas 

e sistemas especializados para haver um bom funcionamento dos trabalhos arquivísticos, além, 

claro, da relevância de um profissional de arquivo responsável, capacitado e atualizado nos 

conceitos e técnicas que surgem ao longo dos anos. 

A digitalização trouxe inúmeros benefícios físicos e econômicos para a comunidade em 

geral, mas é preciso entender que também há grandes consequências de sua utilização no mundo. 

Para garantia da memória, é de extrema importância e urgência que essas instituições 

responsáveis pela guarda de acervo se adaptem o quanto antes à nova realidade e à necessidade 

digital, adotando políticas e técnicas arquivisticamente adequadas, além de repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis e metadados específicos para armazenamento e manutenção do 

documento de maneira autêntica, conservando todas as características que um documento, 

mesmo que digital, deva possuir. Desta forma, além da instituição possibilitar o avanço na 

pesquisa desta área, ela também estará capacitando mais profissionais nessas tarefas que 

desempenharão. 

Sem a conservação de documentos históricos seria impossível buscar, analisar e entender 

toda uma era e séculos passados repletos de acontecimentos e eventos marcantes para a 

sociedade, refletindo em contextos sociais, econômicos e políticos. Grande parte desses 

documentos históricos estão no Museu e é um grande privilégio e satisfação analisar como estes 

documentos estão sendo digitalizados e tratados para difusão. 

Infelizmente, há muito mais contras do que prós ao destacar os métodos e procedimentos 

adotados pela Instituição para digitalização, armazenamento e acesso das informações. Logo no 

processo de digitalização pode-se perceber a adoção de padrões técnicos diferentes dos exigidos 
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pelo Decreto 10.278/2020. Quando se avalia o armazenamento e difusão dos documentos a 

história se complica ainda mais, tendo em vista que o software adotado não é o adequado, já que 

não é um repositório, tampouco arquivístico e confiável. É importante salientar que o Decreto 

10.278/2020 deixou de apresentar alguns pontos necessários, pois não dá informações para 

realização de OCR, não estabelece punições nem ferramentas necessárias para garantir 

integridade, confiabilidade, rastreabilidade e auditabilidade dos documentos, não informa qual 

meio de armazenamento deve ser adotado, dentre outros. 

Apesar disso, segundo Flores (2020) destaca em sua apresentação no Youtube, a adoção 

do Decreto atual junto com as melhores práticas, referenciais, normas, modelos e padrões 

arquivísticos possibilita, para a sociedade em geral, a segurança jurídica, a preservação e a 

autenticidade dos documentos digitalizados, elementos que desempenham a função social dos 

arquivos, garantindo a custódia dos documentos digitais e seu arquivamento de forma segura. 

Desta forma, por mais que o Decreto possua falhas, é importante salientar os pontos positivos 

que ele traz, como: o representante digital, a interoperabilidade dos sistemas, o registro de 

preservação, assim como a abordagem da Lei 8.159. 

No mais, a partir da análise dos métodos e sistemas adotados pelo CCMJ, verifica-se 

que é imprescindível a adoção de uma plataforma de preservação, como o RDC-Arq, e de acesso 

e transparência ativa, como o AtoM, para gerir, armazenar e difundir o acervo. A plataforma de 

preservação adotada precisa estar seguindo as normas, padrões, políticas arquivísticas e modelo 

OAIS, em uma cadeia de custódia ininterrupta, garantindo que os documentos não sofram 

adulteração a longo prazo e mantendo sua autenticidade. Por isso, as mais recomendadas são a 

Archivematica e RODA, que além de serem gratuitas, são baseadas nas recomendações 

arquivísticas. Já a plataforma de acesso e transparência ativa, aplicada aos critérios arquivísticos 

exigidos, possibilita a difusão do acervo institucional aos usuários. Desta forma, se a plataforma 

ICA-AtoM for interligada a um RDC-Arq, haverá a manutenção da cadeia de custódia e, 

consequentemente, a preservação, a autenticidade e o acesso a longo prazo dos documentos 

arquivísticos digitais.  

A adoção de softwares livres e/ou de código aberto, como os mencionados acima, 

garante mais economia e melhor utilização e aplicação de recursos da Instituição, além de 

proporcionar diversos outros benefícios ao CCMJ, como o cumprimento adequado de preceitos 

arquivísticos e legitimação da missão institucional, que é pesquisar, preservar e difundir a 

memória do Poder Judiciário. Por isso, é de suma importância o conhecimento dos arquivistas 
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da Instituição sobre essas plataformas, mantendo preservado e tornando acessível, a nível 

mundial, o seu acervo.  

Ao final desta pesquisa foi analisado todo o aprendizado pessoal e profissional durante 

a faculdade, tendo ciência que a Arquivologia desempenha um papel intelectual e está presente 

nos diversos momentos do cotidiano. A Arquivologia não é apenas arquivar documentos em 

caixas e colocar dentro de uma sala que não será utilizada. Por isso, é válido motivar e estimular 

de forma mais regular e frequente as discussões sobre o universo contemporâneo nas faculdades 

de Arquivologia, pois ela está passando por uma mudança de paradigmas. O papel do arquivista 

está cada vez mais sendo demandado, não somente em arquivo analógico como também digital, 

seguindo o modelo OAIS, gerenciando os sistemas arquivísticos e garantindo a preservação 

digital, autenticidade e cadeia de custódia ininterrupta dos documentos. 

Desta forma, os estudantes, corpo discente, das universidades precisam ter uma formação 

acadêmica mais completa, sensível e especializada em relação ao conhecimento e estudo de 

novos suportes, sistemas e técnicas que vêm surgindo ao longo dessas últimas décadas. Espera-

se que, ao longo dos anos, as grades curriculares das diversas faculdades de Arquivologia 

espalhadas pelo território brasileiro tenham uma significativa mudança, tendo em vista às novas 

necessidades, estudos e tarefas do arquivista.  

Os futuros profissionais arquivistas poderão ter um conhecimento mais abrangente das 

necessidades atuais do mercado e da sociedade, além de uma boa capacitação para investigar as 

necessidades e usos corretos de uma digitalização e dos sistemas adotados, sempre relacionando 

o conhecimento acadêmico e o prático adquiridos. Não se pode negar que a interdisciplinaridade 

com outras áreas do saber é outro fator importantíssimo para as tarefas serem concluídas com 

êxito em uma Instituição.  

Desta forma, é através de uma graduação mais correlacionada à temas atuais e de uma 

capacitação empenhada em questionar e abordar temáticas arquivísticas-tecnológicas, que a 

Arquivologia poderá ter mais sucesso em desenvolver maiores pesquisas e estudos na área de 

digitalização de documentos e plataformas digitais, no qual atualmente ainda se encontra com 

uma carência de literatura.  

Em suma, a monografia mostra que a digitalização precisa seguir os critérios de padrões 

exigidos. O documento digitalizado precisa ser armazenado em um repositório arquivístico 

digital confiável para a manutenção da autenticidade e integridade documental, havendo uma 

cadeia de custódia ininterrupta de modo a garantir sua memória e possibilitar sua difusão em 

uma plataforma de acesso e transparência ativa. É necessário que haja investigações mais 
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aprofundadas em relação à adoção de plataformas de preservação e difusão para que os 

documentos digitais sejam cada vez menos afetados com a obsolescência tecnológica e 

permaneçam autênticos e fidedignos no ambiente digital. Para isso, o esforço da comunidade 

arquivística se torna tão importante, sendo necessária a sua persistência no que tange às 

legislações e procedimentos técnicos a serem adotados para o avanço de procedimentos digitais 

que garantam a preservação documental.  
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APÊNDICE 

 

ROTEIRO UTILIZADO PARA OBSERVAÇÃO NO SETOR 

 

1. Há uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)? - de acordo com o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 53) CPAD é um ¨grupo 

multidisciplinar encarregado da avaliação de documentos de um arquivo, responsável pela 

elaboração de tabela de temporalidade.” 

1.1) Se sim, há uma verificação de quais tipos e conjuntos documentais serão 

digitalizados? 

1.2) Se não, como funciona a escolha e ordem de quais tipos e conjuntos 

documentais serão digitalizados? 

2. Há disponível um hardware e um software de digitalização adaptáveis aos requisitos 

mínimos estabelecidos nos anexos I e II do Decreto 10.278/2020? Se não, já foi solicitado à 

área de Tecnologia da Informação? 

3. Há disponível um ou mais softwares de armazenamento interoperáveis (que atendam aos 

requisitos mínimos estabelecidos no Decreto 10.278/2020)? Se não, já foi solicitado à área 

de Tecnologia da Informação? 

4. O armazenamento é feito por um repositório arquivístico digital (RDC-Arq)? Se não, este 

armazenamento digital é realizado de que maneira e onde?  

5. Há garantia de preservação e autenticidade do documento digitalizado e armazenado no 

sistema adotado?  

6. A digitalização dos documentos é realizada conforme os requisitos de padrões técnicos e 

metadados exigidos? 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Padrões Técnicos Mínimos para Digitalização de Documentos (Decreto nº 

10.278/2020) 

DOCUMENTO 
RESOLUÇÃO 

MÍNIMA 
COR 

TIPO 

ORIGINAL 

FORMATO 

DE 

ARQUIVO* 

Textos impressos, sem 

ilustração, em preto e branco 
300 dpi 

Monocromático 

(preto e branco) 
Texto PDF/A 

Textos impressos, com 

ilustração, em preto e branco 
300 dpi Escala de cinza Texto/imagem PDF/A 

Textos impressos, com 

ilustração e cores 
300 dpi RGB (colorido) Texto/imagem PDF/A 

Textos manuscritos, com ou 

sem ilustração, em preto e 

branco 

300 dpi Escala de cinza Texto/imagem PDF/A 

Textos manuscritos, com ou 

sem ilustração, em cores 
300 dpi RGB (colorido) Texto/imagem PDF/A 

Fotografias e cartazes 300 dpi RGB (colorido) Imagem PNG 

Plantas e mapas 600 dpi 
Monocromático 

(preto e branco) 
Texto/imagem PNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

ANEXO B - Metadados Mínimos Exigidos (Decreto nº 10.278/2020) 

 

a) Para todos os documentos: 

Metadados Definição 

Assunto 

Palavras-chave que representam o conteúdo do documento. 

Pode ser de preenchimento livre ou com o uso de vocabulário 

controlado ou tesauro. 

Autor (nome) Pessoa natural ou jurídica que emitiu o documento. 

Data e local da 

digitalização 

Registro cronológico (data e hora) e tópico (local) da digitalização do 

documento. 

Identificador do 

documento digital 

Identificador único atribuído ao documento no ato de sua captura para 

o sistema informatizado (sistema de negócios). 

Responsável pela 

digitalização 
Pessoa jurídica ou física responsável pela digitalização 

Título 

Elemento de descrição que nomeia o documento. Pode ser formal ou 

atribuído: 

formal: designação registrada no documento; 

•atribuído: designação providenciada para identificação de um 

documento formalmente desprovido de título. 

Tipo documental 
Indica o tipo de documento, ou seja, a configuração da espécie 

documental de acordo com a atividade que a gerou. 

Hash (chekcsum) da 

imagem 

Algoritmo que mapeia uma sequência debits(de um arquivo em 

formato digital), com a finalidade de realizar a sua verificação de 

integridade. 

 

b) Para documentos digitalizados por pessoas jurídicas de direito público interno:  

Metadados Definição 

Classe 
Identificação da classe, subclasse, grupo ou subgrupo do documento 

com base em um plano de classificação de documentos. 

Data de produção (do 

documento original) 

Registro cronológico (data e hora) e tópico (local) da produção do 

documento. 

Destinação prevista 

(eliminação ou guarda 

permanente) 

Indicação da próxima ação de destinação (transferência, eliminação 

ou recolhimento) prevista para o documento, em cumprimento à 

tabela de temporalidade e destinação de documentos das atividades-

meio e das atividades-fim. 

Gênero 

Indica o gênero documental, ou seja, a configuração da informação 

no documento de acordo com o sistema de signos utilizado na 

comunicação do documento. 

Prazo de guarda 
Indicação do prazo estabelecido em tabela de temporalidade para o 

cumprimento da destinação. 

 


