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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar os principais meios para 

a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais. O meio 

digital tornou-se um espaço em que cada vez mais documentos arquivísticos são 

produzidos, circulam, tramitam e são armazenados, sendo assim, é necessário 

um estudo e análise de ferramentas de presunção de autenticidade neste novo 

contexto. A autenticidade dos documentos sempre foi uma propriedade de 

grande importância dentro da Arquivologia, a segurança da informação é um 

aspecto fundamental que deve ser continuamente analisado e debatido, ainda 

mais no ambiente virtual, comprovadamente vulnerável e suscetível a diversas 

falhas. Os gêneros dos procedimentos e técnicas mesclam métodos 

tecnológicos e outros independentes de tecnologias, que garantem a 

autenticidade dos mais variados tipos de documentos. Com base na pesquisa 

bibliográfica, métodos e procedimentos técnicos foram listados, mas eles não 

são suficientemente capazes, de forma única, para a presunção de 

autenticidade, cada um suscita problemas, mas em conjunto, são capazes de 

fornecer a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais com o menor grau 

de incerteza possível.  

 

 

Palavras-chave: Documentos arquivísticos digitais, Autenticidade, Metadados, 

Assinatura Digital, Sistemas Informatizados, Políticas Arquivísticas. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to show the main means for the presumption of 

authenticity of digital archival documents. The digital environment has become a 

place where increasingly archival documents are produced, circulated, proceed 

through and stored, therefore, a study and analysis of authenticity presumption 

of means in this new context is necessary. Authenticity has always been a very 

important quality in the Archivology, information security is a key aspect that 

should be continuously examined and discussed further in the virtual 

environment, proven vulnerable and susceptible to faults. The genres of the 

procedures and techniques blend technological methods and other independent 

technologies that ensure the authenticity of all types of documents. Based on the 

literature, methods and technical procedures have been listed, but they are not 

sufficiently able, separately, to the presumption of authenticity, each one raises 

questions, but together are able to provide the authenticity of digital archival 

documents the lowest possible uncertainty. 

 

Keywords: Digital Archival Documents, Authenticity, Metadata, Digital 

Signature, Computerized Systems, Archival Policies. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A tecnologia digital está presente em nossa vida diária nas mais 

diferentes atividades, a exemplo dos celulares inteligentes e computadores 

portáteis que fazem parte do nosso cotidiano. Os documentos também 

acompanharam essas grandes mudanças em decorrência da modernização das 

instituições e das novas demandas sociais. 

 

A tendência atual nas empresas públicas e privadas é a digitalização dos 

documentos e somam-se ainda os documentos nato digitais, construindo assim 

um grande acervo digital de documentos. A informação é essencial e as 

instituições procuram mais dinamismo na sua disseminação; por isso o 

investimento na gestão dos documentos já que esse meio proporciona condições 

para alto compartilhamento de informações. Um documento arquivístico tem 

valor por servir de prova e informativo. A questão tem implicações na segurança 

de toda informação armazenada em bancos de dados e repositórios digitais. 

Como já foi observado, mesmo grandes sistemas de segurança do mundo foram 

invadidos por usuários comuns de computador que possuem avançado 

conhecimento. 

 

É bem mais fácil alterar e desmembrar documentos de acervos digitais, a 

confiabilidade e segurança da informação estão em constante risco. A 

autenticidade é componente vital nesse contexto, já que somente ela propõe 

meios confiáveis para garantir a segurança da informação. A autenticidade no 

meio digital vem a contribuir decisivamente para garantir que as pessoas possam 

confiar plenamente nos documentos produzidos ou hospedados do meio digital. 

A facilidade para se criar e compartilhar documentos digitais pode gerar grandes 

problemas para as instituições no que se refere à organização e segurança 

desses acervos no mundo virtual e o arquivista não pode se omitir diante de tal 

desafio. 
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A reflexão apresentada está focada nas diretrizes para se conseguir a 

autenticidade de um documento arquivístico digital.  

Entidades arquivísticas e grupos voltados para ela como o CONARQ 

(Conselho Nacional de Arquivos), Arquivo Nacional, e-ARQ Brasil e o Projeto 

InterPARES - International Research on Permanent Authentic Records in 

Electronic Systems (Pesquisa Internacional sobre Documentos Arquivísticos 

Autênticos Permanentes em Sistemas Eletrônicos) publicam diretrizes sobre as 

questões envolvendo os documentos arquivísticos digitais e a autenticidade 

digital. Essas publicações e considerável parte dos autores em si aborda a 

autenticidade com vistas à preservação. Sabe-se que a autenticidade também 

tange à transmissão de dados dentro de um ambiente virtual organizado. Outro 

aspecto da autenticidade no meio digital é que é um tema abordado em outras 

áreas do conhecimento, como Direito e Tecnologias da Informação (T.I), como 

pode ser observado na própria bibliografia.  

 

Por fim, a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais é uma questão sem um grande consenso. Há entusiastas da assinatura 

digital, por exemplo, e outros que são contra. Há propostas diferentes de 

metadados para descrição e averiguação de autenticidade. Como um dos 

conceitos fundamentais da Arquivologia, a autenticidade merece um debate 

acerca do seu papel no meio digital, junto ao documento arquivístico digital. A 

assinatura digital pode ser num meio de autenticidade passível de preservação 

em longo prazo? Para a presunção de autenticidade digital, podem ser usados 

métodos não digitais? Há medidas que isoladas contribuem para a autenticidade 

ou só um conjunto de métodos é eficiente? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Apresentar uma reflexão sobre a autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais e enumerar métodos de autenticação.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

a) Identificar na literatura especializada a opinião de profissionais e 

instituições da Arquivologia sobre autenticidade digital e os meios 

normalmente usados para a autenticação de documentos arquivísticos 

digitais.  
 

b) Apresentar os meios de autenticação dos documentos arquivísticos 

digitais, explicitando o funcionamento de cada método.  

 

c)  Refletir sobre como pode-se lidar com a autenticidade com vistas à 

segurança da informação.  

 

d) Analisar o que a literatura propõe para a autenticidade e com que 

frequência se fala dela no universo arquivístico nacional. 
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3 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL  

 

É fundamental compreender o conceito de documento arquivístico uma 

vez que alguns dos métodos de autenticidade evocam princípios exclusivos 

dessa classe de documentos.  

 

Primeiro, é importante compreender o significado de documento:  

 

“Do latim documentum, um documento é uma carta, um diploma ou um 

escrito que reproduz um acontecimento, uma situação ou uma 

circunstância. Também se trata de um texto que apresenta dados 

susceptíveis de serem utilizados para comprovar algo”. (CONCEITO. 

DE, 2016) 

 

De forma genérica, pode-se afirmar que documento é um mero registro 

escrito (ou gravado, fotografado, etc...) de acontecimentos e situações. Todos 

produzem documentos, voluntariamente ou involuntariamente e nos mais 

diversos suportes.  

 

Documento arquivístico possui diferenças fundamentais: 

 

“Documento arquivístico é a informação registrada, independente da 

forma ou do suporte, produzida ou recebida no decorrer das atividades 

de uma instituição ou pessoa, dotada de organicidade, que possui 

elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas 

atividades.” (UFRGS apud Rondinelli, R. Gerenciamento  Arquivísitico 

de Documentos Eletrônicos,2016)  
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Os documentos, inclusive os arquivísticos, possuem a mesma ideia do 

registro de uma situação, informação ou acontecimento, mas a diferença 

fundamental está no meio de acumulação. A partir do momento que o documento 

arquivístico é definido como um conjunto orgânico acumulado involuntariamente 

e inerente às atividades de uma pessoa jurídica ou física, documentos 

acumulados/produzidos de forma voluntária e organizados como coleções 

dificilmente possuem preceitos fundamentais para que sejam considerados 

documentos de arquivo, Por exemplo, é possível visualizar a organicidade numa 

coleção de panfletos?  

 

Para ajudar na elucidação da questão, é bom rever o conceito de 

organicidade da arquivística:  

 

“Princípio da Organicidade: As relações administrativas 

orgânicas se refletem nos conjuntos documentais. A 

organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos 

espelham a estrutura, funções e atividades da entidade 

produtora/acumuladora em suas relações internas e externas.” 

(TECNOLEGIS, 2016). 

 

Ou seja, os conjuntos documentais devem refletir de maneira fidedigna 

as funções e atividades da entidade produtora/acumuladora. No caso de uma 

coleção de panfletos diversos, o que se tem é uma série de documentos reunidos 

voluntariamente por alguém, por algum gosto desconhecido e de forma 

arbitrária. O máximo que se pode descobrir da pessoa que juntou tudo isso é o 

seu gosto pessoal.  

 

Se considerar um arquivo de um setor de contabilidade, encontram-se 

documentos arquivísticos de natureza contábil, produzidos pela necessidade 
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inerente do funcionamento do setor e da instituição. Os tipos de documentos 

arquivados por esse setor normalmente são Notas Fiscais, Contas, Folhas de 

pagamentos, etc., a partir deste olhar nos documentos, é deduzível que o setor 

de contabilidade é responsável pelo pagamento dos funcionários, pagamento de 

contas, etc.  

 

O documento arquivístico pode estar em qualquer forma ou suporte 

porque a sua produção/acumulação independem do lugar onde esteja, 

basicamente, pessoas e instituições produzem/acumulam documentos, isso é 

um fato da constituição das sociedades humanas e para garantir seu 

funcionamento.  

 

Sendo assim, vários princípios arquivísticos podem permanecer tanto 

em documentos em suporte físico quanto em suporte digital, o que constitui um 

meio fundamental para averiguar a autenticidade.   

 

Como exposto anteriormente, os princípios definidores de um 

documento de arquivo estão presentes nos mais diversos gêneros de 

documentos, inclusive nos nato digitais ou nos que foram digitalizados. 

Rondinelli(2011) explicita o que é documento arquivístico digital: 

 

“Dá-se, pois, que o conceito em questão é formulado a partir da junção 

dos conceitos de documento, documento arquivístico e documental 

digital. Assim, em outras palavras, podemos dizer que o documento 

arquivístico digital é um documento, isto é, “uma unidade indivisível de 

informação constituída por uma mensagem fixada num suporte 

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

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

“[...] codificado em dígitos binários e interpretável por um sistema 

computacional”, em suporte magnético, ótico ou outro.” (RONDINELLI, 

2011 p.227). 
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O documento arquivístico digital possui as características de um 

documento arquivístico qualquer, sendo que a única diferença se daria no 

suporte e na forma de acessá-lo. Apesar disso, o conceito do documento em 

ambiente digital sucinta outas importantes preocupações:  

 

“Pelo exposto inferimos que documentos digitais produzidos no decorrer 

de atividades desempenhadas por instituições públicas e privadas e, 

portanto, a partir de um determinado sistema jurídico, podem 

perfeitamente se configurar como documentos arquivísticos. No entanto, 

há uma questão que se coloca de imediato: como documentos 

naturalmente dinâmicos, como é o caso dos digitais, podem atender às 

características arquivísticas de forma fixa e conteúdo estável? É 

exatamente aí que nasce um conceito fundamental para a identificação 

do documento arquivístico em ambiente digital, qual seja o de 

variabilidade limitada. Segundo esse conceito, o documento arquivístico 

digital pode sofrer variações de forma e de conteúdo desde que as 

mesmas se deem a partir de regras fixas devidamente planejadas e 

desejadas por seu autor.” (RONDINELLI, 2011, p.257/258) 

 

Como exposto, os conceitos de forma fixa e conteúdo estável estão sob 

risco em ambientes digitais ao que tange seu acesso e apresentação. Como se 

pode ser observado no dia a dia de qualquer usuário constante de ambientes 

digitais. Um documento digital pode ter sua forma e conteúdo modificados 

quando for aberto por um software diferente do que o gerou. Isso vem a 

comprometer a estrutura do documento em si e mesmo até a sua confiabilidade. 

Uma das grandes questões do meio digital é a vulnerabilidade dos documentos 

ali mantidos. 

 

“(...) os registros em dígitos binários são mais frágeis que os registros 

tradicionais, além disso, a sua interpretação ocorre de forma indireta, 

mediada por computador. Não bastassem estes empecilhos, as 

tecnologias de hardware, software e suporte estão em constante 

mudança, o que torna os documentos digitais mais vulneráveis devido 

a dificuldades de recuperação. Questões como a fragilidade e a 

vulnerabilidade denotam a necessidade de discussões mais profundas 

sobre a obsolescência tecnológica e a preservação digital, que são 
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questões muito pertinentes na atualidade”. (HENRIQUE MACHADO 

DOS SANTOS, 2015, p.8). 

 

Não é simples unificar somente os tipos de documentos gerados no 

ambiente digital, várias outras circunstâncias podem comprometer a forma fixa 

do documento digital. O conceito da variabilidade limitada permite que o 

documento seja adaptado a outros suportes, mas com regras fixas e definidas 

desde a sua criação. Essas regras podem vir como metadados, por exemplo.  

  

Rondinelli (2011) ainda explica a importância das partes constituintes do 

documento arquivístico e que isso implica inclusive na autenticidade dos 

documentos, sejam digitais ou não. Uma parte constituinte dos documentos são 

os caracteres extrínsecos ou de estrutura, seriam os aspectos formais dos 

documentos ao que tangem sua estrutura física e com a sua forma de 

apresentação. Trazem a noção de gênero, ou seja, como o documento se 

configura de acordo com a forma da qual os seus criadores/executores o usaram 

para registrar a informação. 

 

 A outra parte diz respeito aos caracteres intrínsecos, relacionados ao 

conteúdo/assunto dos documentos.  O conjunto desses fatores dá completude 

ao entendimento do documento e também a sua função.  

 

“No que diz respeito às partes constituintes do documento arquivístico 

segundo a Diplomática, há que reiterar que quanto mais completo, maior 

será a documentabilidade desse documento, ou seja, sua capacidade de 

documentar a ação da qual participa. Tal completude implicará 

diretamente na sua credibilidade, isto é, no seu grau de acurácia, 

confiabilidade e autenticidade. Entretanto há que enfatizar que um 

documento não perde seu status arquivísticos por não apresentar todos 

os elementos de forma (intrínsecos e extrínsecos). Nesse caso o que se 

tem é um “mau documento arquivístico.” (RONDINELLI, 2011, p.252). 

 

Portanto, os documentos arquivístico digitais possuem os mesmo 

princípios definidores de um documento arquivístico como tal, mas assim como 

ele “herda” as características dos documentos em formatos mais tradicionais, ele 
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também adquire novas problemáticas que dizem respeito ao ambiente virtual, 

obtendo também os problemas comuns em sistemas avançados de informação, 

como a insegurança e a forma não totalmente estável, a autenticidade vem a 

contribuir de forma ainda mais decisiva nesse novo contexto dos documentos de 

arquivo.  

 

A autenticidade é uma qualidade de suma importância dos documentos. 

Um documento sem esse atestado de autenticidade dificilmente será 

considerado para tomada de decisão, entre outras importâncias dos 

documentos. O CONARQ define autenticidade como “qualidade de um 

documento ser exatamente aquele que foi produzido, não tendo sofrido 

alteração, corrompimento adulteração. A autenticidade é composta de identidade 

e integridade”(2012) 

 

O projeto InterPARES (2010) define o conceito de identidade:  

 

Conjunto de características de um documento ou de um documento 

arquivístico que o identifica de forma única e o distingue dos demais. 

A identidade de um documento, junto com sua integridade, constitui-se 

em um componente de autenticidade.(InterPARES, p. 5, 2010) 

 

E, posteriormente, o conceito de integridade como “qualidade de ser 

completo e inalterado em todos os aspectos essenciais; junto com a identidade, 

é um componente da autenticidade” (2010, p.6). 

 

Basicamente, a identidade de um documento o distingue do conjunto, 

tornando-o único e a integridade é que atua em conjunto para que conserve as 

características essenciais dos documentos de forma íntegra. Considerando 

esses aspetos, a autenticidade é garantida pela presunção das qualidades 

anteriores.   

 

Para que um documento seja considerado autêntico, ele precisa ser 

criado por entidade competente e possuir elementos que garantam sua 

existência e continuidade, tais como assinaturas, carimbos, marcas d’água, etc. 
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Esses elementos validarão o documento, mostrando o seu autor e que o mesmo 

assume e concorda com o conteúdo e informações que se encontram ali, 

concretizando a autenticidade e a veracidade deste instrumento de prova. Estes 

elementos podem ser alvos de falsificação e outros perigos também, rompendo 

a forma e estrutura do documento. 

 

Quanto à autenticidade, o e-Arq Brasil explica como ela se relaciona com 

a confiabilidade e a dificuldade de presumir ela. 

 

“Enquanto a confiabilidade está relacionada ao 

momento da produção, a autenticidade está ligada à 

transmissão do documento e à sua preservação e 

custódia. Um documento autêntico é aquele que se 

mantém da mesma forma como foi produzido e, 

portanto, apresenta o mesmo grau de confiabilidade que 

tinha no momento de sua produção. Assim, um 

documento não completamente confiável, mas 

transmitido e preservado sem adulteração ou qualquer 

outro tipo de corrupção, é autêntico (BRASIL, 2011, p. 

21). 

[...] Dificilmente pode-se assegurar a veracidade do 

conteúdo de um documento; ela é inferida da 

completeza e dos procedimentos de produção. A 

confiabilidade é uma questão de grau, ou seja, um 

documento pode ser mais ou menos confiável” 

(BRASIL, 2011, p. 22). 

 

Ainda segundo o CONARQ, os documentos possuem três aspectos a 

respeito da autenticidade, todos independentes uns dos outros: histórica, 

diplomática e legal. Os documentos historicamente autênticos atestam 

acontecimentos, eventos, fatos e informações verdadeiras. Os documentos 

diplomaticamente autênticos são aqueles que foram feitos de acordo com os 

costumes e práticas de seu tempo e assinados pelas devidas autoridades da 

época para fazê-lo. Os documentos legalmente autênticos são aqueles garantem 

sua genuinidade por meio de uma autoridade representativa, fornecendo 

testemunhos de si mesmos. 
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Sendo assim, um documento pode ser historicamente falso, por atestar 

fatos inverídicos, mas podem ser transmitidos e preservados por meios 

autênticos, diplomaticamente falando. Esta é a questão da confiabilidade que o 

e-Arq Brasil explica como anteriormente apresentado. 

 

O projeto InterPARES ainda oferece uma espécie de classificação dos 

meios de presunção de tecnologia, um dependente de tecnologia, outro comum 

a todos os documentos.  

 

“A presunção independente da tecnologia: Políticas administrativas 

aplicadas continuamente para gestão do acervo digital garantem 

autenticidade. “ 

 “A presunção dependente da tecnologia: Técnicas criptográficas para 

garantir autenticidade do material digital, a mais conhecida é a 

assinatura digital. Declaram autenticidade na transmissão de um 

documento num dado momento”. (INTERPARES, 2010, p.7) 

 

O mundo vive uma nova explosão no campo da informação, temos 

ambientes digitais que permitem inúmeras atividades rotineiras, de pessoas e 

empresas. Como registro e espelho dessas atividades, os documentos convivem 

com essa nova realidade e estão expostos aos diversos perigos de tal. É comum 

conviver na internet com ameaças de ataques virtuais e degradação dos 

suportes. Ainda nisso, encontra-se problemas da natureza de transmissão da 

informação. Logo, a autenticidade se torna cada vez mais importante. Freitas 

(2012) apresenta os riscos da autenticidade no meio digital:  

 

 “Na verdade, a autenticidade da informação digital é ameaçada 

sempre que há intercâmbio entre utilizadores, sistemas e aplicações, 

ou sempre que a obsolescência tecnológica obriga a atualizações ou 

substituição do hardware e/ou software utilizado para armazenar, 

processar e comunicar essa mesma informação. Por conseguinte, a 

presunção da autenticidade dos objetos digitais deve assentar nas 

evidências fornecidas pela metainformação que por sua vez fornece 

elementos sobre as estratégias de preservação utilizadas, o histórico 
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da custódia, o formato dos ficheiros, a estrutura do conteúdo, entre 

outros.” (FREITAS, 2012, p.2). 

 

 

A autenticidade aparece no meio digital agora como fundamental para a 

segurança da informação e, consequentemente, dos documentos de arquivo. O 

e-Arq cita alguns riscos do documento digital e a importância da autenticidade 

nesse meio: 

 

“O documento digital apresenta especificidades que podem 

comprometer sua autenticidade, uma vez que é suscetível à 

degradação física dos seus suportes, à obsolescência tecnológica de 

hardware, software e de formatos, e a intervenções não autorizadas, 

que podem ocasionar adulteração e destruição” (E-ARQ BRASIL, 

2009, p.21). 

 

Para a presunção de autenticidade, pode-se contar com muitas 

ferramentas e modos. Algumas delas estão presentes todos os suportes 

documentais, como políticas administrativas de gestão de documentos 

consistentes e confiáveis. Outras, mais especificamente ligadas à natureza dos 

documentos digitais, são tecnologias e técnicas que garantem a autenticidade 

do material digital, como a assinatura digital. 

 

A autenticação é um processo que pode envolver vários métodos e 

aspectos, portanto, se tornando algo mais complexo, ainda mais no meio digital. 

Nenhum dos métodos é excludente, podem coexistir dentro da mesma 

configuração de um conjunto de documentos. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa que será feita neste trabalho é de caráter bibliográfica. De 

forma que possa deixar claros os aspectos que envolvem a presunção de 

autenticidade digital no campo arquivístico e como os métodos de autenticação 

são vistos pelos profissionais da informação. O respaldo na literatura elucidará 

essas questões e também trará ideias e propostas que os próprios autores 

elaboraram para tratar a autenticidade digital, permitindo então a discussão. 

 
 

O método a ser seguido pelo trabalho é o comparativo. Este método 

permite a compreensão do panorama do tema na área e sua aplicação na 

realidade. Na comparação terá também opinião de autores pertencentes a outros 

campos do conhecimento porque a autenticação dos documentos digitais não é 

preocupação exclusiva da Arquivologia. Esses autores trazem opiniões do ponto 

de vista mais administrativo e de uso imediato do documento. A partir daí, a 

análise oferecerá um debate acerca da autenticidade digital frente às 

necessidades administrativas e de preservação. Outros autores também 

propõem série de atividades para garantir a autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais. Baseando-se nas colocações desses autores, o trabalho 

discutirá todos os parâmetros citados como prerrogativas para a presunção da 

autenticidade no meio digital e assim elaborar uma colocação completa e 

discutida sobre o tema. Faz-se necessário também esclarecer e localizar o 

problema, explicar o que é um documento arquivístico digital e as especificidades 

da tecnologia digital e mostrar a razão da preocupação com a autenticidade ser 

tão grande com este gênero de documento.  

 

 A pesquisa será feita, sobretudo, na internet procurando por anais de 

congressos de arquivologia e ciência da informação. Documentos oficiais e 

resoluções também serão incluídos para a discussão. Essas resoluções e 

manuais publicados por instituições como o CONARQ normalmente são feitos e 

revisados por profissionais especializados e que podem ver e analisar de forma 

completa o tema em questão. 

  

 Parte da bibliografia indica que alguns autores não pertencem a ciência 
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da informação ou da Arquivologia. Eles foram citados porque é interessante 

também trazer o ponto de vista de profissionais de outras áreas. O objetivo não 

é fazer uma análise profunda sobre o que eles entendem sobre autenticidade 

digital, afinal, o trabalho terá como objeto a presunção de autenticidade nos 

documentos arquivísticos digitais. Essas referências de outras áreas 

normalmente pensam nos documentos como um todo, sem necessariamente 

reconhecer quais os arquivísticos ou não. A observação e estudo da literatura 

sobre o tema no campo arquivístico demonstrou que determinados conceitos 

exclusivamente de documentos de arquivo ajudam na presunção de 

autenticidade, tanto nos documentos digitais como nos de suporte físico. Esses 

conceitos para presunção da autenticidade também serão analisados e 

estudados nesse trabalho.  

 

  A seleção dos autores, principalmente do campo da Arquivologia, seguirá 

o parâmetro de relevância no campo de estudo. Buscar referências que são 

citadas em vários artigos na área e nas próprias resoluções e manuais de 

instituições arquivísticas. Encontrar autores que tenham proposto soluções para 

a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais também 

será importante, apesar de não haver, até agora, muitos autores que façam uma 

análise completa do tema, normalmente citam parâmetros isoladamente e 

constroem sua égide teórica em cima deles.  

 

 As palavras-chave denotam mais um aspecto interessante da pesquisa 

nesse tema. A pesquisa com as palavras – chave “autenticidade digital” traz 

como resultados muitas pesquisas e trabalhos de outras áreas. Normalmente o 

tema está incluído em documentos referentes a preservação digital. A própria 

autenticidade não se situa apenas na transmissão entre pessoas e empresar 

num espaço de tempo, mas também na garantia dela junto do documento ao 

passar dos anos. Tendo isso em vista, é notável que a autenticidade no meio 

digital esteja próximo da preservação digital. Dornelles (2010) fala da certificação 

digital (requisito para se aplicar a assinatura digital) afastando um pouco a ideia 

da preservação da autenticidade, mesmo sendo da Arquivologia. Outras 

palavras – chave foram “assinatura digital”, “presunção de autenticidade no meio 

digital” e “documento arquivístico digital”. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados estão organizados por duas seções: Dados quantitativos 

da pesquisa bibliográfica e Literatura levantada.  

 

Na primeira seção os dados quantitativos da pesquisa vão fornecer 

importante noção da colocação do tema na área. Além de saber sobre o que está 

se falando nos principais periódicos e documentos, é fundamental saber também 

o número de publicações sobre a autenticidade no meio digital.  

 

Na segunda seção estarão os resultados em si da pesquisa, ou seja, as 

ideias, conceitos e questionamentos sobre a autenticidade nos documentos 

arquivísticos digitais, segundo os autores.  

 

5.1 Dados quantitativos da pesquisa bibliográfica 

 

Antes de partir para os resultados dos estudos sobre métodos de 

autenticação, é importante mostrar a produção literária acerca do tema. 

 

Grácio (2010) aborda a autenticidade digital com vista à preservação e 

traz a principal questão que norteia as mudanças que envolvem os documentos 

em suporte digital em relação ao suporte analógico. Ele afirma que o fato da 

informação estar dissociada do suporte faz com que os meios tradicionais de 

reconhecimento da autenticidade de um documento não sejam suficientes no 

meio digital. 

 
No contexto digital essas propriedades relacionadas ao suporte não 

garantem a autenticidade do objeto digital, pois o suporte não é 

a garantia para que a informação permaneça acessível e autêntica 

durante seu ciclo de vida, pois no mundo digital muitas vezes preservar 

significa mudar o suporte de armazenamento e às vezes até sua 

estrutura de armazenamento e apresentação. (GRÁCIO, 2010, p.556 ) 

. 

Como é possível perceber na literatura, as preocupações com a 

autenticidade de documentos arquivísticos digitais concentram - se sob a 
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perspectiva da preservação, com foco especial nos metadados para a presunção 

de autenticidade. A assinatura digital (operação tecnológica de assinatura de 

documentos) aparece nas diretrizes do CONARQ (Conselho Nacional de 

Arquivos) para a presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos 

digitais. Nessas diretrizes já fica claro as preocupações com assinatura digital a 

respeito de suas limitações, preocupação da maioria dos autores da ciência da 

informação em relação com essa tecnologia. 

 

A situação é clara, há um conflito entre a assinatura digital e vários 

autores e documentos de instituições de referência. O Projeto InterPARES citado 

anteriormente orienta ao produtor de documentos a usar métodos de 

autenticação visando a preservação do documento e ressalta os problemas da 

assinatura digital quanto a isso. 

 
 

Macedo (2007) e Dornelles (2013) têm como foco explicar o que é 

assinatura digital e certificação digital (sendo que o último é arquivista). Macedo 

(2007) explica didaticamente o que é assinatura digital e sua estrutura, além de 

esclarecer como fica a aplicação da mesma na área jurídica. Ele ressalta o valor 

de prova que a assinatura dá a qualquer documento e que mesmo digital, ela 

consegue ainda manter o valor probatório dos documentos. Dornelles (2013), 

por sua vez, foca no certificado digital inserido na gestão de documentos. O 

certificado digital é quem possibilita que alguém assine um documento 

digitalmente. Além de aferir autenticidade, ele pode garantir a integridade e 

confidencialidade de um documento. 

 

Abaixo está um quadro quantitativo da pesquisa bibliográfica para a 

palavra – chave “autenticidade digital” nos principais sites da Arquivologia e em 

Bibliotecas digitais.  
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Sites 

consultados 

Número de 

publicações 

encontradas 

sobre o tema 

Palavras – chaves usadas. 

BDTD 

(Biblioteca 

digital de 

teses e 

dissertações) 

44 autenticidade digital 

Revista 

Acervo 

2 autenticidade digital 

Informação 

arquivística 

3 autenticidade digital; autenticidade 

Perspectivas 

em ciência 

da 

informação 

2 autenticidade digital; autenticidade 

Informação & 

Informação 

1 autenticidade digital; autenticidade 

Conselho 

Nacional de 

Arquivos 

21 autenticidade digital; autenticidade 

 

Pequena parte desses documentos encontrados é que foi utilizada para 

elaborar o trabalho. Parte consistente da bibliografia foi encontrada fora dos sites 

acima listados, são documentos e autores de referência escolhidos junto ao 

orientador.     
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Os resultados demonstram a escassa literatura sobre a autenticidade 

digital. Não cabe neste trabalho avaliar as plataformas de pesquisa dos referidos 

sites no quadro, mas todas atenderam satisfatoriamente. A pesquisa em alguns 

sites foi realizada com a outra palavra – chave “autenticidade”, mas os resultados 

eram os mesmos. Autenticidade é mais geral, então era se esperar resultados 

vastos. 

 

A maioria dos sites consultados retornaram poucos documentos, alguns 

deles apenas citavam a autenticidade em algum momento da publicação e sem 

menção à autenticidade digital até.  

 

No caso da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o bom número 

de publicações se deve mais a preocupação de outras áreas com o tema. Dentre 

as 44 teses e dissertações são possíveis encontrar várias que direcionam a 

questão da autenticidade digital para o campo das Tecnologias da Informação, 

Direito e até a área médica.  

 

Nos anais do VI Congresso Nacional de Arquivologia, realizado em 

Santa Maria – RS em 2014 constatou-se que houve um eixo temático de 

documentos arquivísticos digitais. Mais de 115 páginas sobre o tema. Nesse 

trecho foram encontradas diversas publicações que abordavam autenticidade 

digital, normalmente, envolvendo questões de preservação digital.  

 

Conclui-se que é uma preocupação recente a autenticidade digital e os 

periódicos da área da Arquivologia ainda caminham para a abordagem do tema, 

enquanto nos congressos já há publicações e debates sobre o mesmo.  
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5.2 Literatura levantada 

 

Como visto, a autenticidade é necessária nos documentos arquivísticos 

tanto no meio tradicional quanto no meio digital. Os documentos arquivísticos 

digitais possuem suas especificidades, o que propicia a criação de ferramentas 

únicas para a presunção de autenticidade exclusiva para eles, mas ainda há 

diversos métodos de autenticação que estão presentes em todos os tipos de 

documento.  

  

 Tendo isso em vista, é possível dividir os métodos de autenticação em 

três grupos: políticas e procedimentos que garantem a autenticidade e 

tecnologias e técnicas de autenticidade.  

  

 Métodos e políticas que garantem autenticidade se referem meios de 

autenticação comuns a todos os documentos, seja qual for o suporte. 

  

 As tecnologias e técnicas de autenticidade envolvem meios presentes 

no mundo eletrônicos para a presunção de autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais e outras técnicas e procedimentos, que mesmo 

consagrados nos documentos de suporte tradicional, possuem alterações para 

a interoperabilidade no meio digital, como o caso dos metadados e da gestão de 

documentos.   

 

5.2.1 Políticas e procedimentos que garantem a autenticidade 

  

Segundo CONARQ (2012) a presunção de autenticidade dos 

documentos arquivísticos digitais vai além das ferramentas e técnicas de 

informática, como já foi ressaltado anteriormente. Parte importante do trabalho 

de autenticação é a política arquivística e transparência dos atos voltados para 

os documentos. 
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Segundo Jardim (2009), as políticas arquivísticas seriam decisões, 

direcionamentos e ações que abrangem os documentos de arquivo ao que tange 

os diversos usos e preservação dos mesmos, seja a nível nacional, por políticas 

públicas de arquivo, ou a nível institucional, para a organização do respectivo 

acervo arquivístico. Os procedimentos baseiam-se nessas políticas.  

 

O CONARQ ainda ressalta a importância dos programas de 

administração dos arquivos para a presunção de autenticidade:  

 

“A entidade produtora e/ou custodiadora dos documentos arquivísticos 

digitais tem de possuir reputação idônea, demonstrar capacidade e 

conhecimento específico para gerenciar os documentos e, 

consequentemente, inspirar a confiança dos usuários.                            A 

adoção dos requisitos acima implica o estabelecimento e a aplicação 

contínua e efetiva de políticas e procedimentos administrativos, 

fornecendo, dessa forma, a melhor evidência para apoiar a presunção 

de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, 

independentemente de mecanismos tecnológicos de autenticação.                                                                                 

Nesse sentido, devem-se implementar, sempre que possível, técnicas 

de autenticação apoiadas em políticas e procedimentos administrativos 

e arquivísticos independentes de tecnologia e/ou neutros.” (CONARQ 

2012, p.4) 

 

Portanto, políticas arquivísticas bem planejadas e executadas são 

capazes dar confiança e autenticidade aos documentos, é um trabalho contínuo. 

A ausência desse gênero de políticas não será compensada por meios modernos 

de assinatura ou metadados organizados, pode pôr em risco a credibilidade da 

documentação, perda de diversos dados e prejuízo da própria imagem da 

organização.  
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As instituições estão sujeitas à avaliações sobre a confiabilidade do seu 

trabalho, é importante que os usuários saibam que a informação que eles 

buscam é segura e autêntica, as instituições devem buscar de forma proativa 

demonstrar que as políticas desenvolvidas a respeito dos arquivos são 

realizadas com exatidão e sem uso de recursos duvidosos. Grácio (2010) explica 

como funciona isso e também mostra como influencia na averiguação de 

autenticidade:  

 

“Uma forma de dar ao usuário e ao responsável do objeto digital maior 

garantia de autenticidade da informação preservada é mostrar a 

responsabilidade política da instituição que está preservando, através 

da existência de políticas de preservação digital, que tornem pública as 

atividades a serem desenvolvidas e as pessoas envolvidas, bem como 

a disponibilidade de recursos financeiros disponíveis para os 

investimentos permanentes em tecnologia, infra-estrutura e 

capacitação de pessoal.” (GRÁCIO, 2010, p.557). 

 

Isso se faz necessário, uma vez que é comum que os usuários não 

conheçam determinadas facetas do trabalho arquivístico, nem mesmo tem a 

obrigação de saber. Instituições como o Arquivo Nacional já denotam confiança 

e segurança somente pela posição e conhecimento que a sociedade possui 

sobre ele, outras instituições menos conhecidas podem ter dificuldades em 

captar a segurança dos usuários, principalmente os mais rígidos.  

 

No meio digital é ainda mais importante divulgar políticas e 

procedimentos de preservação em sistemas informatizados e ou repositórios 

digitais. Confiança e segurança são aspectos que estão sob constante 

questionamento na internet e demais tecnologias de troca de informações. 

Freitas ressalta também a importância da evidenciação dos contínuos atos de 

tratamento dos documentos. 

 

“Para além da definição de políticas e da escolha de  estratégias de 

preservação mais adequadas, é imprescindível a adoção de um 

repositório. Para que um repositório digital seja efetivamente confiável 

terá de  evidenciar, de forma contínua, o seu correto funcionamento 
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através de auditorias que abranjam os diferentes contextos – a 

infraestrutura organizacional, a gestão de objetos digitais e a 

infraestrutura tecnológica, técnica e a segurança – de modo a serem 

criadas  condições para a sua certificação.”  (FREITAS,2012, p.8) 

 

Por fim, a transparência nas ações da instituição constitui uma forma 

interessante de marketing próprio, levando confiança e segurança aos usuários 

e que pode contribuir num sistema de feedback, melhorando o próprio 

repositório digital ou sistema informatizado. De todos os aspectos sobre 

autenticidade, principalmente os listados aqui, este é o que mais difere dos 

outros, já que não implica numa técnica ou conjunto de operações para 

presunção de autenticidade, mas é tão importante quanto todos os outros. 

 

O projeto InterPARES (2010) ressalta a importância também dos 

agentes que atuam diretamente na gestão e custódia da informação.  

Um custodiador confiável é um profissional – ou um grupo de 

profissionais, como um arquivo ou uma sociedade histórica comunitária 

– que tem formação em manutenção e preservação de documentos, e 

que preferencialmente não tem relação com o conteúdo dos 

documentos ou interesse em permitir que outros os manipulem ou 

destruam. No caso de pequenas organizações ou unidades 

administrativas, o custodiador pode ser a pessoa responsável por 

manter, organizar e armazenar os documentos durante seu uso 

ativo.(InterPARES, p.9, 2010) 

 

É um aspecto fundamental para a garantia da autenticidade uma vez que 

o custodiador e/ou gestor é o agente mais próximo do acero, seja digital ou 

tradicional, logo, possui mais condições de alterar e desmembrar os 

documentos com poucas possibilidades de sofrer represálias, uma vez que 

caberia a ele o papel de supervisor.  

 

Além desse aspecto comportamental e social, é importante que os 
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profissionais responsáveis pelo acervo documental tenham de serem pessoas 

devidamente formadas na área. Terceirizar as responsabilidades sobre o 

acervo para profissionais com nenhum ou pouco conhecimento na área de 

ciência da informação pode comprometer os trabalhos técnicos específicos 

necessários para o tratamento correto e responsável dos documentos, o que 

implica diretamente na presunção de autenticidade. 

 

 

5.2.2 Tecnologias e técnicas de autenticidade 

 

Gestão de documentos e SIGAD 

 

Com o crescimento do número de documentos de arquivo digitais, a 

gestão de documentos começa a lidar também como nesse novo paradigma. Os 

documentos passam por usos e alterações ao longo do seu ciclo de vida, logo a 

gestão de documentos aparece como uma ferramenta de autenticação dos 

documentos, principalmente em meio digital. 

 

A gestão arquivística de documentos teve seu início no pós segunda 

guerra mundial, quando houve a “explosão” documental. Com as instituições 

guardando massas documentais gigantescas, os EUA começaram a pensar em 

operações e técnicas para a racionalização da produção e acumulação de 

documentos. 

 

“A partir da década de 50, o conceito de gestão arquivística de 

documentos foi estabelecido nos Estados Unidos com o objetivo de 

racionalizar a produção documental, facilitar o acesso aos documentos 

e regular sua eliminação ou guarda permanente.” (E-ARQ BRASIL, 

2009, p, 19). 

 

No Brasil, a lei 8.159 de 1991 e o decreto n. 4.073, de 3 de janeiro de 

2002 foram quem deu amparo legal à gestão de documentos. 
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A gestão arquivística de documentos é definida como um conjunto de 

técnicas e operações referentes à produção, uso, trâmite e destinação dos 

documentos de arquivo. Ela tem como base a conhecida teoria das três idades 

dos documentos: corrente, intermediária e permanente. Os documentos na fase 

corrente são aqueles frequentemente consultados ou estão em trâmite, os 

documentos já na fase intermediária são aqueles que não estão mais sendo 

consultados com frequência, mas ainda conservam interesse administrativo e/ou 

legal. Os documentos na fase permanente são aqueles que não tiveram como 

destinação final a eliminação por resguardarem um importante valor informativo 

e histórico. 

 

O processo que define essa passagem de idade nos documentos é 

chamado de avaliação. 

 

“A passagem dos documentos de uma idade para outra é definida pelo 

processo de avaliação, que leva em conta a frequência de uso dos 

documentos por seus produtores e a identificação de seu valor primário 

e secundário. O valor primário é atribuído aos documentos 

considerando sua utilidade administrativa imediata, isto é, as razões 

pelas quais esses documentos foram produzidos. Já o valor secundário 

refere-se ao valor atribuído aos documentos em função de sua utilidade 

para fins diferentes daqueles para os quais foram originalmente 

produzidos, como, por exemplo, provas judiciais e administrativas, e 

pesquisas acadêmicas.” (E-ARQ BRASIL, 2009, p. 29). 

 

O instrumento fruto da avaliação é a tabela de temporalidade dos 

documentos. É uma ferramenta de gestão de documentos fundamental para o 

melhor funcionamento dos arquivos. Ela contempla os documentos de uma 

instituição com os períodos de permanência em cada idade do ciclo de vida dos 

documentos e a sua destinação final,  eliminação ou guarda permanente. Outro 

instrumento importante para a gestão documental é o plano classificação. Ele 

consiste numa organização intelectual dos documentos tomando como base a 

operação da classificação, que por sua vez mostra as relações estruturais e 

funcionais dos documentos com relação à sua criação. É fundamental que todas 

as instituições elaborem e coloquem em prática políticas de gestão de 
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documentos, não existe modelo ideal para a realização dessa tarefa, para isso é 

necessário profundo estudo das organizações e assim se chegar ao melhor 

modo possível de gestão. Como citado anteriormente, a preocupação com a 

gestão arquivística de documentos aumentou com o crescimento dos 

documentos digitais. Uma das principais preocupações é justamente a 

autenticidade. 

 

“[...] Para assegurar a autenticidade dos documentos arquivísticos, o 

programa de gestão arquivística tem que garantir sua identidade14 e 

integridade.15 Para tanto, deve implementar e documentar políticas e 

procedimentos que controlem a transmissão, manutenção, avaliação, 

destinação e preservação dos documentos, garantindo que eles 

estejam protegidos contra acréscimo, supressão, alteração, uso e 

ocultação indevidos.” (E-ARQ BRASIL, 2009, p. 25) 

 

Para garantir a gestão dos documentos digitais, são elaborados 

Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD). O E-

Arq Brasil (2009) elabora os requisitos para a elaboração de um SIGAD e dá 

outras disposições a respeito da gestão e preservação de documentos digitais. 

 

No manual para a elaboração de um SIGAD, o e-Arq Brasil (2009) lista 

uma série de operações e técnicas presentes na gestão de documentos tanto 

tradicionais, quanto digitais. Eles são: Captura (Registro, Classificação, 

Indexação, Atribuição de restrição de acesso, Arquivamento); Avaliação, 

temporalidade e destinação; Pesquisa, localização e apresentação dos 

documentos; Segurança: controle de acesso, trilhas de auditoria e cópias de 

segurança; Armazenamento; Preservação. 

 

A captura é a incorporação de um documento ao sistema de gestão, 

tornando – o arquivístico através das atividades de registro, classificação, 

indexação, atribuição de restrição de acesso e arquivamento. O momento da 

captura é quando o documento entra nas rotinas de arquivamento e trâmite. Ele 

pode ser produzido dentro de um SIGAD e assim ser considerado capturado, ou 

produzido fora do sistema e após identificado, se integrar ao sistema. 
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O registro é a formalização da captura do documento no sistema, essa 

operação num SIGAD corresponde aos metadados anteriormente debatidos 

neste trabalho. Pode haver diferentes níveis de registro dentro de um sistema 

informatizado. 

 

A Classificação é a análise e identificação do conteúdo dos documentos 

arquivísticos e estabelecer sob que aspecto de classe se dará a recuperação 

deles, “a classificação determina o agrupamento de documentos em unidades 

menores (processos e dossiês) e o agrupamento destas em unidades maiores, 

formando o arquivo do órgão ou entidade.” E- Arq 2009. 

 

Indexação consiste na escolha e atribuição de termos descritivos para 

os documentos com base em vocabulário controlado, visa melhor recuperação 

dos documentos. 

 

A Atribuição de restrição de acesso é análise dos documentos tomando 

como base as restrições de segurança, também amparadas na legislação, deve 

ser feita no momento da captura do documento. 

 

O arquivamento é a simples disposição dos documentos em unidades 

de arquivamento, seja num sistema informatizado ou arquivo tradicional. O 

documento fica num local seguro, confiável e sem dificuldades de acesso. Nesta 

etapa, ele se integra ao resto da documentação através do agrupamento por 

atividade, função ou assunto. 

 

Avaliação, temporalidade e destinação já foram citados e explicados 

aqui, basicamente é a gestão dos documentos de acordo com a teoria das três 

idades. 

 

Pesquisa, localização e apresentação dos documentos é uma das partes 

mais importantes de um sistema, já que é o principal instrumento de localização 

e recuperação dos documentos, ou seja, se relaciona diretamente com o usuário. 
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Todo sistema de gestão arquivística de documentos deve ter ferramentas do 

gênero. Em um SIGAD, as informações reunidas no momento do registro do 

documento e os metadados distribuídos nele fornecem parâmetros de busca 

predefinidos. 

 

Segurança: controle de acesso, trilhas de auditoria e cópias de 

segurança diz respeito a diversos procedimentos que visam garantir a 

integridade dos documentos e, consequentemente, sua autenticidade. O 

controle de acesso visa a regulação de usuários ao tentar acesso aos 

documentos, pode se dar por definição de níveis de usuários e também por meio 

do sigilo de determinados documentos que, sob o aspecto legal, não podem ser 

revelados. Já o uso e rastreamento é o monitoramento da atividade dos usuários 

envolvendo os documentos. Ele garante o respeito ao controle de acesso de 

usuários e a verificação de possíveis alterações e violações nos documentos, 

em um SIGAD essa verificação se torna fundamental, já que se trata de um 

ambiente virtual. A trilha de auditoria se assemelha ao uso e rastreamento, mas 

ela está mais voltada para o registro do movimento e uso dos documento, 

registrando como metadados o nome, data, hora e local, por exemplo, dessas 

atividades. Cópias de segurança e segurança da infraestrutura se relacionam 

com a garantia de não prejuízo em casos extremos de destruição ou não 

funcionamento do sistema. No caso das cópias, o SIGAD deve dispor de meios 

que permitem backup dos documentos como uma salva guarda para possíveis 

problemas de software e hardware que prejudiquem o funcionamento do SIGAD. 

No caso da infraestrutura, o ambiente deve estar perfeitamente adequado para 

o funcionamento dos computadores e preparado para qualquer emergência. 

 

O armazenamento leva em conta a permanência dos documentos em 

todo seu ciclo de vida. No meio digital, os documentos ficam armazenados em 

dispositivos eletrônicos, magnéticos e ópticos. Reside-se o cuidado para esses 

dispositivos já que muitos deles possuem fragilidades notáveis, por isso é 

comum até escolher diversos dispositivos para guardar os mesmos volumes de 

informações, usando alguns como cópias de segurança. 
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Este aspecto da gestão dos documentos é de suma importância para a 

presunção de autenticidade, tanto em meio digital quanto nos arquivos 

tradicionais. O e-Arq Brasil (2009) ressalta isso: 

 

“As considerações e ações relativas ao armazenamento dos 

documentos arquivísticos convencionais e digitais permeiam todo o 

seu ciclo de vida. Esse armazenamento deve garantir a autenticidade 

e o acesso aos documentos pelo tempo estipulado na tabela de 

temporalidade e destinação. (E-ARQ BRASIL, 2009, p. 37)”. 

 

 

Freitas (2012) também ressalta a importância de métodos de segurança, 

como o armazenamento dos documentos, para a presunção de autenticidade: 

  

 [...] a autenticidade é garantida através da adoção de métodos que 

asseguram que a informação não é manipulada, alterada ou, melhor 

dizendo,  falsificada após a sua criação, nem durante a  transmissão, 

manipulação e preservação, dentro dos  sistemas de gestão e de 

preservação de informação.” (FREITAS, 2012, p.2). 

 

 

 Num acervo hibrido, com documentos em suportes tradicionais e com 

documentos digitais deve procurar métodos de gestão do armazenamento que 

atendam igualmente todos os tipos de documentos.  

 

 O armazenamento envolve de controle do acesso ao volume da 

documentação, o E-Arq Brasil (2009) lista as principais preocupações acerca 

desse aspecto. As preocupações se estendem a todos os tipos de documentos, 

mas se diferenciam apenas nos métodos de aplicação e técnicas. Os fatores a 

serem considerados são: volume e estimativa de crescimento dos documentos, 

segurança dos documentos, características físicas do suporte e do ambiente, 

frequência de uso e o custo relativo das opções de armazenamento dos 

documentos.   
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 O volume e estimativa de crescimento dos documentos envolvem 

estudos e planejamentos sobre a produção e acumulação dos documentos, mais 

do que evitar uma lotação no espaço designado ao arquivamento, um ambiente 

com espaço mal gerido dificulta diversas atividades comuns aos arquivos, 

prejudicando a mobilidade dos profissionais dentro do espaço e possibilitando 

até a proliferação de microrganismos danosos à documentação. Nos 

documentos digitais, a avaliação dos dispositivos de armazenamento é 

necessária no tocante à sua capacidade total de memória que ele pode 

armazenar, após isso, se dá o planejamento de ocupação e o número de 

unidades de memória para atender o acervo digital.  

 

 Quanto à segurança dos documentos, é importante que os arquivos e os 

computadores fiquem em regiões em áreas de baixo e risco que possibilitem um 

trabalho satisfatório de controle de acesso. Em relação aos documentos digitais, 

é importante que o SIGAD mantenha procedimentos de cópias de segurança, 

como dito anteriormente.  

   

 Em relação às características físicas do suporte e do ambiente, tem que 

se analisar o tipo de suporte dos documentos tradicionais, seu peso e o risco de 

deterioração e contaminação. Já no ambiente, é preciso verificar a temperatura 

e umidade do local, assim como o seu risco de contaminação também, daí, 

implementar procedimentos para prevenção da documentação. Os documentos 

digitais passam por uma técnica chamada refreshing, ela consiste em, 

periodicamente, trocar o suporte dos documentos digitais.  

 

 A frequência do uso dos documentos também deve ser levada em 

consideração no armazenamento, uma vez eu documentos muito consultados 

não podem ser arquivados em locais e que o acesso não seja simples. De acordo 

com a frequência de consulta e uso, deve-se planejar a ocupação do espaço e 
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as formas de arquivamento. Em relação aos documentos digitais, há as opções 

de armazenamento que possibilitem o acesso imediato (em plataformas on-line), 

ou um pouco mais demorado, no caso de mídias removíveis (armazenamento 

off-line).  

 

 Quanto ao custo relativo das opções de armazenamento dos 

documentos, no caso dos documentos em suporte tradicional, empresas 

privadas costumam recorrer às empresas de guarda terceirizada para a custódia 

de parte do seu acervo, o custo varia de acordo com a empresa contratada. No 

caso de documentos digitais, serviços semelhantes de guarda terceirizada 

também existem, mas é necessário que a empresa produtora/acumuladora da 

documentação tenha um sistema para vigiar constantemente o estado da 

documentação digital. Outro custo atrelado aos documentos digitais diz respeito 

à manutenção e equipamentos de custódia deles, além do aspecto de troca 

periódica do suporte.  

 

 Todos os fatores implicam diretamente na autenticidade, uma vez que a 

má execução de qualquer um dos procedimentos para lidar com ele pode 

comprometer elementos importantes da documentação, ainda mais nos 

documentos arquivísticos digitais, colocando em dúvida a autenticidade desse 

gênero de documentos.  

 

A preservação vem garantir a manutenção do documento e o acesso a 

ele o tempo que for necessário, garantindo a vigência de sua temporalidade. 

Mais que manter integra as informações nos suportes documentais, a 

preservação tem como foco também garantir a própria transmissão da 

autenticidade ao longo do tempo. No meio digital, isso é possível através de 

mudanças de suporte e formato, desde que devidamente programadas e 

descritas, é a principal diferença para os documentos em formato tradicional. A 

preservação dos documentos digitais ainda prevê procedimentos de migração e 

encapsulamento para o armazenamento estável deles. 
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“As estratégias de preservação de documentos arquivísticos devem 

ser selecionadas com base em sua capacidade de manter as 

características desses documentos e na avaliação custo-benefício. 

Podem incluir monitoramento e controle ambiental, restrições de 

acesso, cuidados no manuseio direto e obtenção de suportes e 

materiais mais duráveis (papel, tinta, disco óptico, fita magnética).”(E-

ARQ BRASIL, 2009, p.38). 

 

A preservação historicamente sempre se calcou no suporte documental, 

procurando manter a estabilidade dele. Nos documentos tradicionais, a 

manutenção estável do suporte mantém sustentação ao conteúdo do 

documento. Os procedimentos comuns a preservação neste gênero de 

documento englobam controle de pragas, temperatura e controle de acesso, 

manuseio, entre outros.  

 

No meio digital, a preservação sofreu uma grande mudança, os 

documentos digitais não são inesperáveis de seu suporte, tendo que por vezes 

muda-lo, então o foco passa ser manter o documento acessível e autêntico. A 

obsolescência tecnológica e fragilidade dos ambientes virtuais tornam 

necessárias intervenções periódicas com vista à preservação. 

 

Os metadados são fundamentais para a preservação, uma vez que eles 

serão usados para documentar as ações periódicas da preservação e também 

notificar requisitos necessários para a abertura de determinados arquivos.  

A presunção de autenticidade ao longo do tempo é garantida pela 

preservação, logo qualquer SIGAD deve ser elaborado com vista a 

procedimentos de preservação. Um ambiente sem qualquer política de 

preservação não permanecerá muito tempo confiável e constante, em breve terá 

diversos aspectos de segurança e armazenamento questionados e deteriorados.  
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A gestão arquivística de documentos no meio digital denota novas 

especificidades e operações em relação a tradicional gestão de documentos. As 

operações e técnicas descritas são fundamentais para a presunção de 

autenticidade nos documentos arquivísticos digitais, uma vez que a exposição 

no ambiente virtual requer conjuntos de medidas para garantir a segurança da 

informação, a necessidade dessas medidas é até maior que os documentos em 

suporte tradicional, em relação a esse aspecto da gestão, já que no ambiente 

virtual podemos ter várias pessoas acessando ao mesmo tempo um documento 

só, algo improvável num documento em papel. 

 

Metadados 

 

Metadados costumam ser simplesmente definidos como “dados sobre 

dados”, a ideia pode até ser esta, mas o conceito é mais amplo. Eles seriam uma 

espécie de resumos sobre a forma e conteúdo do documento e de sua fonte.  

 

É um conceito antigo e desde cedo presente nos documentos como um 

meio eficaz de garantir a autenticidade e veracidade dos documentos e também 

para servir na pesquisa, organização e recuperação da informação.  

 

Como tradicionais metadados presentes nos documentos, são possíveis 

citar: autor, data, notação, etc. 

 

Os metadados não se constituem, necessariamente, numa tecnologia 

criada para a presunção de autenticidade no meio digital, como informado, 

sempre existiram tendo como a autenticação uma das finalidades, mas dentro 

do contexto digital eles ganharam uma importância ainda maior com estudos e 

pesquisas em torno do estabelecimento de normas e tipos de metadados que 

contemplem totalmente cada documento digital. 
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Os metadados ainda podem vir desprendidos dos documentos, 

garantindo independência do suporte e adaptação na transmissão na 

informação, seja na preservação, seja como trâmite.  

 

“Todavia é no conjunto de metadados cujo registro é necessário na 

criação do documento e, também, na execução dos procedimentos de 

preservação que se encontra o foco da área. Além disso, a manutenção 

de uma cadeia de custódia ininterrupta garantiria a execução de todas 

as ações necessárias e, ainda, permitiria a presunção de autenticidade 

do documento, visto que apenas pessoas autorizadas o tiveram sob 

seus cuidados.” (SANTOS, 2012, p.124). 

 

  

O e-Arq Brasil (2009) no seu modelo de requisitos para sistemas 

informatizados de gestão de documentos destina uma parte para tratar de 

metadados.  

 

 Como dito anteriormente, os metadados estão presentes para 

auxiliar diversas outras atividades e funções dentro da Arquivologia, pensando 

num modelo de metadados para sistemas de gestão arquivística de documentos, 

o e- Arq Brasil elabora um modelo de metadados que contemplam todos os usos 

dos documentos dentro do sistema, buscando embasamento em normas e 

documentos importantes nacionais e internacionais.  

 

 Os metadados vêm a contemplar as seguintes entidades: 

documento, evento de gestão, classe, agente, componente digital e evento de 

preservação. 

  

Documento simplesmente se refere ao documento arquivístico. Eventos 

de gestão seriam as ações que ocorrem na gestão dos documentos arquivísticos 

em seu ciclo de vida, como tramitação, transferência, e classificação. Este está 
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intimamente ligado ao documento arquivístico e ao agente responsável pelas 

ações de gestão.  

 

A classe está relacionada ao plano de classificação, ferramenta de 

gestão de documentos. Nesta entidade estão informações a respeito da 

destinação final do documento (arquivo permanente ou eliminação) e sua 

temporalidade. Quaisquer alterações devem ser informadas nos referidos 

metadados.  

 

Agente já se refere ao usuário do sistema de gestão arquivística. A 

entidade componente digital já se refere aos arquivos de computador que 

fornecem informações a respeito da apresentação dos documentos arquivísticos 

digitais, onde se concentram as ações de preservação.  

 

Por último, a entidade “eventos de preservação” que se referem às ações 

de preservação realizadas nos documentos arquivísticos digitais. Assim como os 

eventos de gestão, esta entidade se relaciona com o documento e com quem 

realiza as ações.  

 

Por fim, apresento os conjuntos de metadados para cada entidade, 

segundo o E-arq Brasil:  

 

Entidade 1 Documento (1.1 Identificador do documento; 1.2 Número 

do documento; 1.3 Número do protocolo;1.4 Identificador do 

processo/dossiê;1.5 Número do processo/dossiê;1.6 Identificador do 

volume;1.7 Número do volume;1.8 Tipo de meio;1.9 Status;1.10 

Identificador de versão;1.11 Título;1.12 Descrição;1.13 Assunto;1.14 

Autor;1.15 Destinatário;1.16 Originador;1.17 Redator;1.18 

Interessado;1.19 Procedência;1.20 Identificador do componente 

digital;1.21 Gênero;1.22 Espécie;1.23 Tipo;1.24 Idioma;1.25...). 

Entidade 2 Eventos de Gestão (2.1 Captura; 2.2 Tramitação; 2.3 

Transferência; 2.4 Recolhimento; 2.5 Eliminação; 2.6 

Abertura_processo/dossiê; 2.7 Encerramento_processo/dossiê; 2.8 

Reabertura_processo/dossiê; 2.9 Abertura_volume; 2.10 

Encerramento_volume; 2.11...). E-arq Brasil(2009) 
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Não é objetivo aqui descrever exaustivamente todos os metadados sugeridos 

do e-Arq Brasil, mas sim ter a noção deles e mostrar um pouco do interior de cada grupo, 

segue o restante:   

 

Entidade 3 Classe (3.1 Descrição de classe; 3.1.1 Classe_nome;3.1.2 

Classe_código;3.1.3 Classe_subordinação;3.1.4 Registro de 

abertura;3.1.5...), 3.2 Temporalidade associada à classe (3.2.1 

Classe_código; 3.2.2 Prazo de guarda na fase corrente; 3.2.3 Evento 

que determina a contagem do prazo de guarda na fase corrente; 3.2.4 

Prazo de guarda na fase intermediária...).  

Entidade 4 Agente (4.1 Nome; 4.2 Identificador;4.3 Autorização de 

acesso...).  

Entidade 5 Componente digital (5.1 Identificador do componente 

digital; 5.2 Nome original; 5.3 Características técnicas; 5.4 Formato de 

arquivo; 5.5 Armazenamento...).  

Entidade 6 Evento de preservação (6.1 Compressão; 6.2 Decifração; 

6.3 Validação de assinatura digital; 6.4 Verificação de fixidade...). E-

arq Brasil (2009) 

 

Mais do que meios importantes para averiguar autenticidade, os 

metadados se constituem em instrumentos que abarcam todo o ciclo de vida dos 

documentos e auxiliando operações e atividades arquivísticas.  

 

A autenticação através dos metadados não se restringe somente à 

elementos de identificação e integridade, envolvendo todo o processo e trâmite 

documental, os metadados garantem um ambiente seguro e confiável, 

compondo inúmeras informações que contribuem na presunção de autenticidade 

nos documentos arquivísticos digitais.  
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Assinatura Digital  

 

A assinatura digital é uma das ferramentas que surgiram no novo 

contexto de troca de informações e documentos no meio digital.  

 

Para se validar muitos tipos de documentos, é necessário que o emissor 

e/ou receptor assine-a. É um método fundamental para garantir a veracidade e 

a autenticidade dos documentos e garantir que ninguém assuma a identidade de 

terceiros para realizar transações e operações. Naturalmente, se fez necessário 

pensar em métodos que se assemelhassem à assinatura em papel.  

 

Diferença entre assinatura digital, digitalizada e eletrônica 

 

 Justamente pensando na necessidade de técnicas parecidas com a 

assinatura convencional, foram desenvolvidas técnicas diferentes para assinar 

documentos no meio digital. Apesar dos nomes próximos e, aparentemente, se 

tantas diferenças, a assinatura digital, digitalizada e eletrônica possuem 

diferenças acentuadas, tanto nos métodos de aplicação, quando na validade 

legal jurídica. 

  A assinatura digital é uma técnica de criptografia que pressupõe o uso 

de um certificado digital, o que será mais aprofundado a seguir. A assinatura 

digitalizada é apenas a digitalização da assinatura convencional em papel, 

transmitido como uma imagem e não possui qualquer valor legal. A assinatura 

eletrônica não tem relação exata de assinatura do documento, ela é aplicada por 

login e senha. Por não ser estritamente um elemento de documento, a assinatura 

eletrônica não possui valor legal como assinatura de documento.  
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 Conceito de Assinatura Digital 

 

 A assinatura digital vem como uma ferramenta de assinatura de 

documentos digitais com validade legal e jurídica entre pessoas físicas e 

jurídicas de todos os lugares, ela contribui na agilidade de processos e reduzir 

custos, uma vez que se torna desnecessário ter que imprimir os documentos 

para assinar e dar-lhes validade legal.  

 

 O e-Arq Brasil (2009) define como assinatura digital como:  

 

“Assinatura digital é uma sequência de bits que usa algoritmos 

específicos, chaves criptográficas e certificados digitais para autenticar 

a identidade do assinante e confirmar a integridade de um documento”. 

“Certificação digital é uma técnica, baseada em uma infraestrutura de 

chaves públicas, de garantia da validade de assinaturas digitais.” 

“O uso de assinaturas digitais e de certificação digital na administração 

pública foi padronizado e normalizado com a criação da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).” (E-ARQ BRASIL, 2009, p.76.).  

 

O uso da assinatura digital se torna cada vez mais comum, virando 

técnica importante no contexto organizacional das instituições e também dentro 

da própria área jurídica. Grandes empresas de software, como a Microsoft e o 

Google, desenvolvem já seus programas e ferramentas com espaço e 

funcionalidades para a aplicação da autenticação digital.  

 

Certificado digital 

 

Para se assinar o documento digitalmente, com valor legal, é necessário 

obter um certificado digital. Dorneles (2013) define o que é certificação digital:  

“No cerne da certificação digital está o certificado digital, um 

documento eletrônico emitido por uma terceira parte confiável 
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(Autoridade Certificadora), que associa o nome (e atributos) de uma 

pessoa ou instituição a uma chave criptográfica pública. A chave 

pública é uma cadeia aleatória de bits utilizada em conjunto com um 

algoritmo que serve para validar uma assinatura realizada em 

documentos eletrônicos.” (DORNELES, 2013, p.6). 

 

Para compreender melhor o funcionamento do certificado, é preciso ver 

os conceitos de criptografia simétrica, assimétrica e chaves públicas e privadas. 

Todas se completam para o bom funcionamento da certificação. 

 

Criptografia simétrica 

 

A criptografia é um método bem antigo para garantir a segurança das 

informações em documentos, mensagens, entre outros. Basicamente, ela 

consiste em transformar o conteúdo de um documento em texto codificado. O 

objetivo consiste em garantir a confidencialidade do documento, uma vez que 

alguém sem a chave e os códigos para desvendar o documento, não consegue 

desvendar a informação ali contida. 

 

A criptografia simétrica é a mais usada para a codificação. A partir de um 

algoritmo, a mensagem enviada é combinada junto a uma chave secreta, 

gerando nova mensagem, só que codificada. Esta mensagem só será 

decodificada por quem tiver a mesma chave secreta e visualizar o conteúdo, 

nesse meio tempo, ela pode ser armazenada e enviada com segurança. Este 

método é de baixo custo, mas não é tão simples desenvolver formas 

suficientemente seguras de transmitir as chaves para que a pessoa possa 

acessar o conteúdo do documento. 

 

O funcionamento da criptografia simétrica pode ser esquematizado 

assim: 
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   Fonte: CARVALHO (2008) 

 

Como visto, este tipo de criptografia consiste na codificação e 

decodificação da mensagem por uma chave, um processo simples e rápido, 

podendo se encaixar bem para rotinas administrativas dado ao seu dinamismo 

e praticidade, apesar de em termos de segurança, não ser a melhor.    

 

 

Criptografia Assimétrica 

 

A criptografia assimétrica vem a resolver o problema da transmissão de 

chaves revelado na criptografia simétrica. No método assimétrico, é usado um 

par distinto de chaves, pública e privada. A chave privada somente possui acesso 

por seu dono, enquanto a chave pública pode ser divulgada para todos que se 

relacionem com o dono da chave. Num sistema de correspondência, todo 

documento codificado por uma chave privada só pode ser decodificado por sua 

respectiva chave pública, por sua vez, um documento codificado por chave 

pública só poderá ser decodificado por sua chave privada correspondente. Como 

é perceptível, este método envolve processos mais complexos e por isso o custo 

é mais alto. 

 

É possível esquematizar a criptografia assimétrica assim: 
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  Fonte: CARVALHO (2008) 

 

 Como anteriormente enfatizado, a criptografia assimétrica envolve duas 

chaves correspondentes para os processos de codificação e decodificação. 

Analisando logicamente, se para cada chave nesse processo há de se ter outra 

para o funcionamento, no mínimo o gasto para implementar a criptografia 

assimétrica pode ser o dobro que a criptografia simétrica, apesar de bem mais 

seguro, o método assimétrico pode custar bem mais que o simétrico, cabem as 

empresas pensarem o quanto vale investir em segurança da informação.  

 

Ainda é possível combinar ambos os métodos, usando a criptografia 

assimétrica para codificar uma chave simétrica numa transmissão. Devido aos 

problemas gerais de cada método, é comum que as organizações mesclem 

ambos os métodos de criptografia. 

 

Estes processos criptográficos não garantem somente a segurança e 

confidencialidade da informação, como também a sua autenticidade. 

 

“No processo criptográfico, o remetente usa a chave pública do 

destinatário para cifrar a mensagem, esperando que o destinatário 

utilize a sua chave privada para decifrar a mensagem, enquanto no 
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processo de assinatura digital, com o qual se deseja a autenticidade, o 

remetente utilizará a sua chave privada para “assinar” a mensagem. 

Por outro lado, o destinatário usará a chave pública do remetente para 

confirmar que ela foi enviada por aquela pessoa.” (DORNELES, 2013, 

p.10). 

 

Ainda é possível combinar a assinatura digital com a criptografia 

assimétrica para garantir a confidencialidade. 

 

“E para garantir a confidencialidade com assinatura digital, basta 

combinar a criptografia assimétrica com assinatura digital. Sendo 

assim, o remetente primeiro assina a mensagem, utilizando sua chave 

privada. Em seguida, ele criptografa a mensagem novamente, junto 

com sua assinatura, utilizando a chave pública do destinatário. Este, 

ao receber a mensagem, deve, primeiramente, decifrá-la com sua 

chave privada, o que garante sua confidencialidade. Em seguida, 

"decifrá- la" novamente, ou seja, verificar a assinatura digital utilizando 

a chave pública do remetente, garantindo assim sua autenticidade.” 

(DORNELES, 2013, p.10). 

 

Porém, a combinação entre a chave assimétrica e a assinatura digital 

pode levar a codificações extensas e que prejudicam a agilidade das operações. 

Para isso se tem a função Hashing. Ela cria um valor fixo e pequeno que facilita 

a decodificação, é derivada da mensagem que vai ser assinada. 

 

Os certificados digitais aparecem para garantir a identidade dos agentes 

envolvidos nas transmissões de documentos descritas anteriormente, eles 

contém as informações necessárias para a identificar os seus respectivos donos, 

além da chave pública. Para gerar os certificados digitais, é necessário uma 

espécie de “cartório digital”. Para obter um certificado digital, o primeiro passo é 

encontrar uma autoridade certificadora (AC), encontra-se muitas delas no 

mercado facilmente. São todas subordinadas ao ICP-Brasil, serviço público que 

monitora e regulamenta a emissão desses certificados no Brasil, criado em 2001. 

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) é quem faz 

credenciamento e audita as ACs brasileiras. Esses certificados é que são usados 

para realizar as operações de criptografia e assinatura digital com validade 
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jurídica. Eles são como equivalentes digitais de CPF's e CNPJ's, tanto que o 

nome que recebem são simplesmente e-CPF e e-CNPJ, esses são os tipos mais 

comuns. 

 

A principal diferença desses certificados está nos custos e na validade 

dele em relação aos documentos comuns. Normalmente sua validade não passa 

de alguns anos e quanto maior a validade desejada, maior o custo para obter o 

certificado. 

 

Problemas e desafios da assinatura digital 

 

Como dito, um certificado digital possui um prazo de validade, ele é 

necessário para aplicar a assinatura digital, logo, encontra-se aí um problema a 

respeito da autenticidade que essa tecnologia pode fornecer. Mesmo que a 

autenticação seja feita na transmissão entre pessoas de forma segura, a 

preservação em longo prazo dessa autenticidade se torna um problema.  

 

A assinatura digital aparece nas diretrizes do CONARQ (Conselho 

Nacional de Arquivos) para a presunção de autenticidade dos documentos 

arquivísticos digitais. Nessas diretrizes já fica claro que a assinatura digital ainda 

não é capaz de realizar a transmissão da informação ao longo do tempo. Acabam 

tendo um uso meramente administrativo já que em longo prazo, a tecnologia 

envolvida torna-se obsoleta. 

 

 

“Uma boa utilização da assinatura digital se dá quando os documentos 

digitais são transmitidos no espaço, ou seja, entre pessoas, sistemas 

ou aplicativos, de forma a permitir um ambiente de confiabilidade nas 

transações. No Brasil, o valor legal da assinatura digital foi 

reconhecido. No entanto, as técnicas de autenticação baseadas em 

tecnologia não são efetivas para a transmissão dos documentos no 

tempo, ou seja, quando são armazenados no longo prazo ou quando 

há atualização/substituição de hardware, software ou formatos. Isto 

porque, em virtude do seu objetivo e de sua forma de funcionamento, 

as assinaturas digitais não podem ser migradas para as novas cadeias 
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de bits resultantes da conversão dos documentos para outros formatos 

de arquivo” (CONARQ, 2012, p.5). 

 

Santos (2012) também ressalta a dificuldade de que em vias de 

preservação, a assinatura digital ainda é incapaz de garantir a autenticidade, ao 

menos, em longo prazo. 

 

“A autenticidade calcada exclusivamente na assinatura digital é 

recomendável para transmissão dos documentos, mas não representa 

solução quanto ao enfrentamento da obsolescência tecnológica. 

Durante migrações de formato, por exemplo, os documentos podem 

sofrer modificações que absolutamente os deixam diferentes do 

original. Imagine a realização da migração, do formato ODT para PDF, 

de um acordo de cooperação técnica firmado por assinatura digital. 

Tendo ou não vencido a validade do certificado digital, a migração 

gerará um novo documento, sem assinatura.” (SANTOS, 2012, p.122). 

 

A assinatura digital é capaz de dar autenticidade ao documento, mas a 

sua impossibilidade de transmissão ao longo do tempo faz com que os cientistas 

da informação não a enxerguem com tanta animosidade, se torna um conflito 

entre eles e os entusiastas dessa nova tecnologia.  

 

O projeto INTERPARES ainda sucinta outro problema, a assinatura 

digital pode ficar obsoleta devido ao contínuo desenvolvimento de novas 

tecnologias para assinar digitalmente os documentos.  

 

“De fato, a vida das assinaturas digitais e outras tecnologias de 

autenticação pode ser muito mais curta do que até mesmo o tempo de 

manutenção de um documento temporário, devido ao fato de a 

tecnologia de autenticação mudar rapidamente. A não ser que o 

desenvolvimento da tecnologia da assinatura digital permita que tais 

informações codificadas de autenticação sejam preservadas ao longo 

do tempo com o documento, você deve, quando receber um 
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documento com uma assinatura digital anexada, desanexá-la sempre 

que possível e adicionar informações aos metadados de integridade 

para indicar que o documento foi recebido com tal assinatura, e que 

esta foi verificada, desanexada e apagada.” (INTERPARES, 2010, 

p.7). 

 

Para superar essa dificuldade, as instituições têm recorrido a um método 

que gera mais um problema:  

 

“Para contornar essa dificuldade, instituições têm assinado 

documentos em camadas, utilizando uma nova assinatura 

para confirmar a anterior. Na prática, estão apondo uma nova 

assinatura para autenticar um documento já assinado. 

Entende-se que essa prática apenas posterga o problema, 

não o soluciona.” (SANTOS, 2012, p.122). 

 

 Com essa prática, tudo o que as instituições estão fazendo é jogarem 

assinaturas digitais em cima de mais assinaturas. O tempo médio de validade de 

um certificado digital é de quatro anos, há vários documentos que possuem 

temporalidade de até vinte anos, com uma prática de assinaturas digitais em 

cima de assinaturas digitais em casos assim pode gerar pelo menos cinco 

assinaturas, somente para dar autenticidade no tempo de trâmite e arquivamento 

de uma série de documentos.  

 

 Ainda com base nessa prática, é de se presumir o trabalho que será 

manter autentico documentos arquivísticos digitais que são destinados à guarda 

permanente.  

  

A solução que aparece é a transformação da assinatura digital em 

metadados. Freitas (2012) propõe uma alternativa para o uso da assinatura 

digital tendo em vista a preservação em longo prazo.  
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“[...] tendo em conta a preservação a longo prazo da informação digital 

com assinatura digital – que podem ser embebidas (enveloped) ou 

independentes (detached) – a solução poderá passar por separar a 

assinatura da informação digital. Desta forma, toda a informação 

contida na assinatura digital (nome de quem assinou, data, hora, 

entidade certificadora, etc.) seria convertida em metadados que, por 

sua vez, seriam preservados juntamente com a respetiva informação 

digital.”(FREITAS, 2012, p.7) 

 

 Basicamente, seria a análise das informações contidas na assinatura 

digital e partir daí usá-las como metadados e preservados junto ao documento.  

  

 O e-Arq Brasil (2009) aponta o melhor uso da assinatura digital, de 

acordo com os requisitos de um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística 

de Documentos (SIGAD).  

“Quanto ao uso da tecnologia de criptografia, tanto para sigilo como 

para autenticação, o rigor dos requisitos está sujeito à legislação 

vigente e à política de segurança específica. Muitas vezes, a 

criptografia é usada como mecanismo de apoio ao controle de acesso 

para reforçar o sigilo das informações. Os requisitos de assinatura 

digital e certificação digital são necessários para aquelas organizações 

em que documentos são assinados digitalmente ou para as 

verificações eletrônicas de autenticidade.” (E ARQ BRASIL, 2009, 

p.69).  

 

 Por fim, a assinatura digital é uma tecnologia moderna e que traz 

autenticidade aos documentos digitais com valor jurídico e legal reconhecido. 

São comuns nos meios informatizados que se criem soluções tecnológicas para 

solucionar os problemas de mesma ordem, assim que a assinatura digital surge. 

O contexto dos certificados digitais é um marco documental. Documentos legais 

equivalentes a identidades e CPFs ganham espaço no meio digital para 

autenticar e legalizar transmissões e gerência de mais documentos. As 
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tradicionais burocracias das sociedades ganham o espaço digital, dentro desse 

contexto, os arquivistas precisam compreender e estudar estas novas 

tecnologias que dizem respeito ao documento, assim como os profissionais das 

áreas envolvidas com tecnologia precisam compreender as especificidades dos 

documentos arquivísticos e que o uso deles supera a simples transmissão e 

troca de informações entre pessoas, há de se pensar na preservação ao longo 

do tempo. As questões acerca da assinatura digital necessitam de um trabalho 

interdisciplinar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da história da Arquivologia, sempre houve revoluções e a 

aparição de novas técnicas no cerne do trabalho arquivístico. De início, os 

Arquivos eram meras instituições guardadoras de papel, hoje a área alcança 

sistemas informatizados para gestão de documentos arquivísticos digitais nas 

principais instituições e empresas do Brasil e do mundo.  

 

A informatização dos atos e processos de todas as naturezas, iniciadas 

já no fim do século XX, aos poucos trouxe novas preocupações para a ciência 

da informação, ao mesmo passo que fez com que as instituições dessem mais 

importância ao trabalho de profissionais da informação, uma vez que princípios 

clássicos envolvendo documentos permeavam também a documentação digital.  

 

A atuação dos arquivistas hoje em dia deve levar em conta os 

documentos arquivísticos digitais, é impossível manter este objeto a parte. Este 

gênero documento suscita novos questionamentos e técnicas, uma delas 

envolve a autenticidade no meio digital.  

 

Novas tecnologias normalmente trazem renovações de técnicas sempre 

usadas e a criação de outras. No caso da presunção de autenticidade, os 

metadados, sempre presentes nos documentos, ganharam ainda mais 

importância, com gêneros de metadados sendo criados, cada um com 

finalidades diferentes, fornecendo desde dados sobre a autoria e procedência da 

documentação a informações sobre o formato e outros parâmetros técnicos para 

o acesso dos documentos em diferentes plataformas.  

 

Em relação ao surgimento de novas tecnologias, se tem a assinatura 

digital. Apesar de a assinatura ser um meio consagrado de autenticidade e 
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segurança, a assinatura digital envolve uma série de técnicas informáticas, com 

envolvimento de chaves públicas e certificação digital, diferenças notáveis em 

relação a tradicional assinatura com caneta.  

 

Como mostrado também, os meios independentes do uso de tecnologias 

também são fundamentais para a presunção de autenticidade, incluindo 

documentos de suporte tradicional e digital. Políticas e procedimentos 

administrativos devem ser periódicos e contínuos e não podem ser 

negligenciados em momento algum. Além da execução desses trabalhos, é 

importante que a instituição tenha imagem e reputação idôneas, que transmita 

confiança aos usuários e para toda sociedade. A transparência dos atos de 

gestão dos documentos e preservação ajuda a montar um ambiente de confiança 

também.  

 

Um sistema informatizado de gestão de documentos também deve 

presumir esses aspectos de confiança e segurança, além de montar técnicas 

para averiguação de autenticidade dos documentos. 

 

Não existe modelo ou procedimento ideal para a presunção de 

autenticidade, todos os métodos citados ao longo deste trabalho suscitam 

problemas, seja de brechas não solucionadas ainda, ou considerável aumento 

de custo e de trabalho para atender a todas as demandas técnicas para realizar 

a proteção dos documentos arquivísticos digitais, o que faz com gestores relutem 

em investir na confecção ou compra de sistemas que abrangem de forma 

completa todas as necessidades deste gênero documental.  

 

O que é possível afirmar é que a presunção de autenticidade ainda é um 

procedimento que envolve vários aspectos, que este novo paradigma dos 

documentos arquivísticos digitais somente acrescentou mais técnicas de 
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autenticação. Naturalmente, quanto mais destes procedimentos forem adotados, 

maior será a presunção de autenticidade e segurança das informações. 
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