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Apresentação

O Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), criado em 1892, é um dos maiores arquivos públicos
brasileiros. Vinculado à Secretaria de Governo, é responsável pela definição e coordenação da política
estadual de arquivos por meio da gestão, preservação e acesso aos documentos públicos.
A instituição possui um dos mais ricos acervos do Brasil, disponível integralmente à consulta pública.
Qualquer cidadão pode consultá-lo gratuitamente, na sede do Arquivo Público ou pela Internet. Atualmente,
mais de 1 milhão de páginas de documentos digitalizados estão disponíveis para consulta em nosso site.
Na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, o Arquivo Público do
Estado é responsável pela coordenação da política de gestão documental, considerada condição necessária
para se assegurar o pleno acesso às informações. A propósito, a instituição tem se empenhado no
aprimoramento do Sistema SPdoc, ferramenta informatizada de caráter corporativo, totalmente aderente às
normas legais e técnicas da política de gestão documental.
No ano em que completa 125 anos, a intituição vem trabalhando para garantir a proteção e o acesso à
informação de interesse da sociedade. A documentação sob guarda do Arquivo Público registra a história de
São Paulo e do Brasil desde o século XVI. Por isso, oferecer o acesso a esta documentação por meio digital
abre um amplo leque de possibilidades para o cidadão e para os diversos órgãos do governo.
Diante de um cenário de constantes mudanças tecnológicas, o Arquivo Público promove o seminário
“Documentos Públicos na Era Digital: soluções e desafios da gestão, preservação e segurança da
informação", com o objetivo de contribuir para a preservação, autenticidade e disponibilidade dos
documentos públicos digitais, ao longo do tempo, em benefício das gerações atuais e futuras.
A partir das discussões e painéis sugeridos neste evento, envolvendo as experiências da administração
pública na implantação de sistemas de gestão de documentos e processos eletrônicos, esperamos que esse
momento de reflexão e de debate seja produtivo na busca por soluções integradas e eficazes à proteção do
patrimônio arquivístico digital.

Fernando Padula Novaes
Coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo
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DOCUMENTOS PÚBLICOS NA ERA DIGITAL:
Soluções e desafios da gestão, preservação e segurança da informação
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Data: 25 de abril de 2017
Local: Auditório do Arquivo Público do Estado
Objetivos:




Estimular o relato e a troca de experiências na administração pública relativas à implantação
de sistemas de gestão de documentos e de processos eletrônicos;
Promover a reflexão sobre aspectos técnicos e teóricos relevantes visando à produção
estruturada de documentos digitais, sua preservação de longo prazo, disponibilidade e
acesso pleno;
Contribuir para o desenvolvimento de ações integradas visando à busca de soluções de
governo para a gestão, preservação e segurança de documentos arquivísticos digitais.
25/04 – Terça-feira

9h – Coffee-break
9h30 – Mesa de abertura
10h – Palestra de Abertura: As tecnologias da informação e a modernização da gestão
pública: gestão e acesso às informações públicas
José Carlos Vaz – Professor Doutor da Universidade de São Paulo
10h30 – Painel 1: Os desafios da gestão, preservação e segurança da informação arquivística
no setor público
• Humberto Celeste Innarelli – Diretor Técnico do Arquivo Edgard Leuenroth – AEL/Unicamp
• Alexandre Palmeira Mendonça – Agente Fiscal de Rendas/Secretaria de Estado da Fazenda
• Sérgio Annunciação Ortona – Chefe do Departamento de Segurança da Informação e
Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA do METRÔ
11h30 – Debate
Mediadora: Ieda Pimenta Bernardes – Diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos
do Estado de São Paulo / Arquivo Público do Estado
12h – Almoço
13h30 – Palestra: Digitalização de documentos: preservação, eliminação ou difusão?
Alex Brasil – Diretor do Arquivo do Tribunal Regional Eleitoral/SP
14h – Perguntas
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14h20 – Painel 2: Gestão documental e tecnologias da informação: relato de experiências 1
• Elisangela Mendes Queiroz – Diretora Substituta do Centro de Coordenação de Protocolos
Estaduais / Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo /
Arquivo Público do Estado; e Luiz Roberto Kozikoski – Especialista de Informática da
PRODESP / SPdoc (Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de
Documentos e Informações)
• Karla Cardoso de Castro Guimarães Monte Mor – Gerente / DATAPREV; e Carlos Eduardo
Amand – Analista / DATAPREV / Solução de Gestão Documental (e-doc)
15h20 – Debate
Mediador: Alexandre Palmeira Mendonça – Agente Fiscal de Rendas/Secretaria de Estado da
Fazenda
15h50 – Painel 3: Gestão documental e tecnologias da informação: relato de experiências 2
• Neire do Rossio Martins – Coordenadora do Sistema de Arquivos da UNICAMP / SIGADUNICAMP (Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da UNICAMP)
• André Tomiatto de Oliveira – Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo; e Samuel
Ralize de Godoy – Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental da Prefeitura de
São Paulo / A experiência da Prefeitura de São Paulo na implementação do SEI (Sistema
Eletrônico de Informações)
• Rosely Padilha de Souza Castilho – Secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal de
Justiça de São Paulo / Processo Judicial Eletrônico
16h50 – Debate
Mediadora: Camila Brandi de Souza Bentes – Diretora do Departamento de Preservação e Difusão
do Acervo / Arquivo Público do Estado
17h20 – Encerramento e Coffee-break
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CARTA PARA A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO DIGITAL

PRESERUAR PARA GARAMIR 0 ACESSO

Considerando que a informação arquivística produzida, recebida, utilizada e
conservada em sistemas informatizados vem constituindo um novo tipo de legado:
o patrimônio arquivístico digital;
Considerando que esse patrimônio arquivístico digital se encontra em perigo de

desaparecimento e de falta de confiabilidade, e que sua preservação em benefício
das gerações atuais e futuras é uma preocupação urgente no mundo inteiro;

Considerando que a Carta para a Preservação do Patrimônio Digital da
UNESCO manifesta a necessidade de os Estados-membros, incluindo o Brasil,
estabelecerem políticas e ações para proteger o patrimônio digital;
Considerando que o Conselho Internacional de Arquivos estabeleceu entre seus

princípios que os arquivos devem facilitar o estabelecimento de políticas, procedimentos, sistemas, normas e práticas que levem os produtores de documentos a criar
e manter documentos arquivísticos fidedignos, autênticos, preserváveis e
acessíveis;

Considerando que o Conselho Nacional de Arquivos tem por finalidade definir
a política nacional de arquivos públicos e privados e exercer orientação normativa
visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de arquivo,
independente do suporte em que a informação está registrada; o Conselho Nacional
de Arquivos, em sua 34a reunião plenária, realizada em 6 de julho de 2004, no Rio
de Janeiro, aprova a presente Carta.
As organizações públicas e privadas e os cidadãos vêm cada vez mais transformando ou produzindo documentos arquivísticos exclusivamente em formato
digital, como textos, bases de dados, planilhas, mensagens eletrônicas, imagens
fixas ou em movimento, gravações sonoras, material gráfico, sítios da internet,
dentre muitos outros formatos e apresentações possíveis de um vasto repertório de
diversidade crescente.
As facilidades proporcionadas pelos meios e tecnologias digitais de processamento, transmissão e armazenamento de informações reduziram custos e aumentaram a eficácia dos processos de criação, troca e difusão da informação arquivística.
O início do século XXI apresenta um mundo fortemente dependente do documento arquivístico digital como um meio para registrar as funções e atividades de
indivíduos, organizações e governos.

Os documentos arquivísticos são gerados e mantidos por organizações e pessoas
para registrar suas atividades e servirem como fontes de prova e informação. Eles
precisam ser fidedignos e autênticos para fornecer evidência das suas ações e*
devem contribuir para a ampliação da memória de uma comunidade ou da
sociedade como um todo, vez que registram informações culturais, históricas, científicas, técnicas, econômicas e administrativas.
" A eficácia de um documento arquivístico depende da qualidade e do rigor dos
procedimentos de produção e manutenção realizados pelas organizações produtoras
de documentos. Entretanto, como a informação em formato digital é extremamente
suscetível à degradação física e à obsolescência tecnológica - de hardware, software
e formatos -, essas novas facilidades trazem conseqüências e desafios percucientes
para assegurar sua integridade e acessibilidade. A preservação dos documentos
digitais requer ações arquivísticas, a serem incorporadas em todo o seu ciclo de
vida, antes mesmo de terem sido criados, incluindo as etapas de planejamento e
concepção de sistemas eletrônicos, afimde que não haja perda nem adulteração
dos registros. Somente desta forma se garantira' que esses documentos permaneçam
disponíveis, recuperáveis e compreensíveis pelo tempo que se fizer necessa'rio.
A preservação de documentos arquivísticos tem por objetivo garantir a autenticidade e a integridade da informação, enquanto o acesso depende de os documentos estarem em condições de serem utilizados e compreendidos. O desafio da
preservação dos documentos arquivísticos digitais esta' em garantir o acesso contínuo
a seus conteúdos e funcionalidades, por meio de recursos tecnológicos disponíveis
à época em que ocorrer a sua utilização.
Assim, é importante alertar os governos, as organizações públicas e privadas, as
instituições de ensino e pesquisa e todos os setores da sociedade brasileira comprometidos com a inclusão informacional para os seguintes problemas:
Dependência social da informação digital

O governo, a administração pública e privada, a pesquisa científica e tecnológica
e a expressão cultural dependem cada vez mais de documentos digitais, não
disponíveis em outra forma, para o exercício de suas atividades.
Rápida obsolescência da tecnologia digital

A preservação de longo prazo das informações digitais esta' seriamente ameaçada
pela vida curta das mídias, pelo ciclo cada vez mais rápido de obsolescência dos
equipamentos de informa'tica, dos softwares e dos formatos.
Incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação
em assegurar a preseruacão de longo prazo

Atualmente, não obstante os pesados investimentos em tecnologia da
informação, ha' uma crescente debilidade estrutural dos sistemas eletrônicos de

informação, que os incapacitam de assegurar a preservação de longo prazo e o acesso contínuo às informações geradas num contexto de rápido avanço tecnológico.
Fragilidade intrínseca do armazenamento digital

A tecnologia digital é comprovadamente um meio mais frágil e mais instável de
armazenamento, comparado com os meios convencionais de registrar informações,
tendo um impacto profundo sobre a gestão dos documentos digitais no presente
para que se tenha garantia de acesso no futuro.
Complexidade e custos da preservação digital

A preservação de documentos digitais pressupõe uma constante atualização de
suporte e de formato, além de estratégias para possibilitar a recuperação das informações, que passam pela preservação da plataforma de hardware e software em que
foram criados, pela migração ou pela emulação. Estas são algumas iniciativas que
vêm sendo tomadas, mas que não são ainda respostas definitivas para o problema da
preservação de longo prazo. Não há soluções únicas e todas elas exigem investimento financeiro elevado e contínuo em infra-estrutura tecnológica, pesquisa
científica aplicada e capacitação de recursos humanos.
multiplicidade de atores envolvidos

A preservação da informação em formato digital não se limita ao domínio
tecnológico, envolve também questões administrativas, legais, políticas,
econômico-financeiras e, sobretudo, de descrição dessa informação através de
estruturas de metadados que viabilizem o gerenciamento da preservação digital e o
acesso no futuro. Desta forma, preservar exige compromissos de longo prazo entre
os vários segmentos da sociedade: poderes públicos, indústria de tecnologia da
informação, instituições de ensino e pesquisa, arquivos e bibliotecas nacionais e
demais organizações públicas e privadas. Reconhecida a instabilidade da informação arquivística digital, é necessário o estabelecimento de políticas públicas,
diretrizes, programas e projetos específicos, legislação, metodologias, normas,
padrões e protocolos que minimizem os efeitos da fragilidade e da obsolescência de
hardware, software e formatos e que assegurem, ao longo do tempo, a autenticidade, a integridade, o acesso contínuo e o uso pleno da informação a todos os
segmentos da sociedade brasileira. Isto só será possível se houver uma ampla articulação entre os diversos setores comprometidos com a preservação do patrimônio
arquivístico digital, e em cooperação com os organismos nacionais e internacionais.
Desta forma, manifestamos a importância das instituições arquivísticas, do poder
público, da indústria de tecnologia da informação e comunicação e das instituições
de ensino e pesquisa, implementarem ações, especialmente no que concerne a:

1 - E L A B O R A Ç Ã O D E ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS
Gestão arquivística de documentos

Definir procedimentos e estratégias de gestão arquivística de documentos quando da criação, transmissão e preservação de documentos em formatos digitais, com
o objetivo de garantir a produção e manutenção de documentos fidedignos,
autênticos, acessíveis, compreensíveis e preserváveis.
Instrumentalização dos arquivos

Orientar quanto à criação de infra-estrutura nas instituições arquivísticas e nas
organizações produtoras e acumuladoras de documentos, no que concerne a equipamentos, sistemas, metodologias e recursos humanos capacitados, para que possam
desempenhar um papel ativo na gestão da preservação dos documentos digitais.
Governo eletrônico

Promover a participação de representantes das instituições arquivísticas nos projetos de governo eletrônico, para a definição de estratégias, padrões e normas de
gestão, preservação e acesso a documentos e informações, conforme orientação do
Conselho Internacional de Arquivos e da UNESCO.
Ações cooperativas

Incentivar programas cooperativos de preservação de documentos digitais para
aplicação e compartilhamento de recursos sob a forma de acordos, consórcios,
convênios e parcerias.

2 - ESTABELECIMENTO DE NORMAS
Padrões e protocolos

Definir e/ou recomendar a utilização de padrões e protocolos abertos e de
aceitação ampla na criação, uso, transmissão e armazenamento de documentos
digitais; e desenvolver soluções em cooperação com organizações de pesquisa e a
indústria de tecnologia da informação e comunicação.
Requisitos funcionais

Definir os requisitos funcionais e estimular sua adoção para orientar o desenvolvimento e a aquisição de sistemas eletrônicos de gestão arquivística, que sejam
adequados às especificidades da legislação e das praticas arquivísticas brasileiras.
flletadados
•

Definir estruturas padronizadas de metadados e determinar a sua utilização nos
sistemas eletrônicos de gestão arquivística, com o propósito de gerir a preservação
e a acessibilidade dos documentos digitais.

Segurança da informação digital

Definir política de segurança da informação, que considere os aspectos legais,
organizacionais, humanos e tecnológicos, de modo a garantir a autenticidade dos
documentos digitais e o sigilo da informação, bem como a proteção contra perdas,
acidentes e intervenções não autorizadas.

3 - PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO
Agenda de pesquisa

Desenvolver uma agenda nacional de pesquisa para a preservação e longevidade*
dos documentos digitais, alinhada com as principais iniciativas nacionais e internacionais, com a participação das agências governamentais de fomento e de amparo à
pesquisa, universidades e outras entidades dos setores público e privado.
Gnsino e formação de recursos humanos

Estimular a inserção do tema Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital na
formação dos profissionais de informação, especialmente dos arquivistas, nos cursos
de graduação e pós-graduação.
Disseminação do conhecimento

Estabelecer ações de identificação, disseminação e compartilhamento do
conhecimento e a utilização de metodologias e técnicas para a gestão e a
preservação de documentos arquivísticos digitais.
O Conarq reafirma o seu compromisso com a aplicação de políticas públicas
voltadas para a preservação do patrimônio arquivístico digital, e convoca os setores
públicos e privados, envolvidos com a produção e proteção especial dos documentos em formato digital, a envidarem esforços para garantir sua preservação e
acesso contínuo, condição fundamental para a democratização da informação
arquivística em nosso país e a preservação da memória nacional.
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CHARTE BRÉSILIENNE SUR LA
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
ARCHIVISTIQUE SOUS FORME NUMÉRIQUE
Préserver pour assurer son accessibilité universelle

Considérant que l'information archivistique produite, reçue, utilisée et
conservée sous des systèmes informatiques, devient de plus en plus un nouveau
type d'héritage: le patrimoine archivistique sous forme numérique;
Considérant que ce patrimoine risque de disparaître et manque de fiabilité,
et que sa préservation dans l'intérêt des générations présentes et futures est une
préoccupation urgente qui intéresse le monde entier;
Considérant que la "Charte de l'UNESCO sur la conservation du patrimoine numérique" met en garde les Etats membres, y compris le, Brésil, pour qu'ils
élaborent des politiques et des actions visant à sauvegarder ce patrimoine;
Considérant que le "Conseil international des archives" a établi parmi ses
principes que les archives doivent pouvoir favoriser la mise en oeuvre des politiques, des procédures, des systèmes, des normes et des pratiques entraînant les
producteurs à créer et à veiller à l'entretien des documents archivistiques qui soient
dignes de foi, authentiques, susceptibles d'être conservés et accessibles;
Considérant que le "Conseil national des archives" du Brésil a pour but de
définir la politique nationale des archives publiques et privées, ainsi que de fournir
les normes visant à la gestion de l'ensemble du fonds documentaire et à la protection
spéciale des documents d'archivé, quel que soit le support où l'information ait été
enregistrée;
Le "Conseil national des archives" du Brésil, lors de sa 34ira,: assemblée
plénière tenue le 6 juillet 2004 à Rio de Janeiro, adopte la présente Charte.
Les organismes publics et privés ainsi que les citoyens transforment ou produisent un nombre croissant de documents d'archivé uniquement sous forme
numérique comprennant, parmi un large éventail de formats qui ne cesse de se
diversifier, des textes, des bases de données interactives, des formulaires, des
messages életroniques, des images fixes ou animées, des enregistrements sonores,
du matériel graphique et des pages Web.
Les facilités procurées par les supports et les technologies életroniques
concernant le traitement, la transmission et le stockage d'informations, tout eh
ayant réduit considérablement leur coût opérationnel, ont fait augmenter l'efficacité des procédures de création, d'échange et de diffusion de l'information
archivistique. En ce début de siècle, notre monde reste fortement tributaire des

documents archivistiques sous forme numérique en tant que moyen d'enregistrement des fonctions et des activités fournies par les individus, les organisations et les gouvernements, en conservant leur valeur de preuve et de source de
renseignements.
Dans ce cas, il faudra qu'ils soient dignes de foi et authentiques pour
établir le bien-fondé de leurs actions et ils doivent contribuer à l'élargissement
de la mémoire d'une communauté ou de la société dans son ensemble, du fait
qu'ils enregistrent des informations d'ordre culturel, historique, scientifique,
technique, économique et administratif.
Inefficacité de la documentation archivistique relève de la qualité et de la,
rigeur des procédures de production et de maintenance mises en oeuvre par les
organismes qui la produisent. Cependant, étant donné que l'information sous
forme numérique reste extrêmement vulnérable à la dégradation physique et à
l'obsolescence technologique - aussi bien du matériel et des logiciels que des
formats -, toutes ces nouvelles facilités entraînent des conséquences et des
obstacles majeurs pour assurer leur intégrité et leur accessibilité. La préservation
des documents numériques exige des actions archivistiques qu'il faudra incorporer
à l'ensemble de leur cycle de vie, avant même de leur création, y compris tout au
long des étapes de planification et de conception des systèmes électroniques, pour
qu'il n'y ait pas des pertes ni aucune altération des enregistrements. C'est la seule
façon d'assurer que ces documents restent disponibes, récupérables et compréhensibles pour la durée qu'il faudra.
La conservation de documents archivistiques a pour but de garantir
l'authenticité et l'intégrité de l'information, tandis que leur accessibilité relève
des conditions qui rendent possibles leur usage et leur compréhension. Le défi
concernant la préservation de ces documents numériques c'est celui d'assurer
l'accès en permanence à leurs contenus et à leurs fonctionnalités, par le truchement de supports technologiques disponibles au moment où ils seront utilisés.
Cela étant, il est important de mettre en garde les gouvernements, les
organismes publics et privés, les institutions d'enseignement et de recherche, ainsi
que tous les secteurs de la société brésilienne engagés dans le processus de
l'inclusion informationnelle, à l'égard des problèmes suivants:
Dépendance sociale vis-à-uis de l'information numérique

Le gouvernement, les administrations publique et privée, la recherche
scientifique et technologique, ainsi que l'expression culturelle sont de plus en plus
tributaires des documents numériques, disponibles uniquement sous cette forme,
pour l'accomplissement de leurs activités.

Obsolescence rapide de la technologie numérique

La conservation à long terme des informations numériques se trouve*
sérieusement menacée par la vie éphémère des média, et par le cycle de plus en
plus rapide de l'obsolescence des systèmes informatiques, des logiciels et des formats.
Incapacité des systèmes életroniques de l'information
actuels à assurer la préservation à long terme

s # ; / | Actuellement, malgré les investissements assez considérables placés dans
la technologie de l'information, il y a une faiblesse structurelle accrue des systèmes
életroniques de l'information, laquelle les rend incapables d'assurer la conservation
à long terme et l'accès en permanence au fonds documentaire généré dans un cadre
de progrès technologique de plus en plus rapide.
Fragilité intrinsèque du stockage de l'information numérique

La technologie életronique est incontestablement un support plus fragile
et plus instable de stockage, si l'on compare avec les moyens conventionnels
d'enregistrement d'informations; à présent, elle ne cesse d'exercer un impact
profond sur la gestion des documents numériques pour que l'on ait l'assurance d'y
avoir accès dans l'avenir.
Complexité et coûts de la préservation des documents numériques

La conservation des documents numériques implique une mise à jour en
permanence du support et du format, outre les stratégies pour rendre possible la
récupération des informations, qui passent par la préservation de la plate-forme du
matériel et des logiciels où ils avaient été créés, par la migration ou par l'émulation.
Ce sont quelques-unes des démarches ayant déjà été prises mais qui ne sont pas
encore des réponses définitives pour résoudre le problème de la conservation à
long terme.
Il n'y a pas qu'une seule solution d'autant plus que chacune de celles qui
ont été adoptées exigent un investissement financier, assez considérable et
permanent, concernant le support technologique, la recherche scientifique
appliquée et le renforcement des capacités du personnel.
multiplicité des acteurs concernés

La conservation de l'information numérique ne se tient pas au domaine
technologique, mais elle implique aussi des questions administratives, juridiques,
politiques, économiques et financières et, surtout, celles concernant la description
de cette information par le moyen des structures de métadonnées qui rendent viable
la gestion de la préservation du fonds documentaire numérique et leur accès dans
l'avenir. De cette façon, préserver exige des engagements à long terme entre les
différentes couches sociales, tels que les pouvoirs publics, les industries de technolo-

gie de l'information, les institutions d'enseignement et de recherche, les archives
et les bibliothèques nationales et encore d'autres organismes publics et privés.
Une fois reconnue l'instabilité de l'information archivistique sous forme
numérique, il faut établir une législation adéquate, ainsi que des politiques
publiques, des principes directeurs, des programmes et des projets spécifiques, des
méthodologies, des normes, des modèles et des protocoles afin de minimiser les
effets de la fragilité et de l'obsolescence touchant le matériel, les logiciels et les
formats; en outre, il faut assurer,* aufildu temps, l'authenticité, l'intégrité, l'accès
en permanence et l'usage sans aucune limite de l'information à toutes les couches
de la société brésilienne. Tout cela ne sera possible que moyennant une articulation
assez large entre les divers secteurs engagés dans la conservation du patrimoine
archivistique sous forme numérique, et en coopération avec les organisations
nationales et internationales.
De cette façon, nous soulignous l'importance des institutions archivistiques, des pouvoirs publics, des industries de technologie de l'information et de la
communication, ainsi que des institutions d'enseignement et de recherche, en vue
de la mise en oeuvre d'actions, en particulier concernant les trois aspects suivants:
I - ÉLABORATION D E STRATÉGIES E T
DE POLITIQUES
Gestion archivistique des documents

Définir des procédures et des stratégies de gestion archivistique en matière
de documents numériques au moment de leur création, de leur transmission et de
leur préservation, ayant le but d'assurer la production et la maintenance de
documents qui soient dignes de foi, authentiques, accessibles, compréhensibles et
susceptibles d'être conservés.
Support technique des archives

Orienter la création d'un support technique dans les institutions archivistiques et dans les organismes producteurs et dépositaires de documents, en ce qui
concerne les périphériques, les systèmes, les méthodologies et le personnel
dûment qualifié, pour qu'ils soient à même de jouer un rôle actif dans la gestion de
la conservation des documents numériques.
Intendance életronique

Promouvoir la participation de représentants des institutions archivistiques
dans les projets d'intendance életronique, en vue de la définition des stratégies,
des modèles et des normes de gestion, de conservation et d'accès aux documents
et aux informations, en accord avec les principes directeurs du "Conseil international des archives" et de l'UNESCO.

Agir en coopération

Encourager la mise en oeuvre de programmes en coopération visant à la ,
conservation des documents numériques moyennant l'application et le partage des '
financements sous forme d'accords, de consortiums, de conventions et en
partenariat.
2 - ÉTABLISSEMENT D E N O R M E S
modèles et protocoles

Définir et/ou préconiser l'utilisation de modèles et de protocoles ouverts
qui favorisent la création, l'usage, la transmission et le stockage des documents
numériques; et développer des solutions en coopération avec les organismes de
recherche et avec les industries de technologie de l'information et de la
communication.
Conditions fonctionnelles

Définir les conditions fonctionnelles et stimuler leur mise en place pour
orienter le développement et l'acquisition de systèmes életroniques de gestion
archivistique, qui soient adéquats aux spécificités de la législation et des pratiques
archivistiques appliquées au Brésil.
métadonnées

Définir des cadres standardisés de métadonnées et déterminer leur utilisation dans les systèmes életroniques de gestion archivistique, ayant pour but de
gérer la conservation et l'accessibilité en permanence des documents numériques.
Sûreté de l'information numérique

Définir une politique de sûreté concernant l'information, qui prenne en
compte les aspects juridiques, organisationnels, humains et technologiques, de
façon à assurer l'authenticité des documents numériques et la privacité de l'information,
ainsi que la protection contre les pertes, les accidents et toute tentative d'intrusion.

3 - P R O M O T I O N D U SAVOIR
Agenda de recherche

Développer un agenda national de recherche visant à la conservation et à la
longévité des documents numériques, en accord avec les principales initiatives au
plan national et international, et en comptant sur la participation des agences
gouvernamentales de développement et d'appui à la recherche, des universités et
d'autres entités des secteurs public et privé.

enseignement et formation du personnel

Stimuler l'insertion du sujet "Préservation du patrimoine archivistique sous
forme numérique" dans la formation des professionnels de l'information, en particulier celle des archivistes, au niveau du 3ème cycle et de la spécialisation.
Diffusion des connaissances

Établir des actions de repérage, de diffusion et de partage des connaissances, ainsi que l'usage des méthodologies et des techniques en matière de
gestion et de conservation des documents archivistiques sous forme numérique.
Le CONARQ [Conselho Nacional de Arquivos/Conseil national des,
archives du Brésil] réaffirme son engagement vis-à-vis de l'application des politiques publiques touchant la préservation du patrimoine archivistique sous forme
numérique, et appelle les secteurs public et privé, engagés dans la production et la
protection spéciale des documents numériques, à déployer des efforts pour assurer
leur conservation et leur accessibilité en permanence, en tant que condition fondamentale pour la démocratisation de l'information archivistique dans notre pays et
pour la préservation de la mémoire nationale.

CARTA PARA LA PRESERVACIÜN DEL
PATRIMÔNIO ARCHIVÍSTICO DIGITAL
BRASILENO

m
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Considerando que la información archivística, producida, recibida, utilizada y conservada en sistemas informatizados, esta' constituyendo un nuevo tipo
de legado: el património archivístico digital;
Considerando que este património archivístico digital se encuentra en

!

gro de desapariciòn y falta de confíabilidad, y que su preservación, en
efîcio de las generaciones actuales y futuras, es una preocupación urgente en
:undo entero;

Considerando que la Carta para la Preservación dei Património Digital de
la UNESCO manifiesta la necesidad de que los Estados Miembros, incluyendo
Brasil, establezcan políticas y acciones para proteger el património digital;
Considerando que el Consejo Internacional de Archivos estableció, entre

sus principios, que los archivos deben facilitar el establecimiento de políticas,
procedimientos, sistemas, normas y prácticas para asistir a los productores de
documentos en la creación y el mantenimiento de documentos archivísticos
fidedignos, autênticos, preservados y accesibles;

Considerando que el Consejo Nacional de Archivos tiene por finalidad

definir la política nacional de archivos públicos y privados y ejercer orientación
normativa observando la gestion documental y la protección especial a los documentos de archivo, independiente del soporte en que la información esta' registrada;
El Consejo Nacional de Archivos, en su 34a reunion plenária, realizada el 6
de julio de 2004, en Rio de Janeiro, aprueba la presente Carta.
Las organizaciones públicas y privadas y los ciudadanos esta'n, cada vez
ma's, transformando o produciendo documentos archivísticos exclusivamente en
formato digital, como textos, bases de datos, planillas, correos electrónicos,
ima'genes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material grafico, pa'ginas de
la web, dentro de muchos otros formatos y presentaciones posibles de un vasto
repertório de diversidad creciente.

Las facilidades proporcionadas por los médios y tecnologias digitales de
procesamiento, transmisión y almacenamiento de informaciones redujeron costos y
aumentaron la eficácia de los procesos de creación, cambio y difusión de la
información archivística. El inicio del siglo XXI présenta un mundo fuertemente

dependiente dei documento archivístico digital como un médio para registrar las
funciones y actividades de indivíduos, organizaciones y gobiernos.
Los documentos archivísticos se generan y se mantienen por organizaciones y personas para registrar sus actividades y para servir como fuente de
prueba e información. Ellos necesitan ser fidedignos y autênticos para proporcionar
evidencia de sus acciones y deben contribuir para la ampliación de la memoria de
una comunidad o de la sociedad como un todo, una vez que registran informaciones
culturales, históricas, cientificas, técnicas, económicas y administrativas.
La eficácia de un documento archivístico depende de la cualidad y dei
rigor de los procedimientos de producción y mantenimiento realizados por las organizaciones productoras dei mismo. Sin embargo, como la información en formato
digital es extremamente susceptible a la degradación física y a la obsolescência
tecnológica - de hardware, software y formatos - estas nuevas facilidades traen
consecuencias y desafios importantes para asegurar su integridad y accesibilidad.
La preservación de los documentos archivísticos digitales requière acciones
archivísticas que se deben incorporar en todo su ciclo de vida, antes de que estos
documentos hayan sido creados, incluyendo las etapas de planeamiento y la concepción de sistemas electrónicos afinde que no ocurran perdidas ni adulteraciones
de los registros. Sólo de esta forma se garantizará que esos documentos permanezcan
disponibles, récupérables y comprensibles por el tiempo que sea necesario.
La preservación de los documentos archivísticos tiene por objetivo garantizar
la autenticidad y la integridad de la información, ya que su acceso depende de las
condiciones de utilización y comprensión. El desafio de la preservación de los
documentos archivísticos digitales esta' en garantizar el acceso continuo a sus
contenidos y funcionalidades, por médio de recursos tecnológicos disponibles en la
época de su utilización.
Así, es importante alertar a los gobiernos, a las organizaciones públicas y
privadas, a las instituciones de ensenanza e investigación y a todos los sectores de
la sociedad brasilena comprometidos con el acceso a la información, sobre los
siguientes problemas:
Dependência social de la información digital

El gobierno, la administración pública y la administración privada, la
investigación científica y tecnológica y la expresión cultural dependen cada vez
más de documentos digitales, no disponibles en otro formato, para el ejercicio de
sus actividades.
Rápida obsolescência de la tecnologia digital

La preservación a largo plazo de las informaciones digitales está seriamente
amenazada por la corta vida de los médios de comunicación, por el ciclo cada vez más
rápido de obsolescência de los equipos de informática, dei software y de los formatos.

Incapacidad de los actuates sistemas electrónicos de informacidn para
asegurar la preseruación a largo plazo

Actualmente, no obstante las elevadas inversiones en la tecnologia de la
informacidn, hay una creciente debilidad estructural de los sistemas electrónicos de
información, que los incapacitan, para asegurar la preservation a largo plazo y el
acceso continuo a las informaciones generadas en un contexto de ra'pido avance
Fragilidad intrínseca del almacenamiento digital

La tecnologia digital es comprobadamente el medio ma's fra'gil e inestable
de almacenamiento, comparado con los médios convencionales análogos de registrar
informaciones, teniendo un impacto profundo sobre la gestion de los documentos
digitales en el presente para que se tenga garantia de acceso en el futuro.
Complejidad y costes de la preseruación digital

La preservation de los documentos digitales presupone una constante
actuaüzación del soporte y dei formato, adernas de estratégias para posibilitar la recuperation
de las informaciones, que pasan por la preservation de la plataforma de hardware y
software en la que fueron creados, por la migration o por la emulation. Estas
son algunas de las iniciativas que se esta'n tomando, pero que no son las respuestas
definitivas al problema de preservation a largo plazo. No hay soluciones únicas y
todas ellas exigen una inversion financiera elevada y continua en infraestructura
tecnológica, investigation científica aplicada y capacitación de recursos humanos.
IHultiplicidad de actores inuolucrados

La preservation de la información en formato digital no se limita al
domínio tecnológico, pues involucra, también, cuestiones administrativas, légales,
políticas, económicas-financieras y, sobretodo, de description de las informaciones
a través de estructuras de metadatos que posibiliten la gestion de la preservation
digital y el acceso en el futuro. De esta forma, preservar exige compromisos a largo
plazo entre los vários segmentos de la sociedad: poderes públicos, industria de
tecnologia de la información, instituciones de ensenanza e investigation, archivos
y bibliotecas nacionales y dema's organizaciones públicas y privadas.
Reconocida la inestabilidad de la información archivística digital, es
necesario el establecimiento de políticas, directrices, programas y proyectos específicos, legislation, metodologias, normas, patrones y protocolos que minimicen la
fragilidad y la obsolescência de hardware, software y formatos y que aseguren, a lo
largo dei tiempo, la autenticidad, la integridad, el acceso continuo y el uso pleno
de la información a todos los segmentos de la sociedad brasilena. Esto sólo sera'
posible si existiera una amplia articulación entre los diversos sectores comprometidos con la preservation del património archivístico digital, y en cooperación con los
organismos nacionales e internacionales.

De esta forma, manifestamos la importância de que las instituciones
archivísticas, dei poder público, de la industria de la tecnologia de la información y
la comunicación y de las instituciones de ensenanza e investigación, implementen
acciones, especialmente en lo que concierne a:
1 - ELABORACIÓN D E - E S T R A T E G I A S Y POLÍTICAS
Gestirjn archivística de documentos

Definir procedimientos y estratégias de gestión archivística de documentos
desde el momento de la creación, transmisión y preservación de documentos en formatos digitales, con el objetivo de garantizar la producción y mantenimiento de
documentos fidedignos, autênticos, accesibles, comprensibles y preservados.
Instrumentación de los archivos

Orientar la creación de infraestructura en las instituciones archivísticas y en
Ias organizaciones productoras y acumuladoras de documentos, en lo que concierne
a equipos, sistemas, metodologias y recursos humanos capacitados, para que
puedan desempenar un papel activo en la gestión de la preservación de los documentos digitales.
Gobierno electrónico

Promover la participación de representantes de las instituciones archivísticas en proyectos de gobierno electrónico para la definición de estratégias, patrones
y normas de gestión, preservación y acceso a los documentos y a la información de
acuerdo a orientaciones dei Consejo Internacional de Archivos y de la UNESCO.
(leciones cooperativas

Incentivar programas cooperativos de preservación de documentos digitales
para la aplicación y para compartir los recursos en forma de acuerdos, consórcios,
convênios y sociedades.

2 - ESTABLECIMIENTO DE N O R M A S
Patrones y protocolos

Definir y/o recomendar la utilización de patrones y protocolos abiertos y de
aceptación amplia en la creación, almacenamiento, uso y transmisión de documentos digitales; así como a desarrollar soluciones en cooperación con organizaciones
de investigación y de la industria de tecnologia de la información y comunicaciones.

Requisitos funcionales

Definir los requisitos funcionales y estimular su adopción para orientar el
desarrollo y la adquisición de sistemas electrónicos de gestión archivística, que se*
adecuen a las especificidades de la legislación y de las prácticas archivísticas brasüenas.
IMadatos

Definir estructuras normalizadas de metadatos y determinar su utilización
en los sistemas electrónicos de gestión archivística, con el propósito de administrar
la preservación y la accesibilidad de los documentos digitales.
Seguridad de la información digital

Definir políticas de seguridad de la información, que considere los aspectos
legales, organizacionales, humanos y tecnológicos, de modo que se garantice la
autenticidad de los documentos digitales, el secreto de la información, así como la
protección contra perdidas, accidentes e intervenciones no autorizadas
3 - PROMOCIÓN D E L C O N O C I M I E N T O
Agenda de investigación

Desarrollar una agenda nacional de investigación para la preservación y
longevidad de k>s documentos digitales, alineada con las principales iniciativas
nacionales e internacionales, con la participación de las agencias gubernamentales
de fomento y de amparo a la investigación, universidades y otras entidades dei
sector público y privado.
Gnsenanza y formación de recursos humanos:

Estimular la inserción dei tema Preservación dei Patrimônio Archivístico
Di gital en la formación de los profesionales de información, especialmente de los
archivólogos, en los cursos de graduación y de especialización universitária.
Disemmación dei conocimiento

Establecer acciones de identificación, diseminación y coparticipación dei
conocimiento y la utilización de metodologias y técnicas para la gestión y la preservación de documentos archivísticos digitales.
El CONARQ reafirma su compromiso con la aplicación de políticas públicas dirigidas a la preservación dei patrimônio archivístico digital, y convoca a los
sectores públicos o privados, involucrados en la producción y protección especial de
los documentos en formato digital, a redoblar esfuerzos para garantizar su preservación y acceso continuo, condición fundamental para la democratización de la
información archivística en nuestro país y la preservación de la memoria nacional.

CHARTER FÜR THE PRESERVATION OF
DIGITAL ARCHIVISTE HERITAGE

PRCSCRUMG TO COSURC RCCGSS

Considering that the information being produced, received, used and kept
in computerized systems constitutes a new type of legacy: digital archivistic
heritage;
Considering that this digital archivistic heritage is at risk of disappearing
and becoming unreliable, and that its, preservation for current and, future
generatiSfis is an urgent concern all oyer the unild:
Considering that I'NESCO's Charter for the Preservation of Digital
Heritage presents the need for allmember-states/iiftluding Brazil, to''establish
policies and actions to protect digital heritage;
Considering that the International Council offi&rchives established, among
its principles, that archivestjnust facilitate thefestablishment ofjpolicies, procedures, systems, regulations and practices that'd'ead documlfit producers to create
and maintain accurate, authentic, ffpervable and accessible archivistic documents;
Considering that the-objective of.thejNational Cofhcil on \rehi\ci is to
define thinational polie\ fur public .mil piiute ardmcs and to oiler normative
regulatory guidance;fd! document management and for the special protection of
archive documents regardless of the support swem in which the information is
registered;
The National Council on Archives, during its 34th plenary meeting held on
July 6, 2004 in Rio de Janeiro, approved this ( haitcr.
Public and private organizations as well as citizens have increasing transformed oibroduced archivistic documents such as texts, databases, spreadsheets,
electronic messages, still or moving images, sound recordings, graphic materials,
internet sites and several other possible formats and presentations <>l a \ast.
growingly diversity repertoire.
The increased ease musing technological means for processing, broadcasting
and storing data reduced costs and increased the efficacy of the processes related
to the creation, exchange and distribution of archivistic information. The beginning
of the 21st century presents a world that is highly dependent on digital archivistic
documents for registering the functions and acuities of individuals, organizations
and governments.

Archivistic documents are generated and maintained by organizations
and individuals to register their activities and serve as sources of evidence and
information. They must be accurate and authentic to provide evidence of their^
actions and contribute to the a community's or a society's memory expansion as a
whole since they register cultural, historical, scientific, technical, economic and
administrative information.
The efficacy of an archivistic document depends on the quality and rigor
of production and maintenance procedures on the part of the organizations that
produce documents. However, because information in digital form is extremely
susceptible to physical degradation and technological obsoleteness - of hardware,
software and format - this new ease brings along significant consequences and
challenges in terms of ensuring integrity and accessibility. The preservation of
archivistic documents requires archivistic action, which should be incorporated into
their entire life cycle, including the time before their creation - the stages
involving the planning and creation of electronic systems - so loss and adulteration
of records does not occur. This is the only way to guarantee that these documents
will remain accessible, recoverable and understandable for as long as they are
necessary.
The objective of the preservation of archivistic documents is to
guarantee the authenticity and integrity of information. Access, on the other hand,
depends on whether or not the documents are in a condition that makes it possible
for them to be used and understood. The challenge in terms of the preservation of
digital archivistic documents lies in ensuring continuous access to their content and
functionalities through technological resources available at the time of use.
Thus, it is important to call the attention of governments, public and
private organizations, education and research institutions and all sectors of
Brazilian society committed to informational inclusion to the following issues:
Social dependence on digital information

The government, public and private administrations, scientific and
technological research and cultural expression increasingly depend on digital
documents, not available in other formats, for the performance of their activities.
Fast obsoleteness of digital technology

Long-term preservation of digital information is seriously threatened by
the short life of media and by the increasingly fast cycle of obsoleteness of
computer equipment, software and formats.
Lach of capacity of currently available electronic
information systems to ensure long-term preservatmM

Currently, despite considerable investment in information technology,

there is a growing structural debility in electronic information systems which prevents these systems from ensuring long-term preservation and continuous access to
information generated in a context of fast technological progress.
Intrinsic frailty of digital storage

Digital technology has been proven to be a more fragile and unstable form
of storage in comparison to conventional methods used to register information.
This has a considerable impact on the management and future accees guarantee of
present digital documents.
Complexity and costs related to digital preservation

The preservation of digital documents requires constant updating in terms
of support and format. It also requires strategies that enable the recovery of
information, including the preservation of the hardware/software platform on
which information was created through migration or emulation. These are some of
the initiatives in progress, but they are not definite responses to the issue of longterm preservation. There is no single solution, and all solutions require a great deal
of continuous investment in technological infrastructure, scientific research and
human resource training.
Great numbiiir of actors involved

The preservation of information in digital format is not limited to the technologicalfield.It also involves administrative, legal, political, economic and financial
issues and especially issues related to the description of this information through
metadata structures that enable the management of digital preservation and future
access. Preservation requires long-term commitments involving several segments
of society: public authorities, information technology industries, research and education institutions, archives and national libraries and other public and private organizations. Once the instability of digital archivistic information has been recognized,
it is necessary to establish public policies, guidelines, specific programs and projects,
legislation, methodologies, regulations, standards and protocols that minimize the
effects of the frailty and obsoleteness of hardware, software and formats, as well as
ensure the authenticity, integrity, continuous access and full use of information by
all segments of Brazilian society over time. This will only be possible if there is
great coordination among all sectors committed to the preservation of digital
archivistic heritage in cooperation with national and international organizations.
Thus, we manifest the importance of the implementation of actions by
archivistic institutions, the public authority, the information and communication
technology industry and educational and research institutions, especially in
regards to the following areas:

I - ELABORATION OF STRATEGIES A N D POLICIES
Rrchivistic management of documents
4

Defining procedures and strategies for the archivistic management of
documents at the time of their creation, broadcasting and preservation in digital
format in order to guarantee the production and maintenance of accurate,
authentic, accessible, comprehensible and preservable documents.
Instrumentahzation of Archives

Guiding the development of archive infrastructure regarding equipment,
systems, methodologies and trained human resources at institutions and organizations so that these institutions and organizations can play an active role in the
preservation of digital documents.
electronic government

Promoting the participation of representatives of archivist institutions in
electronic government projects for the definition of management strategies, standards,
regulations and for the preservation and access of documents and information
according to guidelines set by the International Council on Archives and UNESCO.
Cooperative actions

Fostering cooperative programs for the preservation of digital documents in
order to use and share resources in the form of agreements, consortiums, pacts and
partnerships.
2 - ESTABLISHMENT OF REGULATIONS
Standards and protocols

Defining and/or recommending the use of standards and open, widelyaccepted protocols for the creation, use, broadcasting and storage of digital
documents; developing solutions in cooperation with research organizations and
with the communication and information industry.
Functional requisites

Defining functional requirements and fostering their adoption to guide the
development and acquisition of electronic systems for archive management. These
systems should be adequate to meet the specificities of Brazilian legislation and
archiving practices.
Metadata

Defining standard metadata structures and determining their use in

electronic systems for archive management with the purpose of administrating
the preservation of and access to digital documents.
Digital information security

Defining a security policy that takes into account legal, organizational,
human and technological aspects in order to ensure the authenticity of digital
documents and information secrecy and to protect digital documents from loss,
accidents and unauthorized interventions.

3 - PROMOTION OF KNOWLEDGE
Research agenda

Developing a national research agenda for the preservation and longevity of.
digital documents in synch with the main national and international initiatives,
with the participation of universities and government agencies that foster and
support research, and other agencies in the public and in the private sector.
educating and training human resources

Fostering the inclusion of the theme Digital Archivistic Heritage
Preservation in the training of information professionals, especially archivists, in
undergraduate and graduate courses.
Knowledge distribution

Establishing actions to identify, distribute and use methodologies and
techniques for the management and preservation of digital archive documents.
CONARQ reaffirms its commitment to the enforcement of public policies
for the preservation of digital archivistic heritage and calls on the areas within the
public and the private sector involved in the production and special protection of
digital documents to join efforts to guarantee their preservation and continuous
access - a condition which is fundamental for the democratization of archives in
our country and for the preservation of national memory.

V7

Conarq
Conselho Nacional do Arquivos

Casa Civil da
Presidência da República

T O D O S
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FEDERAL

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE OS ARQUIVOS*
Arquivos registram decisões, ações e memórias. Arquivos são um património [patrimônio]
único e insubstituível transmitido de uma geração a outra. Documentos de arquivo são
geridos desde a criação para preservar seu valor e significado. Arquivos são fontes
confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes.
Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para a
constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos
enriquece o conhecimento sobre a sociedade humana, promove a democracia, protege os
direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida.
Por isso reconhecemos
x

o caráter singular dos arquivos como evidência autêntica das atividades
administrativas, culturais e intelectuais e como um reflexo da evolução das sociedades;

x

o caráter fundamental dos arquivos no apoio à condução eficiente, responsável e
transparente de negócios, proteção dos direitos dos cidadãos, fundamentação da
memória individual e coletiva, compreensão do passado, documentação do presente e
orientação das ações futuras;

x

a diversidade dos arquivos ao registrarem todas as áreas da atividade humana;

x

a multiplicidade de suportes e formatos em que os documentos são produzidos,
incluindo papel, audiovisual, digital e outros;

x

o papel dos arquivistas, profissionais qualificados, com formação apropriada e
contínua, que servem as suas sociedades, apoiando a produção, seleção e conservação
dos documentos, e os tornam disponíveis para uso;

x

a responsabilidade de todos, cidadãos, gestores e autoridades públicas, proprietários
ou detentores de arquivos públicos ou privados, arquivistas e outros profissionais do
campo da informação, na gestão de arquivos.

Por isso nos comprometemos a trabalhar juntos, para que
x

sejam adotadas e aplicadas nacionalmente políticas e legislação arquivística adequadas;

x

a gestão de arquivos seja valorizada e realizada com competência por todos os
organismos, públicos ou privados, que produzem e usam documentos de arquivo na
condução de seus negócios;

x

sejam disponibilizados os recursos necessários para apoiar a adequada gestão dos
arquivos, inclusive a contratação de profissionais capacitados;

x

os arquivos sejam geridos e conservados de forma a garantir a sua autenticidade,
confiabilidade, integridade e uso;

x

os arquivos sejam acessíveis a todos, respeitando a legislação pertinente e os direitos
dos indivíduos, produtores, proprietários e usuários;

x

os arquivos sejam utilizados de modo a contribuir para a promoção de uma cidadania
responsável.

* Aprovada na assembléia geral do Conselho Internacional de Arquivos realizada em 17 de setembro de 2010, durante a 42ª
CITRA, em Oslo. Tradução para o português acordada entre o Arquivo Nacional (Brasil) e o Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (Portugal).
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Documentos - e-ARQ Brasil especifica todas as atividades e operações técnicas da
gestão arquivística de documentos desde a produção, tramitação, utilização e
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correio eletrônico como ferramenta de trabalho na gestão arquivística das
mensagens de correio eletrônico corporativo.
Cabe ressaltar que o documento Diretrizes para a Gestão Arquivística do Correio
Eletrônico Corporativo deve ser utilizado em conjunto com o modelo de requisitos
para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos - e-ARQ Brasil,
o qual aborda a gestão arquivística de documentos digitais e não digitais e a
especificação de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de
documentos (SIGAD). Disponível em: <http://www.conarq.gov.br/publicacoesctde/165-diretrizes-para-a-gestao-arquivistica-do-correio-eletronicocorporativo.html>. Acesso em: 18 abr. 2017.

Glossário CTDE
A CTDE lançou a versão 7.0 do Glossário, com hyperlinks que propiciam uma maior
navegabilidade entre os termos e apresentam as relações de associação e
hierarquia

entre

os

conceitos.

Além de um sumário remissivo e uma lista de abreviaturas e siglas, os novos
recursos incluem termos equivalentes em outros idiomas, quando a tradução é
pouco

conhecida

ou

muito

diferente

do

termo

original. Disponível

em: <http://www.conarq.gov.br/glossario-ctde.html>. Acesso em: 18 abr. 2017.

Revista Acervo
Arquivo Nacional (BRASIL). Acervo: Revista do Arquivo Nacional. v. 29, n. 2 jul-dez
(2016):

Os

arquivos

na

era

digital.

Disponível

em:

<http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/51>.
Acesso em: 18 abr. 2016.

Publicações do Arquivo Público do Estado de São Paulo

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO (São Paulo). Política pública de arquivos e gestão
documental do Estado de São Paulo. São Paulo: Arquivo Público do Estado, 2014,
2.ed.,

rev.

e

ampl.

Acompanha

CD-ROM.

Disponível

em:

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica>. Acesso em: 04
fev. 2015.
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO (São Paulo). Plano de Classificação e Tabela de
Temporalidade da Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio.
São

Paulo:

Arquivo

do

Estado,

2005.

Disponível

em:

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica>. Acesso em: 29
dez. 2014.
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO (São Paulo). Manual de Normas e Procedimentos
de Protocolo para a Administração Pública do Estado de São Paulo. São Paulo:
Arquivo

do

Estado,

2000.

Disponível

em:

<

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/publicacoes/tecnica/ver/manual-denormas-e-procedimentos-de-protocolo-para-a-administracao-publica-do-estado-desao-paulo>. Acesso em: 18 abr. 2017.

Legislação Federal

Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política de arquivos
públicos e privados e dá outras providências.
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, institui a InfraEstrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências.
Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização
do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil; e dá outras providências.
Resolução nº 25, de 27 de abril de 2007, que dispõe sobre a adoção do Modelo
de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos
– e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de
Arquivos – SINAR.
Resolução nº 32, de 17 de maio de 2010, que dispõe sobre a inserção dos
Metadados na Parte II do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de
Gestão Arquivística de Documentos – e-ARQ Brasil.
Resolução CONARQ nº 36, de 19 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a
adoção das Diretrizes para a Gestão arquivística do Correio Eletrônico Corporativo
pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
Resolução nº 37, de 19 de dezembro de 2012, que aprova as Diretrizes para a
Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos Digitais.
Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, que dispõe sobre a elaboração e o
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.
Resolução nº 38, de 9 de julho de 2013, que dispõe sobre a adoção das
"Diretrizes do Produtor - A Elaboração e a Manutenção de Materiais Digitais:
Diretrizes Para Indivíduos" e "Diretrizes do Preservador - A Preservação de
Documentos Arquivísticos digitais: Diretrizes para Organizações".
Resolução nº 39, de 29 de abril de 2014, que estabelece diretrizes para a
implementação

de

repositórios

digitais

confiáveis

para

a

transferência

e

recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio
eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de
Governança Digital no âmbito da Administração pública federal, direta, autárquica e
fundacional.

Portaria nº 16, de 25 de janeiro de 2017, que publica a Versão 2.0, de 2016,
da Política de Preservação Digital a ser adotada no Arquivo Nacional para
recebimento, armazenamento, preservação e acesso aos documentos arquivísticos
digitais sob custódia da instituição.
Portaria nº 17, de 26 de janeiro de 2017, que publica a Instrução Técnica AN
Digital nº1/2016: Entrada de documentos Arquivísticos Digitais no Arquivo
Nacional.

Legislação do Estado de São Paulo1

Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, que institui o Sistema de
Arquivos do Estado de São Paulo.
Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, que dispõe sobre os Arquivos
Públicos, os documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação e a
Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de
São Paulo, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de
arquivo e dá providências correlatas.
Decreto nº 48.599, de 12 de abril de 2004, que dispõe sobre a contratação da
prestação de serviços de certificação digital no âmbito da Administração Pública do
Estado.
Resolução CC-76, de 10-11-2004 - Dá nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 1º
da resolução CC-52, de 23-6-2004, que institui a Política e o Plano Estratégico de
Uso de Software na Administração Pública Estadual
Resolução CC-60, de 20-7-2004 - Institui o Grupo Técnico de Software e dá
providências correlatas
Resolução CC-52, de 23-6-2004 - Institui a Política e o Plano Estratégico de Uso
de Software na Administração Pública Estadual
Resolução CC-1, de 8-1-2004 - Institui o Sistema de Gestão da Tecnologia da
Informação e Comunicação - Siget e dá providências correlatas
Decreto nº 52.178, de 20 de setembro de 2007
Dispõe sobre o Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, transfere o
Conselho Estadual de Telecomunicações (COETEL), altera sua denominação para

1

Na administração estadual, a Instrução Normativa APE/SAESP – 1/2009 é considerada marco
regulatório para a gestão de documentos digitais. Trata-se de um ato normativo complexo com mais de
300 requisitos e metadados, identificados como obrigatórios e altamente desejáveis, e que deve
orientar o desenvolvimento de qualquer solução tecnológica com a finalidade de controlar ou gerenciar
documentos públicos estaduais. As ações de modernização e aprimoramento do SPdoc pretendem
promover a conformidade do Sistema com os requisitos definidos nessa Instrução Normativa.

Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC, define
sua organização e dá providências correlatas
Instrução Normativa APE/SAESP nº 1, de 10 de março de 2009, que
estabelece diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o
acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta.
Decreto nº 54.276, de 27 de abril de 2009, que reorganiza a Unidade do
Arquivo Público do Estado, e dá outras providências.
Decreto nº 55.479, de 25 de fevereiro de 2010, institui, na Casa Civil, Comitê
Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e
Informações - SPdoc e dá providências correlatas.
Resolução CC-19, de 19 de abril de 2011, que define critérios para a
implementação gradual e progressiva do Sistema Informatizado Unificado de
Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc nos órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo.
Decreto nº 57.285, de 26 de agosto de 2011, que institui, na Casa Civil, junto
ao Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de
Documentos e Informações - SPdoc, Comissão Técnica de Documentos Digitais e dá
providências correlatas.
Decreto nº 61.284, de 27 de maio de 2015
Organiza a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, da Secretaria de
Governo, e dá providências correlatas
Decreto nº 62.162, de 24 de agosto de 2016, que dispõe sobre o Comitê
Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e
Informações

–

SPdoc,

providências correlatas.

a

Comissão

Técnica

de

Documentos

Digitais

e

dá

Instrução Normativa APE/SAESP nº 1, de 10 de
março de 2009
Estabelece diretrizes e define procedimentos para a gestão, a preservação e o acesso
contínuo aos documentos arquivísticos digitais da Administração Pública Estadual Direta
e Indireta

O Coordenador do Arquivo Público do Estado, Unidade da Casa Civil,
Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental, a proteção
especial aos documentos de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos as
informações contidas na documentação governamental, de acordo com o § 2º do art.
216 da Constituição Federal e com o art. 1º da Lei federal de arquivos 8.159, de 8-1-91;
Considerando que ao Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central
do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, compete formular e implementar a política estadual de arquivos e exercer orientação normativa visando à gestão
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo, independente da forma
ou do suporte em que a informação está registrada;
Considerando as disposições dos Decs. 22.789-84, que instituiu o Sistema de
Arquivos do Estado de São Paulo, 48.897-2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos,
os documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo, define
normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de arquivo, 48.898-2004,
que aprova o Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da
Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio, e o 52.026-2007, que
reorganiza a Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil;
Considerando as recomendações da UNESCO, do Conselho Internacional de
Arquivos (CIA) e do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), especialmente a Resolução 20, de 16-7-2004, que dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em
programas de gestão arquivística de documentos dos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Arquivos, a Resolução 24, de 3-8-2006, que estabelece diretrizes
para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas, e a Resolução 25, de 27-4-2007, que dispõe sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de
Documentos - e-ARQ Brasil pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional
de Arquivos – SINAR; e
Considerando, finalmente, a proposta do Grupo de Trabalho instituído pela
Resolução do Secretário-Chefe da Casa Civil nº 19, de 14-5-2008, aprovada conforme despacho constante no Processo CC-19.501- 2009, expede a presente Instrução
Normativa:
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Artigo 1º - A presente Instrução Normativa estabelece diretrizes e define procedimentos
que deverão ser adotados por todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta, a fim de assegurar a gestão, a preservação e o acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais.
Artigo 2º - Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
I - Acesso - direito, oportunidade ou meios de localizar, recuperar e usar a informação.
II - Arquivo digital - conjunto de bits que formam uma unidade lógica interpretável por
computador e armazenada em suporte apropriado.
III - Assinatura digital - modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação
matemática que utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento. Os atributos da assinatura digital são: a) ser única
para cada documento, mesmo que seja o mesmo signatário; b) comprovar a autoria do
documento digital; c) possibilitar a verificação da integridade do documento; d) assegurar ao destinatário o “não repúdio” do documento digital, uma vez que, a princípio,
o emitente é a única pessoa que tem acesso à chave privada que gerou a assinatura.
IV - Atualização - técnica de migração que consiste em copiar os dados de um suporte
para outro sem mudar sua codificação para evitar perdas de dados provocadas por
deterioração do suporte.
V - Autenticidade - credibilidade de um documento enquanto documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer
outro tipo de corrupção.
VI - Avaliação de documentos - processo de análise que permite a identificação dos
valores dos documentos, para fins de definição de seus prazos de guarda e de sua
destinação.
VII - Captura - incorporação de um documento ao sistema de gestão arquivística, por
meio do registro, classificação e arquivamento.
VIII - Certificado de autenticidade - declaração de autenticidade das reproduções dos
documentos arquivísticos digitais, emitida pela instituição responsável por sua preservação.
IX - Certificação digital - atividade de reconhecimento em meio eletrônico que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre
uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Esse
reconhecimento é inserido em um certificado digital por uma autoridade certificadora.
X - Certificado digital - documento emitido e assinado digitalmente por uma autoridade
certificadora, que contém dados que identificam seu titular e o relaciona à sua respectiva chave-pública.
XI - Classificação de documentos - sequência de operações técnicas que visam agrupar
os documentos de arquivo relacionando-os ao órgão produtor, à função, subfunção e
atividade responsável por sua produção ou acumulação.
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XII - Classificação de segurança - atribuição de graus de sigilo a documentos ou às
informações neles contidas, conforme legislação específica.
XIII - Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo10 - grupo permanente e multidisciplinar instituído oficialmente nos órgãos e entidades, responsável pela elaboração
e aplicação de Planos de classificação e de Tabelas de temporalidade de documentos
de arquivo.
XIV - Completeza - atributo de um documento arquivístico que se refere à presença
de todos os elementos intrínsecos e extrínsecos exigidos pela organização produtora
e pelo sistema jurídico-administrativo a que pertence, de maneira a ser capaz de gerar
consequências.
XV- Confiabilidade - credibilidade de um documento arquivístico enquanto uma afirmação do fato. Existe quando um documento arquivístico pode sustentar o fato ao qual se
refere, e é estabelecida pelo exame da completeza da forma do documento e do grau
de controle exercido no processo de sua criação.
XVI - Confidencialidade - propriedade de certos dados ou informações que não podem
ser disponibilizadas ou divulgadas sem autorização para pessoas, entidades ou processos.
XVII - Contexto tecnológico - refere-se ao ambiente tecnológico (hardware, software e
padrões) que envolve o documento.
XVIII - Conversão - técnica de migração que pode se configurar de diversas formas,
tais como: 1. Conversão de dados: mudança de um formato para outro; 2. conversão
de sistema computacional: mudança do modelo de computador e de seus periféricos.
XIX - Cópia de segurança - cópia feita de um arquivo ou de um documento que deve
ser guardada sob condições especiais para a preservação de sua integridade no que
diz respeito tanto à forma quanto ao conteúdo, de maneira a permitir a recuperação de
programas ou informações importantes em caso de falha ou perda.
XX - Correio eletrônico - sistema usado para criar, transmitir e receber mensagem eletrônica e outros documentos digitais por meio de redes de computadores.
XXI - Credencial de segurança - 1. um ou vários atributos associados a um usuário que
definem as categorias de segurança segundo as quais o acesso é concedido; 2. autorização concedida por autoridade competente, que habilita o usuário a ter acesso a
documentos, dados e informações sigilosos.
XXII - Criptografia - método de codificação de dados segundo algoritmo específico e
chave secreta de forma que somente os usuários autorizados podem restabelecer sua
forma original.

10 As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADA passaram a ser denominadas
Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso – CADA (artigo 11 do Decreto nº 58.052, de
16 de maio de 2012).
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XXIII - Custódia - responsabilidade jurídica de guarda e proteção de documentos de
arquivo, independente de vínculo de propriedade.
XXIV - Descritor - palavra, expressão ou símbolo convencionados para expressar o conteúdo do documento e possibilitar sua recuperação de forma individualizada.
XXV - Destinação - decisão decorrente da avaliação de documentos, que determina o
seu encaminhamento para eliminação ou guarda permanente.
XXVI - Digitalização - processo de conversão de um documento para o formato digital,
por meio de dispositivo apropriado.
XXVII - Disponibilidade - é a razão entre o tempo durante o qual o sistema está acessível
e operacional e a unidade de tempo definida como referência.
XXVIII - Documento arquivístico - documento produzido, recebido ou acumulado por um
órgão ou entidade no exercício de suas funções e atividades.
XXIX - Documento arquivístico digital – documento arquivístico codificado em dígitos
binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional, que pode ser
produzido no contexto tecnológico digital (documentos nato-digitais) ou obtido a partir
de suportes analógicos (documentos digitalizados).
XXX - Documento digital - documento codificado em dígitos binários, acessível por meio
de sistema computacional, que pode ser produzido no contexto tecnológico digital (objetos nato-digitais) ou obtido a partir de suportes analógicos (objetos digitalizados).
XXXI - Documento digitalizado - documento convencional convertido para um padrão de
formato digital por meio de dispositivo apropriado.
XXXII - Documento intermediário - documento com uso pouco frequente que aguarda
prazos de prescrição e precaução nas unidades que tenham atribuições de arquivo nos
órgãos ou entidades.
XXXIII - Documento permanente - documento com valor histórico, probatório e informativo que deve ser definitivamente preservado.
XXXIV - Emulação - utilização de recursos computacionais que fazem uma tecnologia
funcionar com as características de outra, aceitando as mesmas entradas e produzindo
as mesmas saídas.
XXXV - Encapsulamento - técnica que permite preservar a integridade de dados durante
o processo de transmissão.
XXXVI - Formato de arquivo - especificação de regras e padrões descritos formalmente para interpretação dos bits constituintes de um arquivo digital. Pode ser: 1. aberto
- quando as especificações são públicas (p.ex.: XML, HTML,ODF e RTF); 2. fechado
- quando as especificações não são divulgadas pelo proprietário (p. ex.: DOC); 3. proprietário - quando as especificações são definidas por uma empresa que mantém seus
direitos, sendo seu uso gratuito ou não (p.ex.: PDF, JPEG, DOC e GIF); 4. padronizado
– quando as especificações são produzidas por um organismo de normalização, sendo
os formatos abertos e não proprietários (p. ex.: XML).
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XXXVII - Gestão arquivística de documentos – conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para
guarda permanente.
XXXVIII - Indexação - processo pelo qual se relacionam de forma sistemática descritores
ou palavras-chave que permitem a recuperação posterior do conteúdo de documentos
e informações.
XXXIX - Integridade - estado dos documentos que se encontram completos e que não
sofreram nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada.
XL - Mensagem de correio eletrônico – Documento digital criado ou recebido via sistema
de correio eletrônico, incluindo anexos que possam ser transmitidos com a mensagem.
XLI - Metadados - são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do
tempo. Os metadados referem-se a: 1. identificação e contexto documental (identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação,
tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados,
idioma e indexação); 2. segurança (categoria de sigilo, informações sobre criptografia,
assinatura digital e outras marcas digitais); 3. contexto tecnológico (formato de arquivo,
tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos de mídias, algoritmos
de compressão) e localização física do documento.
XLII - Migração - conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a capacidade
dos documentos digitais serem acessados face às mudanças tecnológicas, que consiste na transferência de um documento digital: a) de um suporte que está se tornando obsoleto, fisicamente deteriorado ou instável para um suporte mais novo; b) de um formato
obsoleto para um formato mais atual ou padronizado; c) de uma plataforma computacional em vias de descontinuidade para uma outra mais moderna. A migração pode ocorrer
por conversão, por atualização ou por reformatação.
XLIII - Patrimônio digital - conjunto de documentos digitais que possuem valor suficiente
para serem preservados a fim de que possam ser consultados e utilizados no futuro.
XLIV - Plano de classificação de documentos – instrumento oficial utilizado para classificar todo e qualquer documento de arquivo, associando-o à função, subfunção e atividade que determinou a sua produção.
XLV - Preservação digital - conjunto de ações destinadas a manter a integridade e a
acessibilidade dos documentos digitais ao longo do tempo, e que devem alcançar todas
as suas características essenciais: físicas, lógicas e conceituais.
XLVI - Programa de gestão arquivística de documentos - conjunto de estratégias, procedimentos e técnicas que permite o planejamento, a implantação e o controle da gestão
arquivística de documentos nos órgãos e entidades.
XLVII - Recolhimento - entrada de documentos em arquivos permanentes.
XLVIII - Reformatação - 1. técnica de migração que consiste na mudança da forma de
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apresentação de um documento para fins de acesso ou manutenção dos dados; 2. apagar todos os dados de uma unidade de armazenamento.
XLIX - Requisitos - conjunto de condições a serem cumpridas pelo órgão ou entidade,
pelo sistema de gestão arquivística de documentos e pelos próprios documentos a fim
de garantir a sua confiabilidade e autenticidade, bem como seu acesso.
L - Requisitos funcionais - conjunto de condições que referem-se ao registro e captura,
classificação, tramitação, avaliação e destinação, recuperação da informação, acesso e
segurança, armazenamento e preservação de documentos.
LI - Requisitos não-funcionais - conjunto de condições que referem-se à utilização de padrões abertos, independência de fornecedor, integração com sistemas legados, conformidade com a legislação e os padrões de interoperabilidade do governo, atendimento a
usuários internos e externos, facilidade de utilização e desempenho.
LII - Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos - conjunto de procedimentos e operações técnicas da gestão arquivística de documentos processado
eletronicamente e aplicável em ambientes digitais ou em ambientes híbridos, isto é, documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo.
LIII - Suporte - base física sobre a qual a informação é registrada.
LIV - Tabela de temporalidade de documentos - instrumento resultante da avaliação
documental, aprovado por autoridade competente, que define os prazos de guarda e a
destinação de cada série documental.
LV - Transferência - passagem de documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário.
LVI - Trilhas de auditoria - conjunto de informações registradas que permite o rastreamento de intervenções ou tentativas de intervenção feitas no documento arquivístico
digital ou no sistema computacional.
CAPÍTULO I
Da Gestão Arquivística de Documentos Digitais
SEÇÃO I
Das Considerações Gerais
Artigo 3º - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo deverão integrar os
documentos arquivísticos digitais aos seus respectivos programas de gestão arquivística de documentos, observando os Planos de classificação de documentos, aprovados
pelo Arquivo Público do Estado.
Artigo 4º - Os programas de gestão arquivística de documentos deverão estar em conformidade com a política estadual de arquivos e gestão documental formulada e implementada pelo Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do
Estado de São Paulo-SAESP.
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Parágrafo único - Os programas de gestão arquivística de documentos são aplicáveis
independente da forma ou do suporte, em ambientes convencionais, digitais ou híbridos
em que os documentos e as informações são produzidos e armazenados.
Artigo 5º - A gestão arquivística de documentos digitais, convencionais e híbridos deverá prever a implementação de sistema informatizado que adotará, no mínimo, os requisitos obrigatórios e seus respectivos metadados, que constam do ANEXO I que faz
parte integrante desta Instrução Normativa, em conformidade com a Resolução 25, do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), de 27-4-2007.
Parágrafo primeiro - É recomendável que o sistema informatizado de que trata o caput
deste artigo incorpore, ainda, os requisitos altamente desejáveis e seus respectivos metadados, que constam do ANEXO II que faz parte integrante desta Instrução Normativa,
em conformidade com a Resolução 25, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ),
de 27-4-2007.
Parágrafo segundo - O sistema informatizado utilizado como ferramenta da gestão arquivística de documentos deverá promover a integração com sistemas legados de controle
de documentos e outros sistemas de informação, evitando-se a perda ou corrupção de
documentos e informações.
Artigo 6º - O Arquivo Público do Estado e profissionais responsáveis pelas unidades de
protocolo e arquivo devem integrar projeto de sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, de suas unidades, em sua concepção, homologação, implementação e gerenciamento, a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos e metadados
previstos nesta Instrução Normativa.
Artigo 7º - A classificação, os prazos de guarda e a destinação de documentos arquivísticos digitais devem obedecer aos critérios definidos pelo Dec. 48.898- 2004, e pelos
Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim, elaborados nos termos do Dec. 48.897-2004, e aprovados pelo Arquivo Público
do Estado.
Parágrafo primeiro - Os documentos arquivísticos digitais de valor permanente, indicados nos Planos de classificação e nas Tabelas de temporalidade de documentos oficializados, são de guarda definitiva e não poderão ser eliminados, mesmo no caso de se
adotar quaisquer formas de reprodução.
Parágrafo segundo - A eliminação de documentos arquivísticos digitais de guarda temporária, só poderá ocorrer nos prazos previstos na Tabela de temporalidade de documentos, em conformidade com os procedimentos legais, e de forma irreversível e
permanente utilizando-se ferramentas que sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo
arquivo.
Artigo 8º - As mensagens de correio eletrônico e seus anexos são documentos arquivísticos digitais quando produzidas ou recebidas no exercício de função ou atividade
do órgão ou entidade, e deverão integrar os programas de gestão arquivística de documentos, observando os Planos de classificação de documentos, aprovados pelo Arquivo
Público do Estado.
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Parágrafo único - Para assegurar sua eficácia plena enquanto documento arquivístico
digital, a mensagem de correio eletrônico, acompanhada de seus anexos, deve:
a) ter certificação digital ou ser transmitida em ambiente seguro que ateste a identidade
do remetente;
b) ser capturada, classificada e gerenciada por sistema informatizado de gestão arquivística de documentos;
c) estar completa, ser redigida com linguagem apropriada à comunicação oficial e emitida por pessoa autorizada.
Artigo 9º - Os documentos produzidos a partir de sistemas informatizados e bases de
dados, gerados por órgãos e entidades no exercício de suas funções e atividades, e que
tenham formas fixas e conteúdos estáveis, são considerados documentos arquivísticos
digitais.
SEÇÃO II
Da Digitalização de Documentos
Artigo 10 - Os projetos de digitalização deverão ser orientados por critérios previstos
nos programas de gestão arquivística de documentos e por análise de custo-benefício,
considerando-se os seguintes fatores principais:
a) prazo de guarda e destinação dos documentos, de acordo com as Tabelas de temporalidade de documentos de arquivo, aprovadas pelo Arquivo Público do Estado;
b) frequência e intensidade de uso dos documentos;
c) necessidade e possibilidade de integração de documentos digitalizados com outros
sistemas;
d) custo do serviço para a captura da imagem, classificação, descrição e indexação,
recuperação e manutenção, incluindo mão-de-obra, infraestrutura lógica e física;
e) custo de tratamento, armazenagem e acesso aos documentos convencionais a serem
submetidos à digitalização.
Parágrafo único - Os profissionais de arquivo e protocolo deverão participar de projetos
de digitalização de documentos arquivísticos, a fim de contribuírem com a análise de
custo benefício a que se refere o caput deste artigo.
Artigo 11 - A eliminação de documentos arquivísticos submetidos a processo de digitalização só deverá ocorrer se estiver prevista na Tabela de temporalidade de documentos
oficializada pelo órgão ou entidade, e autorizada pelo Arquivo Público do Estado.
Artigo 12 - Os documentos arquivísticos de guarda permanente não poderão ser eliminados após a digitalização, devendo ser recolhidos ao Arquivo Público do Estado ou
preservados definitivamente pelo próprio órgão custodiador.
Artigo 13 - Os serviços de digitalização de documentos deverão prever:
a) atividades técnicas prévias de:
1. organização, classificação, avaliação e descrição de documentos;
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2. preparação de documentos a serem digitalizados, sob supervisão de profissional qualificado: higienização, desmetalização e pequenos reparos;
b) utilização, preferencialmente, de padrões e formatos abertos e estáveis no mercado,
definidos por organismos nacionais e internacionais de ampla aceitação e reconhecimento, para captura, manutenção e acesso aos documentos digitalizados;
c) equipamentos e tecnologias que assegurem resolução de imagem compatível com
necessidades específicas;
d) interoperabilidade com outros sistemas;
e) procedimentos de registro e controle de mídias;
f) controle de qualidade das imagens por meio de sua visualização e impressão;
g) utilização de sistema de indexação de imagens;
h) controle do processo de gravação de imagens digitalizadas;
i) digitalização de séries documentais e não de documentos isolados, levando-se em
consideração o valor probatório ou informativo do conjunto;
j) condições adequadas para guarda e preservação das mídias.
SEÇÃO III
Das Condições para a Transferência e o Recolhimento de Documentos Arquivísticos Digitais
Artigo 14 - Os documentos arquivísticos digitais a serem transferidos ou recolhidos ao
Arquivo Público do Estado deverão:
a) ser previamente identificados, classificados e avaliados, incluindo os documentos não
digitais que façam parte do conjunto a ser transferido ou recolhido, conforme o previsto
em Tabela de temporalidade de documentos aprovada pelo Arquivo Público do Estado
e oficializada, nos termos do Dec. 29.838, de 18-4-89 e do Dec. 48.897, de 27-8-2004;
b) vir acompanhados de instrumentos descritivos que permitam sua identificação, acesso e controle;
c) ter asseguradas a sua integridade e confiabilidade, por meio da adoção de procedimentos administrativos e técnicos que gerenciem riscos e garantam a segurança de
maneira a evitar corrupção ou perda de dados;
d) vir acompanhados de Termo de Transferência ou de Recolhimento para fins de prova
e informação;
f) estar no(s) formato(s) de arquivo digital definido(s) pelas normas do Arquivo Público
do Estado; e
g) ser enviados em mídia(s) ou protocolo(s) de transmissão previsto(s) pelas normas do
Arquivo Público do Estado.
Artigo 15 - Os órgãos e entidades produtores e acumuladores de documentos devem
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assegurar a preservação, a autenticidade e a acessibilidade dos documentos arquivísticos digitais até a transferência ou o recolhimento ao Arquivo Público do Estado.
Artigo 16 - O Arquivo Público do Estado, no momento da transferência ou recolhimento,
procederá à presunção de autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, com
base nos metadados obrigatórios previstos no ANEXO I a que se refere o art. 5º desta
Instrução Normativa.
Parágrafo único - A presunção de autenticidade também deverá considerar a adoção
pelo órgão ou entidade das estratégias, procedimentos e técnicas de preservação e
segurança, a que se referem o Capítulo II desta Instrução Normativa.
Artigo 17 - O Arquivo Público do Estado expedirá cópias autênticas dos documentos
digitais sob sua custódia.
Artigo 18 - Os documentos arquivísticos digitais recebidos por meio de procedimento
de transferência ou recolhimento ao Arquivo Público do Estado devem estar sob a forma
não criptografada e sem qualquer outro atributo tecnológico que impeça o acesso à
informação.
Artigo 19 - O órgão ou entidade que transfere ou recolhe documentos arquivísticos
digitais manterá uma cópia, até que o Arquivo Público do Estado emita atestado de validação aprovando o processo de transferência ou recolhimento.
Parágrafo único - A cópia a que se refere este artigo deverá ser eliminada de forma irreversível e por método seguro e comprovado.
Artigo 20 - As condições definidas para a transferência e o recolhimento de documentos arquivísticos digitais ao Arquivo Público do Estado deverão ser observadas também
pelos demais órgãos e entidades custodiadores de documentos arquivísticos digitais
intermediários e permanentes.
CAPÍTULO II
Da Preservação e Segurança de Documentos Arquivísticos Digitais
SEÇÃO I
Da Preservação
Artigo 21 - Aos órgãos e entidades custodiadores de documentos arquivísticos digitais
caberá:
a) definir estratégias, procedimentos e técnicas de preservação digital com sustentação
legal, de maneira a possuir infraestrutura organizacional, incluindo recursos humanos,
tecnológicos e financeiros adequados, para produzir, receber, descrever, preservar e
dar acesso aos documentos arquivísticos digitais sob sua guarda, garantindo o armazenamento e segurança pelo tempo que for necessário;
b) garantir a manutenção e atualização do ambiente tecnológico como hardware, software, formatos de arquivo e mídias de armazenamento digital, responsável pela preservação e acesso aos documentos arquivísticos digitais.
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Artigo 22 - As estratégias, procedimentos e técnicas de preservação deverão ser integrados aos programas de gestão arquivística de documentos, registrados e revisados
periodicamente, visando controlar os riscos decorrentes:
a) da degradação do suporte (mídia);
b) da obsolescência tecnológica;
c) da dependência de fornecedor ou fabricante.
Artigo 23 - Os riscos decorrentes da degradação do suporte devem ser evitados por
meio da adoção de adequadas condições ambientais de armazenamento e manipulação, do uso de suporte de qualidade, com vida útil prevista apropriada aos propósitos
da preservação, do controle do processo de gravação, da geração de cópias de segurança e seu armazenamento em local fisicamente separado, e da aplicação de técnicas
de migração, antes do fim da vida útil do suporte.
Parágrafo único - As condições ambientais adequadas para armazenamento do suporte
e a sua vida útil prevista ou pretendida devem ser indicadas pelos fabricantes e por
entidades isentas e reconhecidas, com base em estatística de uso.
Artigo 24 - Os riscos decorrentes da obsolescência tecnológica devem ser evitados
com o monitoramento permanente dos avanços tecnológicos, ações rotineiras de manutenção e aplicação de técnicas de preservação digital comumente utilizadas, tais como
migração, emulação, encapsulamento e conversão de dados.
Artigo 25 - Os riscos decorrentes da dependência de fornecedor ou fabricante de software, hardware e formato devem ser evitados com a migração, com a utilização de soluções independentes e de padrões abertos de formatos de arquivo, de ampla aceitação
por organismos oficiais, em âmbito nacional e internacional, e de recursos tecnológicos
estáveis e consolidados no mercado.
Artigo 26 - As ações de preservação são contínuas e devem ser implementadas e monitoradas desde a produção dos documentos até a sua destinação final por sistema informatizado de gestão arquivística, a que se refere o artigo 5º desta Instrução Normativa,
em conformidade com os requisitos obrigatórios previstos no ANEXO I.
Parágrafo único - A recuperação e disponibilidade do acervo digital deverão ser asseguradas mediante eventual descontinuidade, sinistro ou falta de manutenção de sistema
informatizado de gestão arquivística, ou de quaisquer outros sistemas gerenciadores.
SEÇÃO II
Da Segurança
Artigo 27 - Os programas de gestão arquivística de documentos deverão prever controles de acesso, trilhas de auditoria e procedimentos de segurança que garantam a
integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos documentos arquivísticos digitais,
sua proteção contra perdas, acidentes e intervenções não autorizadas, bem como a sua
recuperação e restauração, quando necessário.
Artigo 28 - O controle de acesso e a recuperação de documentos arquivísticos digitais
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e seus metadados deve ser implementado por meio de procedimentos de identificação
de usuários, com base nas credenciais de segurança e por procedimentos que limitem
aos responsáveis o acesso ao ambiente de armazenamento.
Artigo 29 - O controle de acesso aos documentos arquivísticos digitais sigilosos deve
prever a classificação da informação quanto ao seu grau de sigilo, nos termos da lei,
bem como a utilização de procedimentos adicionais de segurança, tais como assinatura
e certificação digitais, criptografia ou mesmo a guarda de documentos fora da rede.
Artigo 30 - A assinatura e a certificação digitais devem utilizar infraestrutura de chaves
públicas, nos termos da lei, observadas as disposições do Decreto estadual 48.599, de
12-4-2004, que regula a contratação da prestação de serviços de certificação digital no
âmbito da Administração Pública Estadual.
Artigo 31 - As intervenções ou tentativas de intervenções feitas nos documentos arquivísticos digitais ou no sistema computacional devem ser registradas de modo a permitir
que possam ser rastreadas em trilhas de auditoria.
Parágrafo único - As trilhas de auditoria devem estar disponíveis para inspeção e não
podem ser excluídas antes dos prazos previstos nas Tabelas de temporalidade de documentos oficializadas, mesmo que implique em transferir cópia da trilha para outro
espaço de armazenamento com a subsequente liberação do espaço original.
Artigo 32 - As cópias de segurança de documentos arquivísticos digitais e seus metadados, bem como de parâmetros do sistema operacional, do gerenciador de banco de
dados, do sistema informatizado de gerenciamento e do software aplicativo, devem ser
realizadas regularmente e de acordo com as necessidades específicas, visando garantir a
recuperação dos documentos, em caso de sinistro ou falhas nos sistemas computacionais.
Parágrafo único - As cópias de segurança devem ser armazenadas em locais diferentes
e fisicamente distantes.
Artigo 33 - A segurança da infraestrutura de instalações do acervo arquivístico digital
e de sistemas gerenciadores deve levar em conta o controle de temperatura e umidade
relativa do ar, a iluminação, o fornecimento estável de energia elétrica, a instalação e
manutenção de equipamentos contra incêndio e de para-raios, e o controle de acesso
às salas de computadores servidores por profissionais credenciados.
Artigo 34 - Os sistemas informatizados que gerenciam ou armazenam documentos arquivísticos digitais deverão observar requisitos de autoproteção definidos por organismos nacionais e internacionais de ampla aceitação e reconhecimento, bem como deverão interagir com outros sistemas de proteção, tais como antivírus, firewall, anti-spywere.
CAPÍTULO III
Disposições Finais
Artigo 35 - As eventuais dúvidas decorrentes da aplicação desta Instrução Normativa
deverão ser submetidas à análise e orientação técnica do Arquivo Público do Estado,
Unidade da Casa Civil.
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Artigo 36 - O Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo,
em conjunto com os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, deverá proceder à definição e atualização de normas, procedimentos e padrões
mencionados nesta Instrução Normativa, que serão disponibilizados no sítio do Arquivo
Público do Estado.
Artigo 37 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o publicado no D.O.E. de 18 de março de 2009.
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ANEXO I, a que se refere o artigo 5° da Instrução Normativa APE/SAESP - 1, de 10-3-2009
CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

1

Organização dos documentos arquivísticos: Planos de Classificação e manutenção de documentos.

1.1

Configuração e Administração de Planos
de Classificação de Documentos

1.1.1

Elaboração de Planos de Classificação de
Documentos para o órgão ou entidade.

1.1.2

Garantir a criação de funções, subfunções,
atividades e séries de acordo com os Planos de
Classificação de Documentos.

1.1.3

Permitir a usuários autorizados acrescentar
novas funções, subfunções, atividades ou séries
documentais sempre que se fizer necessário;

1.1.4

Registrar a data de abertura de uma nova função,
subfunção, atividade ou série no respectivo metadado.

Registro de
abertura

Registra informações: data/hora e
responsável pela abertura.

1.1.5

Registrar a mudança de nome de uma função,
subfunção, atividade ou série já existente no
respectivo metadado.

Registro de
mudança de
nome de função/
sufunção/atividade/série

Registra informações: data/hora,
responsável e nome anterior.

1.1.6

Permitir o deslocamento de uma função inteira, Nesse caso, é necessário fazer o
incluindo as subfunções, atividades e séries dos registro do deslocamento nos metadados do Plano de Classificação.
documentos ali classificados, para um outro
ponto do Plano de Classificação.

Registra informações: data/hora, resRegistro de
deslocamento de ponsável e subordinação anterior.
função/sufunção/
atividade/série
(mudança de
subordinação)

1.1.7

Registro de exPermitir que um usuário autorizado apague uma Só pode ser apagada uma função,
subfunção, atividade ou série que não tinção de função,
função, subfunção, atividade ou série inativa.
tenha documentos ali classificados.
subfunção, atividade ou série

1.1.8

Permitir que um usuário autorizado inative uma
função, subfunção, atividade ou série onde não
serão mais classificados documentos, podendo
reativá-las se necessário.

1.1.9

Os Planos de Classificação de
Documentos devem ser aprovados
pelo Arquivo Público do Estado, nos
termos da legislação vigente.

Registro de desa- Registra informações: data/hora e
tivação
responsável pela desativação.

Registro de reativação

Registra informações: data/hora e
responsável pela reativação.

Indicador de função, subfunção,
atividade ou série
ativa/inativa

Indica se a função, subfunção,
atividade ou série estão ativas ou
inativas.

Impedir a eliminação de uma função, subfunEssa eliminação poderá ocorrer a
ção, atividade ou série que tenham documentos partir do momento em que todos os
documentos ali classificados tenham
ali classificados.
sido recolhidos ou eliminados, e seus
metadados apagados, ou que esses
documentos tenham sido reclassificados.
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CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

1.1.10

Permitir a associação de metadados às funções,
subfunções, atividades ou séries conforme estabelecido no padrão de metadados, e restringir
a inclusão e alteração desses mesmos metadados somente a usuários autorizados.

1.1.11

Disponibilizar pelo menos dois mecanismos
de atribuição de identificadores a funções,
subfunções, atividades e séries do Plano de
Classificação, prevendo a possibilidade de se
utilizar ambos, separadamente ou em conjunto,
na mesma aplicação:

1.1.11.1

Atribuição de um código numérico;

Classificação código

Registra a referência numérica
que associa o documento ao seu
contexto de produção, composta das
seguintes unidades de informação:
órgão produtor, função, subfunção,
atividade e série documental.

1.1.11.2

Atribuição de um termo que identifique cada
função, subfunção, atividade ou série.

Classificação nome

Refere-se à denominação do órgão
produtor, da função, subfunção, atividade e série documental.

1.1.12

Assegurar que os termos completos, que identificam cada função, subfunção, atividade ou
série, sejam únicos no Plano de Classificação.

1.1.13

Utilizar o termo completo para identificar uma
função, subfunção, atividade ou série.

1.1.14

Prover funcionalidades para elaboração de
relatórios para apoiar a gestão dos Planos de
Classificação, incluindo a capacidade de:

1.1.14.1

Gerar relatório completo dos Planos de
Classificação;

1.1.14.2

Gerar relatório parcial dos Planos de
Classificação a partir de um ponto determinado
na hierarquia;

1.1.14.3

Gerar relatório de documentos classificados em
uma ou mais funções, subfunções, atividades
ou séries dos Planos de Classificação;

1.1.14.4

Gerar relatório de documentos classificados por
unidade administrativa.

1.2

Classificação e metadados das séries
documentais

1.2.1

Permitir a classificação das séries documentais
somente nas funções, subfunções e atividades
autorizadas.

1.2.2

Permitir a classificação de um número ilimitado
de séries documentais dentro de uma função,
subfunção ou atividade.
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Entende-se por termo completo toda
a hierarquia referente àquela função.
Exemplo:
Gestão de Bens Materiais e
Patrimoniais
Controle de compras, serviços e
obras
Licitação e administração de contratos
Contrato

Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo

CÓDIGO
1.2.3
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OBSERVAÇÃO

Utilizar a classificação completa (função,
subfunção e atividade) para identificar uma
série documental, tal como especificado no
item 1.1.12.

METADADO
Atividade

Indica a ação, encargo ou serviço
decorrente do exercício de uma função, que pode ser identificada como
atividade-meio ou atividade-fim.

Função

Indica o conjunto de atividades que
o Estado exerce para a consecução
de seus objetivos, que pode ser
identificada como direta ou essencial
e indireta ou auxiliar.

Órgão Produtor

Indica a instituição ou entidade
juridicamente constituída e organizada responsável pela execução de
funções do Estado.

Série

Indica o conjunto de documentos do
mesmo tipo documental produzido
por um mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função,
subfunção e atividade e que resultam
de idêntica forma de produção e
tramitação e obedecem à mesma
temporalidade e destinação.

Subfunção

Indica o agrupamento de atividades
afins, correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva
função.

1.2.4

Permitir a associação de metadados às séries
documentais e restringir a inclusão e alteração
desses mesmos metadados somente a usuários
autorizados.

1.2.5

Associar os metadados das séries documentais
conforme estabelecido no padrão de metadados.

1.2.6

Permitir que sejam associados, automaticamente, a uma nova série documental determinados
metadados pré-definidos relacionados à função,
subfunção ou atividade que lhe deu origem.

1.2.7

Permitir a reclassificação por usuário autorizado
de uma série documental e dos documentos
que a integram.

1.2.8

Permitir que na reclassificação da série sejam
associados, automaticamente, aos documentos
que a integram todos os seus metadados pré-definidos.

1.3

Gerenciamento de documentos

1.3.1

Registrar nos metadados a data da produção ou Essa data pode se constituir em paRegistro de
recebimento e encerramento do documento.
râmetro para aplicação dos prazos de abertura
guarda e destinação do documento.
Registro de encerramento

1.3.2

Permitir que um documento seja encerrado
através de procedimentos regulamentares e
somente por usuários autorizados.

1.3.3

Permitir a consulta aos documentos já encerrados por usuários autorizados.
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Registra informações: data/hora e
responsável pela abertura.
Registra informações: data/hora e
responsável pelo encerramento.

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

1.3.4

Impedir o acréscimo de novos documentos a
processos ou expedientes já encerrados.

Processos ou expedientes encerrados
deverão ser reabertos para receber
novos documentos.

1.3.5

Impedir a eliminação de uma unidade de arquivamento digital ou de qualquer parte de seu
conteúdo em todas as ocasiões, a não ser nos
prazos previstos na Tabela de Temporalidade de
Documentos.

A eliminação será devidamente registrada em trilha de auditoria.

1.3.6

Garantir a integridade da relação hierárquica
entre função, subfunção, atividade, série, documento, volume e item documental em todos os
momentos, independentemente de atividades
de manutenção, ações do usuário ou falha de
componentes do sistema.

Em hipótese alguma poderá ocorrer
uma situação em que qualquer ação
do usuário ou falha do sistema dê
origem a uma inconsistência na base
de dados do Sistema.

1.4

Requisitos adicionais para o gerenciamento de documentos

1.4.1

Prever a formação/autuação de processos, por
usuário autorizado conforme estabelecido em
legislação específica.

1.4.2

Prever que os documentos integrantes do
processo digital recebam numeração sequencial
sem falhas, não se admitindo que documentos
diferentes recebam a mesma numeração.

1.4.3

Controlar a renumeração dos documentos integrantes de um processo digital.

1.4.4

Prever procedimentos para juntada/desentranhamento, incorporação/desincorporação,
apensamento/desapensamento e desmembramento de documentos aos expedientes ou
processos, de acordo com os procedimentos
oficiais.
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METADADO

DEFINIÇÃO

Numeração de
folhas de documentos

Numeração sequencial das folhas de
documentos inseridos em um processo, expediente ou dossiê.

Este requisito tem por objetivo
impedir a exclusão não autorizada
de documentos de um processo.
Casos especiais que autorizem a
renumeração devem obedecer aos
procedimentos oficiais.

Numeração de
folhas de documentos

Numeração sequencial das folhas de
documentos inseridos em um processo, expediente ou dossiê.

Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do expediente
ou processo. O apensamento é o ato
de anexar um processo/expediente a
outro que com ele esteja relacionado,
por determinação legal ou a pedido
de uma das partes, em caráter temporário, permanecendo o processo/
expediente apensado, fora do documento principal.

Registro de
apensamento

Registrar informações: data/hora
do apensamento, responsável pelo
apensamento, identificador do processo que foi apensado.

Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do expediente
ou processo. O desapensamento é
o ato de separar fisicamente um ou
mais documentos (processo/expediente) apensados.

Registro de desa- Registrar informações: data/hora do
pensamento
desapensamento, responsável pelo
desapensamento, identificador do
processo que foi desapensado.

Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do expediente
ou processo. O desentranhamento
é o procedimento que consiste na
retirada autorizada de um ou mais
documentos juntados a um processo
ou expediente.

Registro de desentranhamento

Registra informações: data/hora do
desentranhamento, responsável pelo
desentranhamento, identificador das
peças que foram desentranhadas.
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REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

METADADO

Este procedimento deverá ser regis- Registro de desincorporação
trado nos metadados do expediente
ou processo. A desincorporação
consiste em procedimento corretivo
de uma incorporação impropriamente
realizada.
Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do expediente
ou processo. O desmembramento
consiste na retirada autorizada de
documentos de um processo/expediente para a formação de um outro
processo/expediente.

Registro de desmembramento

Este procedimento deverá ser regis- Registro de
incorporação
trado nos metadados do expediente
ou processo. A incorporação consiste
em incorporar um processo interno
a outro quando estes tratarem do
mesmo assunto e tiverem as mesmas
partes interessadas.
Este procedimento deverá ser registrado nos metadados do expediente
ou processo.
A juntada é o ato de inserir em um
processo/expediente, em caráter definitivo, outros documentos que dele
farão parte integrante.
1.4.5

Prever o encerramento de expediente e processo, incluindo seus volumes e seus metadados.

1.4.6

Prever o desarquivamento para reabertura de
expediente ou processo por usuário autorizado,
de acordo com os procedimentos oficiais.

1.5

Volumes: abertura, encerramento e metadados

1.5.1

Permitir que um volume herde automaticamente
do expediente ou processo ao qual pertence,
determinados metadados pré-definidos, como
por exemplo, procedência, classificação e
temporalidade.

1.5.2

Permitir a abertura de volumes a qualquer expediente ou processo que não esteja encerrado.

1.5.3

Assegurar que um volume somente conterá
documentos. Não é permitido que um volume
contenha outro volume ou um outro expediente
ou processo.

1.5.4

Permitir que um volume seja encerrado através
de procedimentos oficiais e somente por usuários autorizados.

1.5.5

Assegurar que, ao abrir um novo volume, o
volume precedente seja automaticamente
encerrado.

1.5.6

Impedir a reabertura de um volume já encerrado para acréscimo de documentos.

Para manter a integridade do expediente ou processo somente o último
volume receberá novos documentos.

Registra informações: data/hora,
responsável pela desincorporação,
identificador do processo/expediente
que foi desincorporado.

Registrar informações: data/hora
do desmembramento, responsável
pelo desmembramento, registro dos
documentos retirados, identificador
do novo processo formado com os
documentos retirados.
Registra informações: data/hora da
incorporação, responsável pela incorporação, identificador dos processos
que foram incorporados.

Registro de
juntada

Registra informações: data/hora da
juntada, responsável pela juntada,
identificador do documento que foi
juntado.

Registro de encerramento

Registra informações: data/hora e
responsável pelo encerramento.

Registro de reabertura

Registra informações: data/hora e
responsável pela reabertura.

Número do
volume

Número sequencial de registro atribuído aos volumes de um processo/
expediente.

Registro de
abertura

Registra informações: data/hora e
responsável pela abertura.

Registro de
encerramento de
volume

Registra informações: data/hora e
responsável pelo encerramento de
volume.

Apenas o volume produzido mais
recentemente poderá estar aberto,
todos os outros volumes existentes
nesse expediente ou processo têm
que estar fechados.

Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo

DEFINIÇÃO

108

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

1.6

Gerenciamento de documentos arquivísticos convencionais, digitais e híbridos.

1.6.1

Capturar documentos arquivísticos convencionais, digitais e híbridos e gerenciá-los com base
nos mesmos Planos de Classificação e Tabelas
de Temporalidade de Documentos.

Tipo de suporte

1. Indicar se o documento é digital, convencional ou híbrido.2.
Especificar o material sobre o qual as
informações são registradas: papel,
filme, fita magnética, disco magnético, disco óptico, meio digital.

1.6.2

Gerenciar a parte convencional e a parte digital
integrantes de documentos híbridos, associando-as com o mesmo número identificador atribuído pelo sistema, além de indicar que se trata
de um documento arquivístico híbrido.

Identificador
único

Registra o código gerado automaticamente que identifica o expediente,
o processo ou o item documental de
maneira a distinguí-los dos demais.

Tipo de suporte

1. Indicar se o documento é digital, convencional ou híbrido.2.
Especificar o material sobre o qual as
informações são registradas: papel,
filme, fita magnética, disco magnético, disco óptico, meio digital.

1.6.3

Permitir a configuração de um conjunto específico de metadados para os documentos convencionais e a inclusão de informações sobre o
local de arquivamento.

Localização

Registra o local de armazenamento
atual do documento. Pode ser um
lugar (depósito, estante, repositório
digital), uma notação física ou um
link.

1.6.4

Ter mecanismos para acompanhar a tramitação
do documento arquivístico convencional, digital
ou híbrido, de forma que se evidencie ao usuário a localização atual do documento.

Registro de tramitação

Registra informações: identificação
do documento, data/hora de transmissão, remetente, data/hora do
recebimento, destinatário, situação
do trâmite.

1.6.5

Ser capaz de oferecer ao usuário funcionalidades para solicitar ou reservar a consulta a um
documento arquivístico convencional, enviando
uma mensagem para o detentor atual desse
documento ou para o Administrador.

1.6.6

Assegurar que a recuperação de um documento
híbrido permita igualmente a recuperação dos
metadados tanto da parte digital como da parte
convencional.

1.6.7

Sempre que os documentos híbridos estiverem
classificados quanto ao grau de sigilo, garantir
que a parte convencional e a parte digital correspondente recebam a mesma classificação
de sigilo.

1.6.8

Registrar na trilha de auditoria todas as alterações efetuadas nos metadados dos documentos
convencionais e híbridos.

2

Tramitação e fluxo de trabalho

2.1

Controle do fluxo de trabalho

2.1.1

Um recurso de fluxo de trabalho tem que fornecer os passos necessários para o cumprimento
de trâmites preestabelecidos ou ad hoc. Nesse
caso, cada passo significa o deslocamento de
um documento, de um agente para outro, a fim
de registrar uma manifestação ou decisão.

Registro de tramitação

Registra informações: identificação
do documento, data/hora de transmissão, remetente, data/hora do
recebimento, destinatário, situação
do trâmite.
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2.1.2

Ter capacidade, sem limitações, de estabelecer
o número necessário de trâmites nos fluxos
de trabalho.

2.1.3

Disponibilizar uma função para avisar a um
agente que participe do fluxo que um documento lhe foi enviado, especificando a ação
necessária.

2.1.4

Permitir que fluxos de trabalho pré-programados sejam definidos, alterados e mantidos
exclusivamente por usuário autorizado.

2.1.5

Registrar na trilha de auditoria todas as alterações ocorridas nesse fluxo.

2.1.6

Registrar a tramitação dos documentos a fim de
que os usuários possam conhecer a situação de
cada documento no processo.

2.1.7

Fornecer um histórico da tramitação dos
documentos.

2.1.8

Incluir processamento condicional, isto é, permitir que um fluxo de trabalho seja suspenso
para aguardar a chegada de um documento
e prossiga, automaticamente, quando este é
recebido.

2.1.9

Reconhecer indivíduos e grupos de trabalho
como participantes.

2.1.10

Fornecer meios de elaboração de relatórios
completos para permitir que gestores monitorem a tramitação dos documentos e o desempenho dos participantes.

2.1.11

Registrar a tramitação de um documento em
seus metadados. Os metadados referentes à
tramitação devem registrar data e hora de envio
e de recebimento e identificação do usuário.

2.2

Controle de versões e forma do documento

2.2.1

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

Registro de tramitação

Registra informações: identificação
do documento, data/hora de transmissão, remetente, data/hora do
recebimento, destinatário, situação
do trâmite.

Registro de tramitação

Registra informações: identificação
do documento, data/hora de transmissão, remetente, data/hora do
recebimento, destinatário, situação
do trâmite.

Registrar a forma de transmissão do documento, ou seja, se é minuta, original ou cópia.

Forma

Registra o estágio de preparação e
transmissão de documentos: original
(primeiro documento completo e
efetivo), cópia (resultado da reprodução de um documento), minuta
ou rascunho (versão preliminar do
documento).

2.2.2

Controlar as diversas versões de um documento
que está sendo tramitado.

Versão

Uma ou mais variantes de um
mesmo documento. Registra informações: Identificador da versão,
descrição de alterações, data/hora
da produção da versão.

2.2.3

Associar e relacionar as diversas versões de um
documento.

2.2.4

Manter o identificador único do documento, e
o controle de versões deve ser registrado em
metadados específicos.

O histórico de tramitação corresponde a um conjunto de metadados de
datas de entrada e saída; nomes de
responsáveis; providências etc.
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3

Captura

3.1

Captura: procedimentos gerais

3.1.1

A captura tem que garantir a execução das
seguintes funções:

METADADO

DEFINIÇÃO

Domínio

Origem do registro do documento.
Instituição legitimamente responsável
pela captura, autuação ou registro do
documento.

Número de protocolo

Número sequencial automático de
registro no Sistema, atribuído ao
documento no ato do protocolo.

Número do docu- Número atribuído ao documento no
mento
ato de sua criação. Corresponde
à sigla do órgão produtor, número
atribuído e data da produção.
Número do pro- Número sequencial atribuído ao processo/expediente cesso ou expediente (por ano).

3.1.1.1

Registrar e gerenciar todos os documentos
convencionais;

3.1.1.2

Registrar e gerenciar todos os documentos
digitais e híbridos, independente do contexto
tecnológico;

3.1.1.3

Classificar todos os documentos de acordo com
os Planos de Classificação;

3.1.1.4

Controlar e validar a introdução de metadados.

3.1.2

Capturar documentos digitais das seguintes
formas:

3.1.2.1

Captura de documentos produzidos dentro do
Sistema;

3.1.2.2

Captura de documento individual produzido em
arquivo digital fora do Sistema, inclusive mensagens de correio eletrônico;

3.1.2.3

Captura de documento individual produzido
em workflow ou outros sistemas integrados
ao Sistema;

3.1.2.4

Captura de documentos em lote.

3.1.3

Aceitar o conteúdo do documento, bem como
as informações que definem sua aparência,
mantendo as associações entre as várias informações digitais relacionadas ao documento,
isto é, anexos e links de hipertexto.

3.1.4

Permitir a inserção de todos os metadados,
obrigatórios e altamente desejáveis, definidos
na sua configuração e garantir que se mantenham associados ao documento:

3.1.4.1

Nome do arquivo digital;
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Registro de
captura

Registra informações: identificação
do documento, data/hora da captura,
responsável pela captura.

Classificação código

Registra a referência numérica
que associa o documento ao seu
contexto de produção, composta das
seguintes unidades de informação:
órgão produtor, função, subfunção,
atividade e série documental.

Nome do arquivo
digital

Corresponde à denominação padronizada das séries documentais,
prevista nos Planos de Classificação
de Documentos.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

3.1.4.2

Número identificador atribuído pelo Sistema;

Identificador
único

3.1.4.3

Data de produção ou recebimento;

Data de produção Registro cronológico (data e hora)
e tópico (local) da produção do
documento.

3.1.4.4

Data e hora de transmissão e recebimento;

3.1.4.5

Data e hora da captura;

3.1.4.6

Descrição abreviada;

Descrição

Corresponde ao assunto. Trata-se de
um resumo abreviado do conteúdo
do documento, elaborado com o uso
de vocabulário controlado. Diferente
do já estabelecido no código de
classificação.

3.1.4.7

Classificação de acordo com os Planos de
Classificação;

Classificação código

Registra a referência numérica
que associa o documento ao seu
contexto de produção, composta das
seguintes unidades de informação:
órgão produtor, função, subfunção,
atividade e série documental.

3.1.4.8

Prazos de guarda;

3.1.4.9

Autor (pessoa física ou jurídica);

Autor

Indica a pessoa física ou jurídica que
tem autoridade e competência para
emitir o documento ou em cujo nome
ou sob cujo comando o documento
foi emitido.

3.1.4.10

Redator (se diferente do autor);

Redator

Indica o responsável pela elaboração
do documento.

3.1.4.11

Originador;

Originador

Indica a pessoa a quem pertence o
endereço eletrônico ou a conta de
login onde o documento é gerado
ou enviado.

3.1.4.12

Destinatário (com seu cargo);

Destinatário

Indica a pessoa física ou jurídica a
quem o documento é dirigido.

3.1.4.13

Nome do setor responsável pela execução da
ação contida no documento;

Unidade produtora de documentos

Indica o órgão ou setor que produziu
o documento no exercício de suas
funções e atividades. O documento
permanece na Unidade Produtora
cumprindo seu prazo de vigência,
ou seja, durante o tempo necessário
para que produza efeitos administrativos e legais plenos, cumprindo
a finalidade que determinou sua
produção.

3.1.4.14

Indicação de anotação;

Indicação de
anotação

Registra se foi feita anotação no
documento.

3.1.4.15

Indicação de anexos;

3.1.4.16

Restrição de acesso;

Níveis de acesso

Indica os níveis de acesso segundo a
classificação da informação quanto à
categoria e ao grau de sigilo e restrição de acesso.
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OBSERVAÇÃO

3.1.4.17

Registro das migrações e data em que ocorreram.

3.1.4.18

Espécie/tipo/gênero documental;

METADADO

DEFINIÇÃO

Registro de
classificação de
sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela classificação de
categoria e grau de sigilo.

Registro de
desclassificação
de sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela desclassificação de
categoria e grau de sigilo.

Espécie

Registra a configuração que assume
um documento de acordo com a
disposição e a natureza das informações nele contidas. Ex.: processo,
ata, relatório, projeto.

Gênero

Registra a configuração que assume
um documento de acordo com
o sistema de signos utilizado na
comunicação de seu conteúdo. Ex.:
audiovisual, textual, cartográfico,
iconográfico.

Tipo documental

Refere-se a configuração que assume uma espécie documental de
acordo com a atividade que a gerou.
Ex.: processo de adiantamento, ata
de reunião, relatório de atividades,
projeto de edificação.

3.1.4.19

Indicação de versão;

Versão

Uma ou mais variantes de um
mesmo documento. Registra informações: Identificador da versão,
descrição de alterações, data/hora
da produção da versão.

3.1.4.20

Associações a documentos diferentes que possam estar relacionados pelo fato de registrarem
a mesma atividade ou se referirem à mesma
pessoa ou situação;

Relação com outros documentos

Registro de relações significantes do
documento com outros pelo fato de
registrarem a mesma atividade, pessoa ou situação ou diferentes níveis
de agregação (processo/expediente,
volume e documento) ou diferentes
manifestações do mesmo documento
em diversos formatos.

3.1.4.21

Formato e software (nome e versão) sob o
qual o documento foi produzido ou no qual foi
capturado;

Contexto tecnológico

Registra o ambiente tecnológico
(hardware, software e padrões) que
envolve o documento.

3.1.4.22

Máscaras de formatação (template) necessárias
para interpretar a estrutura do documento;

3.1.4.23

Descritores (diferentes dos já estabelecidos nos
Planos de Classificação);

3.1.4.24

Localização física;

Localização

Registra o local de armazenamento
atual do documento. Pode ser um
lugar (depósito, estante, repositório
digital), uma notação física ou um
link.

3.1.4.25

Idioma

Idioma

Registra o idioma em que é expresso
o conteúdo do documento.

3.1.4.26

Quantidade de folhas/páginas

Quantidade de
folhas/páginas

Registra a quantidade de folhas/
páginas do documento.
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3.1.5

Prever a inserção dos metadados obrigatórios,
previstos em procedimentos oficiais, no momento da captura de documentos.

3.1.6

Atribuir um número identificador para cada
documento, que serve para identificá-lo desde
o momento da captura até sua destinação final
dentro do Sistema.

3.1.7

O formato do número identificador atribuído
pelo Sistema deve ser definido no momento da
configuração do Sistema.

3.1.8

O número identificador atribuído pelo Sistema
tem que:

3.1.8.1

Ser gerado automaticamente, sendo vedada sua
introdução manual e alteração posterior; ou

3.1.8.2

Ser atribuído pelo usuário e validado pelo
Sistema antes de ser aceito;

3.1.9

Prever a adoção da numeração única de documentos de acordo com a legislação específica
a fim de garantir a integridade do número atribuído ao documento na unidade protocolizadora
de origem.

3.1.10

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

O identificador deve ser único e
sequencial e pode ser numérico ou
alfanumérico.
Identificador
único

Registra o código gerado automaticamente que identifica o expediente,
o processo ou o item documental de
maneira a distinguí-los dos demais.

Classificação código

Registra a referência numérica
que associa o documento ao seu
contexto de produção, composta das
seguintes unidades de informação:
órgão produtor, função, subfunção,
atividade e série documental.

Identificador
único

Registra o código gerado automaticamente que identifica o expediente,
o processo ou o item documental de
maneira a distinguí-los dos demais.

Indicação de
anexos

Indica se o documento tem anexos.

Interessado

Registra o nome e/ou identificação
da pessoa física ou jurídica cujo conteúdo do documento lhe interessa
diretamente.

Procedência

Registra a instituição que originou o
documento.

Relação com outros documentos

Registro de relações significantes do
documento com outros pelo fato de
registrarem a mesma atividade, pessoa ou situação ou diferentes níveis
de agregação (processo/expediente,
volume e documento) ou diferentes
manifestações do mesmo documento
em diversos formatos.

Uma opção seria gerar o número
identificador automaticamente, mas
nesse caso, ocultá-lo do usuário,
permitindo a este introduzir uma seqüência não necessariamente única
como um “identificador”. O usuário
empregaria essa seqüência como um
identificador, mas o Sistema a consideraria como metadado pesquisável,
definido pelo usuário.

Garantir que os metadados associados a um
documento sejam inseridos somente por usuários autorizados.
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OBSERVAÇÃO

3.1.11

Garantir que os metadados associados a um
documento sejam alterados somente por administradores e usuários autorizados e devidamente registrados em trilhas de auditoria.

3.1.12

Garantir a visualização do registro de entrada
do documento dentro do Sistema com todos
os metadados inseridos automaticamente e os
demais a serem atribuídos pelo usuário.

Exemplo: o Sistema pode atribuir,
automaticamente, o número identificador, a data de captura, o originador
e requerer que o usuário preencha os
demais metadados.

3.1.13

Garantir a inserção de outros metadados após
a captura.

Exemplo: data e hora de alteração e
mudança de suporte.

3.1.14

Sempre que um documento digital tiver mais
de uma versão, o Sistema tem que permitir que
os usuários selecionem pelo menos uma das
seguintes ações:

3.1.14.1

Registrar todas as versões do documento como
um só documento arquivístico;

3.1.14.2

Registrar uma única versão do documento
como um documento arquivístico;

3.1.14.3

Registrar cada uma das versões do documento,
separadamente, como um documento arquivístico.

3.1.15

Em relação aos documentos digitais que
mantêm associações com outras informações
digitais, o Sistema tem que:

3.1.15.1

Tratar o documento como uma unidade indivisível, assegurando a relação entre as informações digitais;

3.1.15.2

Preservar a integridade do documento, mantendo a relação entre as informações digitais;

3.1.15.3

Garantir a integridade do documento quando da
recuperação, visualização e gestão posteriores;

3.1.15.4

Gerenciar a destinação de todos as informações
digitais que compõem o documento como uma
unidade indivisível.

3.1.16

Emitir um aviso caso o usuário tente registrar
um documento que já tenha sido registrado no
mesmo expediente/processo.

3.2

Captura em lote

3.2.1

Proporcionar a captura em lote de documentos
gerados por outros Sistemas. Esse procedimento tem que:

3.2.1.1

Permitir importação de transações pré-definidas Exemplos de lote de documento
de arquivos em lote;
podem ser: mensagens de correio
eletrônico, correspondência digitalizada por meio de escâner, documentos
provenientes de um departamento,
de um grupo ou indivíduo, transações
de aplicações de um computador ou
ainda documentos oriundos de um
sistema de gestão de documentos.

METADADO

DEFINIÇÃO

Data de produção Registro cronológico (data e hora)
e tópico (local) da produção do
documento.
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3.2.1.2

Registrar, automaticamente, cada um dos documentos importados contidos no lote;

3.2.1.3

Permitir e controlar a edição do registro de
documentos importados;

3.2.1.4

Validar a integridade dos metadados.

3.3

Captura de mensagens de correio eletrônico

3.3.1

Permitir que, na fase de configuração, se opte
por uma das seguintes operações:

3.3.1.1

Capturar mensagens de correio eletrônico após
selecionar quais serão objeto de registro; ou

3.3.1.2

Capturar automaticamente todas as mensagens
de correio eletrônico.

3.4

Captura de documentos convencionais
ou híbridos

3.4.1

Capturar também os documentos convencionais
e/ou híbridos.

3.4.2

Acrescentar aos metadados dos documentos
convencionais informações sobre a sua localização.

3.5

Formato de arquivo e estrutura dos documentos a serem capturados

3.5.1

Possuir a capacidade de capturar documentos
de diferentes formatos de arquivo e estruturas.

3.5.2

Capturar documentos que se apresentam com
as seguintes estruturas:

3.5.2.1

Simples: texto, imagens, mensagens de correio
eletrônico, slides digitais, som;

3.5.2.2

Composta: mensagens de correio eletrônico
com anexos, páginas web, publicações eletrônicas, bases de dados.

3.5.3

Incluir novos formatos e arquivos à medida que
forem sendo adotados pelo órgão ou entidade.

3.6

Estrutura dos procedimentos de gestão

3.6.1

Reconhecer três domínios para o controle dos
procedimentos de gestão: espaço individual,
espaço de grupo e espaço geral.

OBSERVAÇÃO

Essa informação só será acessada
por usuários autorizados.
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DEFINIÇÃO

Data de
produção

Registro cronológico (data e hora)
e tópico (local) da produção do
documento.

Relação com outros documentos

Registro de relações significantes do
documento com outros pelo fato de
registrarem a mesma atividade, pessoa ou situação ou diferentes níveis
de agregação (processo/expediente,
volume e documento) ou diferentes
manifestações do mesmo documento
em diversos formatos.

Tipo de suporte

1. Indicar se o documento é digital,
convencional ou híbrido.2. Especificar
o material sobre o qual as informações
são registradas: papel, filme, fita magnética, disco magnético, disco óptico,
meio digital.

Localização

Registra o local de armazenamento
atual do documento. Pode ser um
lugar (depósito, estante, repositório
digital), uma notação física ou um
link.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

3.6.2

Operacionalizar as regras estabelecidas pelo
Sistema de gestão arquivística de documentos
nos três espaços.

3.6.3

Impedir que o conteúdo de um documento seja
alterado por usuários e Administradores, exceto
nos casos em que a alteração fizer parte do
processo documental.

4

Avaliação e destinação

4.1

Configuração da Tabela de Temporalidade
de Documentos

4.1.1

Prever funcionalidades para definição e
manutenção de Tabelas de Temporalidade
de Documentos, associadas aos Planos de
Classificação dos órgãos ou entidades.

4.1.2

Associar, automaticamente, ao documento o
prazo e a destinação previstos na série na qual
foi classificado.

4.1.3

Manter Tabelas de Temporalidade de
Documentos com as seguintes informações:

4.1.3.1

Identificador do órgão ou entidade;

Órgão Produtor

Indica a instituição ou entidade
juridicamente constituída e organizada responsável pela execução de
funções do Estado.

4.1.3.2

Identificador da função, subfunção, atividade e
série documental;

Classificação código

Registra a referência numérica
que associa o documento ao seu
contexto de produção, composta das
seguintes unidades de informação:
órgão produtor, função, subfunção,
atividade e série documental.

Classificação nome

Refere-se à denominação do órgão
produtor, da função, subfunção, atividade e série documental.

As Tabelas de Temporalidade de
Documentos dos órgãos e entidades
deverão ser aprovadas pelo Arquivo
Público do Estado de São Paulo,
em conformidade com a legislação
vigente.

4.1.3.3

Prazo de guarda na unidade produtora;

Prazo de guarda
na unidade produtora

Refere-se ao tempo em que o documento deverá permanecer no arquivo
corrente do órgão, cumprindo a
finalidade para a qual foi produzido
(fase corrente).

4.1.3.4

Prazo de guarda na unidade com atribuições
de arquivo;

Prazo de guarda
na unidade com
atribuições de
arquivo

Refere-se ao tempo em que o documento deve permanecer no arquivo
intermediário para eventuais consultas, em decorrência do cumprimento
de prazos prescricionais ou precaucionais (fase intermediária).

4.1.3.5

Destinação final;

Destinação

Registra a decisão decorrente da
avaliação documental, que determina
o seu encaminhamento para eliminação ou guarda permanente, de acordo com a tabela de temporalidade.
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METADADO

DEFINIÇÃO

4.1.3.6

Observações;

Observações

Registra informações: atos legais e
razões de natureza administrativa
que fundamentaram a indicação dos
prazos propostos ou ainda informações relevantes sobre a produção,
guarda ou conteúdo do documento.

4.1.3.7

Evento que deflagra a contagem do prazo de
retenção do documento na unidade produtora
ou na unidade com atribuições de arquivo.

Evento deflagrador de contagem
de tempo

Evento que autoriza o início dos
prazos prescricionais ou precaucionais, previstos nas Tabelas de
Temporalidade de Documentos.
Exemplo: aprovação das contas pelo
TCE; término das fases recursal e
executória.

4.1.4

Prever ao menos as seguintes situações para
destinação:

4.1.4.1

Apresentação dos documentos para reavaliação
em data futura;

4.1.4.2

Eliminação;

4.1.4.3

Exportação para transferência;

4.1.4.4

Exportação para recolhimento (guarda permanente).

4.1.5

Prever a iniciação automática da contagem dos
prazos de guarda referenciados nas Tabelas de
Temporalidade de Documentos, a partir de pelo
menos os seguintes eventos:

4.1.5.1

Produção;

4.1.5.2

Arquivamento;

4.1.5.3

Desarquivamento;

4.1.5.4

Inclusão de novos documentos.

4.1.6

Prever que a definição dos prazos de guarda
seja expressa por um número inteiro de anos.

4.1.7

Limitar a definição e a manutenção (alteração, inclusão e exclusão) das Tabelas de
Temporalidade de documentos a usuários
autorizados.

Registro de
alteração

Registra informações: data/hora da
alteração, responsável pela alteração,
identificador da série que teve prazo
ou destinação alterada, descrição da
alteração (incluindo o prazo/destinação anterior).

4.1.8

Permitir que o usuário autorizado altere o prazo
ou destinação prevista em um item da Tabela de
Temporalidade de Documentos e garantir que a
alteração tenha efeito em todos os documentos
pertencentes à mesma série documental.

Registro de
alteração

Registra informações: data/hora da
alteração, responsável pela alteração,
identificador da série que teve prazo
ou destinação alterada, descrição da
alteração (incluindo o prazo/destinação anterior).

Acontecimentos específicos descritos
na Tabela de Temporalidade como,
por exemplo, “12 anos a contar da
data de aprovação das contas” ou
“vigência”, quando não puderem ser
detectados automaticamente, deverão
ser informados ao Sistema por usuário
autorizado.

As alterações na Tabela de
Temporalidade de Documentos só
poderão ser feitas como resultado
de um processo de reavaliação
realizado pela Comissão de Avaliação
de Documentos de Arquivo do órgão
ou entidade, em virtude de mudança
do contexto administrativo, jurídico ou
cultural. As propostas de alterações
na Tabela de Temporalidade de
Documentos deverão ser aprovadas
pelo Arquivo Público do Estado,
em conformidade com a legislação
vigente.
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4.1.9

Prover funcionalidades para elaboração de
relatórios que apóiem a gestão da Tabela de
Temporalidade de Documentos, incluindo a
capacidade de:

4.1.9.1

Gerar relatório completo das Tabelas de
Temporalidade de Documentos;

4.1.9.2

Gerar relatório parcial das Tabelas de
Temporalidade de Documentos a partir de um
ponto determinado na hierarquia dos Planos de
Classificação;

4.1.9.3

Gerar relatório dos documentos aos quais está
atribuído um determinado prazo de guarda;

4.1.9.4

Identificar eventuais inconsistências existentes entre as Tabelas de Temporalidade de
Documentos e os Planos de Classificação.

4.2

Aplicação da Tabela de Temporalidade de
Documentos

4.2.1

Fornecer recursos integrados à Tabela de
Temporalidade de Documentos para implementar as ações de destinação.

4.2.2

Para cada documento, o Sistema deverá acompanhar automaticamente os prazos de guarda
determinados para a série à qual pertence.

4.2.3

Prover funcionalidades para informar ao usuário autorizado sobre os documentos que já
cumpriram ou estão para cumprir o prazo de
guarda previsto.

4.2.4

Prover funcionalidades para gerenciar o processo de destinação, que deve ser iniciado
por usuário autorizado e cumprir os seguintes
passos:

4.2.4.1

Identificar, automaticamente, os documentos
que cumpriram os prazos de guarda previstos
na Tabela de Temporalidade;

4.2.4.2

Informar ao usuário autorizado sobre todos os
documentos que foram identificados no passo
anterior;

4.2.4.3

Possibilitar a alteração do prazo ou destinação
previstos para aqueles documentos, caso
necessário;

4.2.4.4

Proceder à ação de destinação quando confirmado por usuário autorizado.

4.2.5

Pedir confirmação antes de realizar as ações
de destinação.

4.2.6

Restringir as funções de destinação a usuários
autorizados.
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DEFINIÇÃO

Destinação

Registra a decisão decorrente da
avaliação documental, que determina
o seu encaminhamento para eliminação ou guarda permanente, de acordo com a tabela de temporalidade.

Prazo de guarda

Registra o tempo de permanência dos
documentos na unidade produtora
e na unidade com atribuições de
arquivo, de acordo com a tabela de
temporalidade.

Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

4.2.7

Quando um Administrador transfere documentos
de uma série para outra, em virtude de uma
reclassificação, o Sistema deverá adotar, automaticamente, a temporalidade e a destinação
da nova série.

4.2.8

Quando um documento digital (objeto digital)
estiver associado a mais de um expediente ou
processo, e tiver prazos de guarda diferentes
associados a ele, o Sistema tem que, automaticamente, verificar todos os prazos de guarda
e destinações previstos para esse documento
e garantir que o mesmo seja mantido em cada
expediente/processo pelo tempo definido na
tabela de temporalidade de documentos, de
forma que:

4.2.8.1

A remoção de um documento de um expediente/processo não prejudique a manutenção
desse mesmo documento em outro expediente/
processo, até que todas as referências desse
documento tenham atingido o prazo de guarda
previsto;

4.2.8.2

A manutenção de um documento em um
expediente/processo de prazo de guarda mais
longo não obrigue a permanência desse mesmo
documento em outro expediente/processo de
prazo de guarda mais curto. Nesse caso, o
registro do documento de prazo de guarda mais
curto tem que ser removido, mas o documento
é mantido no Sistema.

4.3

Exportação de documentos

4.3.1

Permitir exportar documentos digitais e seus
metadados para outro Sistema dentro ou fora
do órgão ou entidade.

4.3.2

Quando o Sistema exportar os documentos de
uma série para executar uma ação de transferência ou recolhimento, tem que ser capaz de
exportar todos os documentos da mesma série
incluídos na ação de destinação, com seus
respectivos volumes, documentos e metadados
associados.

4.3.3

Exportar um documento ou grupo de documentos numa seqüência de operações, de
modo que:

4.3.3.1

o conteúdo, o contexto e a estrutura dos seus
documentos não se degradem;

4.3.3.2

todos os componentes de um documento digital
sejam exportados como uma unidade. Por
exemplo, uma mensagem de correio eletrônico
e seus respectivos anexos;

OBSERVAÇÃO

METADADO

Quando um documento digital estiver
associado a mais de um expediente ou
processo, o Sistema deverá criar um
registro para cada referência desse
documento. Cada registro estará vinculado ao mesmo documento digital.
No momento da eliminação, o documento digital não poderá ser eliminado
sem antes se verificar a temporalidade
de todas as referências associadas a
ele. O documento digital só poderá ser
eliminado quando os prazos de guarda
de todas as referências tiverem sido
cumpridos. Antes disso, só se pode
fazer a eliminação de cada registro
individualmente.
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4.3.3.3

todos os metadados do documento sejam
relacionados a ele de forma que as ligações
possam ser mantidas no novo Sistema;

4.3.3.4

todas as ligações entre documentos e volumes
sejam mantidas.

4.3.4

Exportar todos os tipos de documentos que está
apto a capturar.

4.3.5

Produzir um relatório detalhando sobre qualquer
falha que ocorra durante uma exportação. O
relatório tem que identificar os documentos que
tenham originado erros de processamento ou
cuja exportação não tenha sido bem sucedida.

4.3.6

Conservar todos os documentos digitais que
tiverem sido exportados, pelo menos até que
tenham sido importados no Sistema destinatário
com êxito.

4.3.7

Manter metadados relativos a documentos que
foram exportados.

O Administrador deve indicar o subconjunto de metadados que deverá
ser mantido.

4.3.8

Gerar listagem em meio digital e em papel para
descrever documentos digitais que estão sendo
exportados.

Este requisito se aplica principalmente nos casos em que é feita
exportação para transferência ou
recolhimento para o Arquivo Público
do Estado. Nesse caso, a listagem
deverá ser produzida no formato
estabelecido pelo Arquivo Público
do Estado.

4.4

Eliminação

4.4.1

Restringir a função de eliminação de documentos somente a usuários autorizados.

4.4.2

Pedir confirmação da eliminação a um usuário
autorizado antes que qualquer ação seja tomada com relação ao documento e cancelar o
processo de eliminação se a confirmação não
for dada.

4.4.3

Avisar ao usuário autorizado quando um documento em vias de ser eliminado se encontrar
relacionado a outro; o Sistema também tem de
suspender o processo até que seja tomada uma
das medidas abaixo:

4.4.3.1

confirmação pelo usuário autorizado para prosseguir ou cancelar o processo;

4.4.3.2

produção de um relatório especificando os
documentos envolvidos e todas as ligações com
outros documentos.

4.4.4

Quando um documento tem várias referências
armazenadas, o Sistema tem que garantir que
todas essas referências sejam verificadas antes
de se proceder à eliminação do documento
digital.

METADADO

DEFINIÇÃO

Registro da elimi- Registra informações: data/hora
nação
da eliminação, responsável pela
eliminação, número da relação de
eliminação, do edital e do termo de
eliminação.
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METADADO

4.4.5

Produzir um relatório detalhando qualquer falha
que ocorra durante uma eliminação. O relatório
tem que identificar os documentos cuja eliminação não tenha sido bem sucedida.

4.4.6

Gerar relatórios com os documentos que serão
eliminados.

Um relatório deverá seguir o modelo da Relação de Eliminação de
Documentos, conforme anexo I a que
se refere o artigo 26 do Decreto nº
48.897/2004, e o outro deverá seguir o modelo do Edital de Ciência de
Eliminação de Documentos, conforme
anexo II a que se refere o artigo 27
do Decreto nº 48.897/2004.

4.4.7

Manter metadados relativos aos documentos
que foram eliminados. O Administrador deve
indicar o subconjunto de metadados que deverá
ser mantido.

Registro da elimiO Sistema deverá gerar o Termo de
Eliminação de Documentos, conforme nação
anexo III a que se refere o artigo 28
do Decreto nº 48.897/2004.

4.5

Avaliação de documentos arquivísticos
convencionais, digitais e híbridos

4.5.1

Aplicar as mesmas Tabelas de Temporalidade
de Documentos para os documentos convencionais, digitais ou híbridos.

4.5.2

Acompanhar os prazos de guarda dos documentos convencionais e dar início aos procedimentos de eliminação ou transferência desses
documentos, tomando em consideração suas
especificidades.

4.5.3

Alertar o Administrador sobre a existência e localização de uma parte convencional associada
a um documento híbrido que esteja destinado a
ser exportado, transferido ou eliminado.

5

Pesquisa, localização e apresentação de
documentos

5.1

Fornecer facilidades para pesquisa, localização
e apresentação de documentos.

5.2

Pesquisa e localização

5.2.1

Fornecer uma série flexível de funções que
atuem sobre os metadados relacionados com
os diversos níveis de agregação (documento,
série, atividade, subfunção, função) e sobre os
conteúdos dos documentos arquivísticos por
meio de parâmetros definidos pelo usuário, com
o objetivo de localizar e acessar os documentos
e/ou metadados, quer individualmente, quer
reunidos em grupo.

5.2.2

Executar pesquisa de forma integrada, isto é,
apresentar todos os documentos, sejam eles
digitais, híbridos ou convencionais, que satisfaçam aos parâmetros da pesquisa.

5.2.3

Permitir que todos os metadados de gestão de
um documento possam ser pesquisados.

5.2.4

Permitir que um documento possa ser recuperado por meio de um número identificador.
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DEFINIÇÃO

5.2.5

Permitir que um documento possa ser recuperado por meio de todas as formas de identificação implementadas, incluindo no mínimo:

5.2.5.1

Identificador;

Identificador
único

Registra o código gerado automaticamente que identifica o expediente,
o processo ou o item documental de
maneira a distinguí-los dos demais.

5.2.5.2

Descritor;

Descritor

Palavra, expressão ou símbolo
convencionado para expressar o
conteúdo do documento. Diferente
do já estabelecido no código de
classificação.

5.2.5.3

Datas;

5.2.5.4

Procedência/interessado;

Interessado

Registra o nome e/ou identificação
da pessoa física ou jurídica cujo conteúdo do documento lhe interessa
diretamente.

Procedência

Registra a instituição que originou o
documento.

Autor

Indica a pessoa física ou jurídica que
tem autoridade e competência para
emitir o documento ou em cujo nome
ou sob cujo comando o documento
foi emitido.

Redator

Indica o responsável pela elaboração
do documento.

Originador

Indica a pessoa a quem pertence o
endereço eletrônico ou a conta de
login onde o documento é gerado
ou enviado.

Atividade

Indica a ação, encargo ou serviço
decorrente do exercício de uma função, que pode ser identificada como
atividade-meio ou atividade-fim.

Função

Indica o conjunto de atividades que
o Estado exerce para a consecução
de seus objetivos, que pode ser
identificada como direta ou essencial
e indireta ou auxiliar.

Órgão Produtor

Indica a instituição ou entidade
juridicamente constituída e organizada responsável pela execução de
funções do Estado.

Série

Indica o conjunto de documentos do
mesmo tipo documental produzido
por um mesmo órgão, em decorrência do exercício da mesma função,
subfunção e atividade e que resultam
de idêntica forma de produção e
tramitação e obedecem à mesma
temporalidade e destinação.

Subfunção

Indica o agrupamento de atividades
afins, correspondendo cada subfunção a uma modalidade da respectiva
função.

5.2.5.5

5.2.5.6

Autor/redator/originador;

Classificação de acordo com os Planos de
Classificação.
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5.2.6

Permitir a pesquisa e recuperação de uma série
documental completa e exibir a lista de todos os
documentos que a integram, como uma unidade, em um único processo de recuperação.

5.2.7

Restringir o acesso a qualquer informação
(metadado ou conteúdo do documento arquivístico) nos casos em que restrições de acesso e
questões de segurança assim o exigirem, nos
termos da lei.

5.3

Apresentação: visualização, impressão e
emissão de som

5.3.1

Apresentar o resultado da pesquisa como uma
lista de documentos digitais, convencionais ou
híbridos que cumpram os parâmetros da mesma e notificar quando o resultado for nulo.

5.3.2

Após apresentar o resultado da pesquisa, o
Sistema tem que permitir ao usuário as seguintes opções:

5.3.2.1

visualizar os documentos resultantes da
pesquisa;

5.3.2.2

redefinir os parâmetros de pesquisa e fazer
nova consulta.

5.3.3

Apresentar o conteúdo de todos os tipos de
documentos arquivísticos digitais capturados
de forma que:

5.3.3.1

Preserve as características de apresentação
visual e formato apresentados pela aplicação
geradora;

5.3.3.2

Exiba todos os componentes do documento
digital em conjunto, como uma unidade.

5.3.4

Exibir em tela todos os tipos de documentos
capturados.

5.3.5

Imprimir os documentos capturados, preservando o formato produzido pelas aplicações
geradoras.

5.3.6

Exibir ou reproduzir o conteúdo de documentos
que incluam imagem fixa, imagem em movimento e som.

5.3.7

Proporcionar ao usuário formas flexíveis de
impressão de documentos com seus metadados, incluindo a possibilidade de definição dos
metadados a serem impressos.

5.3.8

Exibir em tela e imprimir todos os metadados
associados aos documentos resultantes de uma
pesquisa.

OBSERVAÇÃO
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DEFINIÇÃO

Níveis de acesso

Indica os níveis de acesso segundo a
classificação da informação quanto à
categoria e ao grau de sigilo e restrição de acesso.

Registro de
classificação de
sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela classificação de
categoria e grau de sigilo.

Registro de
desclassificação
de sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela desclassificação de
categoria e grau de sigilo.

Contexto tecnológico

Registra o ambiente tecnológico
(hardware, software e padrões) que
envolve o documento.
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5.3.9

Permitir a impressão de uma lista de documentos resultante de uma pesquisa.

5.3.10

Permitir a impressão de uma lista de documentos que compõem um expediente ou processo.

5.3.11

Permitir que todos os documentos de um
expediente ou processo sejam impressos em
uma única operação, na seqüência determinada
pelo usuário.

5.3.12

Incluir recursos destinados a transferir para
suportes adequados documentos que não
possam ser impressos, tais como som, vídeo e
páginas web.

5.3.13

Realizar pesquisa e exibição de documentos
simultaneamente para diversos usuários.

6

Segurança

6.1

Cópias de segurança

6.1.1

Permitir que, sob controle do seu Administrador,
mecanismos de backup criem cópias de todas
as informações nele contidas (documentos
arquivísticos, metadados e parâmetros do
Sistema).

6.1.2

Manter o controle das cópias de segurança,
prevendo testes de restauração.

6.1.3

Incluir funções para restituir os documentos de
arquivo e metadados a um estado conhecido,
utilizando uma combinação de cópias restauradas e rotinas de auditoria.

6.2

Controle de acesso

6.2.1

Para implementar o controle de acesso, o
Sistema tem que manter, pelo menos, os seguintes atributos dos usuários, de acordo com a
política de segurança:

6.2.1.1

Identificador do usuário;

6.2.1.2

Autorizações de acesso;

6.2.1.3

Credenciais de autenticação.

6.2.2

Exigir que o usuário esteja devidamente identificado e autenticado antes que este inicie
qualquer operação no Sistema.

Senha, crachá, chave criptográfica,
token USB, smartcard, biometria (de
impressão digital, de retina, etc.)
são exemplos de credenciais de
autenticação.
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METADADO

DEFINIÇÃO

Identificador do
agente

Identifica o agente (usuário, papel
e grupo).

Nome do agente

Indica o nome do agente que pode
se apresentar como usuário, papel
(função/cargo) ou grupo (conjunto de
usuários reunidos para a realização
de uma atividade temporária).

Situação do
agente

Indica se o agente está ativo ou inativo no sistema.

Autorização de
acesso

Nível de restrição de acesso (uso e
intervenção) aos documentos e operações do sistema, de acordo com o
perfil do usuário.

Credenciais de
autenticação

Autentica o usuário no sistema. Pode
ser senha, biometria, certificado
digital e chave privada.
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6.2.3

Garantir que os valores dos atributos de segurança e controle de acesso, associados ao
usuário, estejam dentro de conjuntos de valores
válidos.

6.2.4

Permitir acesso a funções do Sistema somente
a usuários autorizados e sob controle rigoroso
da Administração do Sistema a fim de proteger
a autenticidade dos documentos arquivísticos
digitais.

6.2.5

Somente Administradores autorizados têm que
ser capazes de criar, alterar, remover ou revogar
as permissões associadas a papéis de usuários,
grupos de usuários ou usuários individuais.

6.2.6

Implementar a política de controle de acesso
por grupos de usuários sobre documentos
baseado no seguinte:

6.2.6.1

Identidade do usuário e sua participação em
grupos;

6.2.6.2

Atributos de segurança, associados ao documento arquivístico digital, à função, subfunção,
atividade e série.

6.2.7

O acesso a documentos ou séries, tem que
ser concedido se a permissão requerida para
a operação estiver associada a pelo menos um
dos grupos aos quais o usuário pertença.

6.2.8

Permitir que um usuário pertença a mais de
um grupo.

6.2.9

Usar os seguintes atributos do usuário ao implementar a política de controle de acesso por
perfis de usuários sobre documentos digitais:

6.2.9.1

Identificação do usuário;

6.2.9.2

Perfis associados ao usuário.

6.2.10

Usar os seguintes atributos dos documentos
digitais ao implementar a política de controle de
acesso por perfis:

6.2.10.1

Identificação do documento digital;

6.2.10.2

Operações permitidas para os vários perfis
de usuários, sobre a função ou série à qual o
documento pertence.

6.2.11

O acesso a documentos ou séries tem que ser
concedido somente se a permissão requerida
para a operação estiver presente em pelo menos um dos perfis associados ao usuário.

6.2.12

Impedir que um usuário assuma perfis com
direitos conflitantes.

6.3

Classificação da segurança da informação
quanto à categoria e ao grau de sigilo

OBSERVAÇÃO
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DEFINIÇÃO

Perfil de usuário

Relaciona o usuário a papéis e/ou
grupos a que pertence.

Classificação de
segurança

Refere-se à atribuição de categorias
e graus de sigilo aos documentos
ou às informações neles contidas,
conforme legislação específica.

Prazo de restrição de acesso

Registra o prazo de restrição previsto
para a categoria e grau de sigilo
correspondente.
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METADADO

DEFINIÇÃO

Registro de
classificação de
sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela classificação de
categoria e grau de sigilo.

Registro de
desclassificação
de sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela desclassificação de
categoria e grau de sigilo.

Registro de
reclassificação
de sigilo

Registra informações: data/hora e
responsável pela reclassificação da
categoria e grau de sigilo.

Grau de sigilo

Especificação dos graus de sigilo
conforme legislação específica.

6.3.1

Classificar os documentos de acordo com a
categoria e o grau de sigilo correspondente e
implementar as operações necessárias, baseando-se nos seguintes atributos de segurança
para documentos e para usuários:

6.3.1.1

Grau de sigilo do documento;

6.3.1.2

Categoria do documento sigiloso;

Categoria do documento sigiloso

Especificação da categoria de documento sigiloso conforme legislação
específica.

6.3.1.3

Credencial de segurança do usuário.

Níveis de acesso

Indica os níveis de acesso segundo a
classificação da informação quanto à
categoria e ao grau de sigilo e restrição de acesso.

6.3.2

Recusar o acesso de usuários a documentos
que possuam um grau de sigilo superior à sua
credencial de segurança.

6.3.3

Garantir que os documentos sem atribuição de
grau de sigilo, importados a partir de fontes externas ao Sistema, estejam sujeitos às políticas
de controle de acesso e de sigilo.

6.3.4

Manter a marcação de sigilo original durante
a importação de documentos marcados com
graus de sigilo, a partir de fontes externas ao
Sistema.

6.3.5

Permitir que um dos itens abaixo seja selecionado durante a configuração:

6.3.5.1

Graus de sigilo a serem atribuídos a séries e
documentos;

6.3.5.2

Séries e documentos sem grau de sigilo.

6.3.6

Em caso de erro ou reavaliação, o Administrador
tem que ser capaz de alterar o grau de sigilo
de todos os documentos arquivísticos de uma
série, numa única operação.

6.3.7

Garantir que o grau de sigilo de um documento
importado esteja associado a um usuário autorizado com a credencial de segurança pertinente
para receber o documento.

6.3.8

Permitir somente aos Administradores autorizados a possibilidade de alterar a configuração
dos valores predefinidos (default) para os atributos de segurança e marcações de graus de
sigilo, quando necessário e apropriado.

O grau de sigilo do documento tem
que estar associado à credencial de
segurança do usuário.

127

Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

6.3.9

Somente Administradores autorizados têm que
ser capazes de realizar as seguintes ações:

6.3.9.1

Remover ou revogar os atributos de segurança
de documentos;

6.3.9.2

Criar, alterar, remover ou revogar as credenciais
de segurança de usuários.

6.3.10

Permitir somente ao usuário autorizado,
mediante confirmação, a reclassificação, desclassificação ou redução do grau de sigilo de
um documento.

6.3.11

Impedir que um documento sigiloso seja
eliminado.

6.3.12

Implementar metadados em relação aos
documentos ou extratos de documentos para
controlar o acesso à informação sensível.

6.4

Trilhas de Auditoria

6.4.1

Registrar na trilha de auditoria informações
acerca das seguintes ações:

6.4.1.1

Data e hora da captura de todos os documentos;

6.4.1.2

Responsável pela captura;

6.4.1.3

Reclassificação, desclassificação ou prorrogação do prazo de sigilo de um documento, com a
classificação inicial e a classificação final;

6.4.1.4

Qualquer alteração nas Tabelas de
Temporalidade de Documentos;

6.4.1.5

Qualquer ação de reavaliação de documentos;

6.4.1.6

Qualquer alteração nos metadados associados
aos documentos ou séries;

6.4.1.7

Data e hora de produção, aditamento e eliminação de metadados;

6.4.1.8

Alterações efetuadas nas permissões de acesso
que afetem um documento ou um usuário;

6.4.1.9

Ações de exportação e importação envolvendo
os documentos;

6.4.1.10

Tentativas de exportação (inclusive para backups) e de importação (inclusive restore);

6.4.1.11

Usuário, data e hora de acesso ou tentativa de
acesso aos documentos e ao Sistema;

6.4.1.12

Tentativas de acesso negado a qualquer documento;

6.4.1.13

Ações de eliminação de qualquer documento e
seus metadados;

6.4.1.14

Infrações cometidas contra mecanismos de
controle de acesso;

6.4.1.15

Mudanças no relógio gerador de carimbos de
tempo;

OBSERVAÇÃO

METADADO

Os documentos sigilosos têm que
se tornar ostensivos para serem
submetidos ao processo de avaliação
e serem destinados.
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6.4.1.16

Todas as ações administrativas sobre os atributos de segurança (perfis, grupos, permissões,
etc);

6.4.1.17

Todas as ações administrativas sobre dados
de usuários (cadastro, ativação, bloqueio,
atualização de dados e permissões, troca de
senha, etc.);

6.4.1.18

Todos os eventos de administração e manutenção das trilhas de auditoria (alarmes, cópias,
configuração de parâmetros, etc.).

6.4.2

Registrar, em cada evento auditado, informações sobre a identidade do usuário, desde que
tal identificação esteja de acordo com a política
de privacidade da organização e a legislação
vigente.

6.4.3

Assegurar que as informações da trilha de
auditoria estejam disponíveis para inspeção a
fim de que uma ocorrência específica possa ser
identificada e que todas as respectivas informações sejam claras e compreensíveis.

6.4.4

Impedir qualquer modificação da trilha de
auditoria.

6.4.5

Somente Administradores autorizados têm que
ser capazes de exportar as trilhas de auditoria
sem afetar a trilha armazenada, ou transferir as
trilhas de auditoria de um suporte de armazenamento para outro.

6.4.6

Fornecer relatórios sobre as ações que afetam
séries, unidades de arquivamento e documentos, em ordem cronológica e organizados por:

6.4.6.1

Documento arquivístico, unidade de arquivamento ou série;

6.4.6.2

Usuário;

6.4.6.3

Tipo de ação ou operação.

6.4.7

Somente Administradores autorizados, acompanhados do auditor, têm que ser capazes de
configurar o conjunto de eventos auditáveis e
seus atributos.

6.5

Assinaturas digitais

6.5.1

Somente Administradores autorizados têm que
ser capazes de incluir, remover, ou atualizar no
Sistema os certificados digitais de computadores ou de usuários.

6.5.2

Verificar a validade da assinatura digital no
momento da captura do documento.

6.5.3

O Sistema, no processo de verificação da assinatura digital, tem que ser capaz de registrar
nos metadados do documento o seguinte:

6.5.3.1

Validade da assinatura verificada;

6.5.3.2

Autoridade certificadora do certificado digital;
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DEFINIÇÃO

A trilha de auditoria não pode ser
excluída antes da data indicada na
Tabela de Temporalidade. Porém, a
transferência implica cópia da trilha
para outro espaço de armazenamento
com a subsequente liberação do espaço original. A exportação é a cópia
sem a liberação do espaço.

Política Pública de Arquivos e Gestão Documental do Estado de São Paulo

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

6.5.3.3

Data e hora em que a verificação ocorreu.

6.6

Criptografia

6.6.1

Usar a criptografia no armazenamento, na
transmissão e na apresentação de documentos
arquivísticos digitais ao classificar documentos
de acordo com os graus de sigilo.

6.6.2

Limitar o acesso aos documentos cifrados
somente àqueles usuários portadores da chave
de decifração.

6.6.3

Registrar os seguintes metadados sobre um
documento cifrado:

6.6.3.1

Indicação se está cifrado ou não;

6.6.3.2

Algoritmos usados na cifração;

6.6.3.3

Identificação do remetente;

6.6.3.4

Identificação do destinatário;

6.6.3.5

Indicação da robustez ou grau de segurança da
criptografia.

6.6.4

Somente os usuários autorizados têm que ser
capazes de realizar as seguintes operações:

6.6.4.1

Incluir, remover ou alterar parâmetros dos algoritmos criptográficos instalados no Sistema;

6.6.4.2

Incluir, remover ou substituir chaves criptográficas de programas ou de usuários do Sistema;

6.6.4.3

Cifrar e alterar criptografia de documentos;

6.6.4.4

Remover a criptografia de um documento.

6.6.5

No caso de remoção da cifração do documento,
os seguintes metadados adicionais tem que ser
registrados na trilha de auditoria:

6.6.5.1

Data e hora da remoção da cifração;

6.6.5.2

Identificação do executor da operação;

6.6.5.3

Motivo da remoção da cifração.

6.7

Marcas d’água digitais

6.7.1

Recuperar informação contida em marcas
d’água digitais.

6.7.2

Armazenar documentos arquivísticos digitais
que contenham marcas d’água digitais, assim
como informação de apoio relacionada à marca
d’água.

6.8

Acompanhamento de transferência

OBSERVAÇÃO

METADADO

A remoção da cifração pode ocorrer
quando a sua manutenção resultar
em indisponibilidade do documento.
Por exemplo, quando a chave de cifração/decifração estiver embarcada
em hardware inviolável cuja vida útil
está prestes a se esgotar ou quando
o documento for desclassificado.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

6.8.1

Fornecer um recurso de acompanhamento para
monitorar e registrar informações acerca do
local atual e da transferência de documentos
digitais e convencionais.

6.8.2

A função de acompanhamento de transferência
tem que registrar metadados que incluam:

Registro de
transferência

Registra informações: data/hora de
envio, data/hora de recebimento,
destinatário, método utilizado, responsável pela transferência, responsável pelo recebimento, localização/
suporte anterior, localização/suporte
atual, identificação do lote, número
do termo de transferência.

6.8.2.1

Número identificador dos documentos atribuído
pelo Sistema;

Identificador
único

Registra o código gerado automaticamente que identifica o expediente,
o processo ou o item documental de
maneira a distinguí-los dos demais.

6.8.2.2

Localização atual e também as localizações
anteriores, definidas pelo usuário;

6.8.2.3

Data e hora de envio/transferência;

6.8.2.4

Data e hora da recepção no novo local;

6.8.2.5

Destinatário;

6.8.2.6

Usuário responsável pela transferência (sempre
que adequado);

6.8.2.7

Método de transferência.

6.9

Autoproteção

6.9.1

Após falha ou descontinuidade do Sistema,
quando a recuperação automática não for possível, o Sistema tem que ser capaz de entrar em
modo de manutenção, no qual a possibilidade
de restaurar o Sistema para um estado seguro
é oferecida.

6.9.2

Garantir que as funções de controle de acesso
sejam invocadas antes de qualquer operação
de acesso e retornadas sem erros antes do
prosseguimento normal da operação.

6.9.3

Preservar um estado seguro de funcionamento,
interrompendo completamente a interação
com usuários comuns, quando quaisquer dos
seguintes erros ocorrerem:

6.9.3.1

Falha de comunicação entre cliente e servidor;

6.9.3.2

Perda de integridade das informações de controle de acesso;

6.9.3.3

Falta de espaço para registro nas trilhas de
auditoria.

6.10

Alterar, Apagar e Truncar Documentos
Arquivísticos Digitais

6.10.1

Permitir, a um Administrador autorizado a anulação da operação em caso de erro do usuário
ou do Sistema.
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Na restauração ao estado seguro, o
Sistema deve ser capaz de garantir a
recuperação de perdas ocorridas, incluindo os documentos de transações
mais recentes.

Anular uma operação não significa
apagar um documento arquivístico
capturado pelo Sistema. Não é possível anular a eliminação definitiva de
documentos, por tratar-se de operação irreversível.
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6.10.2

Em casos excepcionais, o Administrador tem
que ser autorizado a apagar ou corrigir documentos e volumes. Nesses casos, o Sistema
tem que:

6.10.2.1

Registrar integralmente a ação de apagar ou
corrigir na trilha de auditoria;

6.10.2.2

Produzir um relatório de anomalias para o
Arquivo Público do Estado/Departamento de
Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de
São Paulo-SAESP;

6.10.2.3

Eliminar todo o conteúdo de um documento ou
volume, quando os mesmos forem eliminados;

6.10.2.4

Garantir que nenhum documento seja eliminado, se tal ação resultar na alteração de outro
documento arquivístico;

6.10.2.5

Informar ao Administrador sobre a existência de
ligação entre um documento prestes a ser apagado e qualquer outro documento, solicitando
confirmação antes de concluir a operação;

6.10.2.6

Manter a integridade total dos metadados, a
qualquer momento.

6.10.3

No caso de erro na inserção de metadados, o
Administrador terá que corrigi-lo e o Sistema
terá que registrar essa ação na trilha de
auditoria.

6.10.4

Permitir a um usuário autorizado fazer um extrato (cópia truncada) de um documento, com o
objetivo de truncá-lo sem alterar o original.

6.10.5

Quando uma cópia truncada é produzida, o
Sistema tem que registrar essa ação nos metadados do documento, incluindo pelo menos a
data, a hora, o motivo e quem a produziu.

6.10.6

Armazenar na trilha de auditoria qualquer
alteração efetuada para satisfazer os requisitos
desta seção.

7

Armazenamento

7.1

Durabilidade

7.1.1

A escolha de dispositivos tem que ser periodicamente revista sempre que a evolução tecnológica indicar mudanças importantes.

7.1.2

Atividades de migração têm que ser efetivadas
preventivamente sempre que se torne patente
ou previsível a obsolescência do padrão
corrente.

7.1.3

Para as memórias secundárias, um Sistema
tem que manter registro de MTBF (Mean Time
Between Failure), bem como as datas de sua
aquisição.

OBSERVAÇÃO
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Prazo de guarda

Registra o tempo de permanência
dos documentos na unidade produtora e na unidade com atribuições de
arquivo, de acordo com a tabela de
temporalidade.
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OBSERVAÇÃO

7.1.4

Para as memórias secundárias e terciárias, um
Sistema tem que fazer o gerenciamento das
mídias por meio do registro de durabilidade prevista, data de aquisição e histórico de utilização.

Informações técnicas sobre previsibilidade de duração de mídias referidas
na alínea 2 deste item devem ser
obtidas preferencialmente a partir de
órgãos independentes. Quando isso
não for possível, podem ser utilizadas
informações de fornecedores. Em
ambos os casos, deve ficar registrada
a origem da informação.

7.1.5

Quando se proceder à eliminação de documentos, as memórias de suporte têm que ser devidamente limpas, isto é, ter suas informações
efetivamente indisponibilizadas.

Este requisito aplica-se principalmente às memórias secundária e
terciária, pela sua característica não
volátil. As informações devem ser
eliminadas de forma irreversível,
incluindo, no caso de memória terciária, a possibilidade de destruição
física das mídias.

7.2

Capacidade

7.2.1

Possuir capacidade de armazenamento
suficiente para acomodação de todos os documentos e suas cópias de segurança. Nesse
sentido, os testes de carga deverão anteceder a
implementação do Sistema.

Para grandes volumes de dados é
conveniente o uso de dispositivos
com maior capacidade unitária de
armazenamento, a fim de reduzir a
sobrecarga operacional.

7.2.2

Em um Sistema, tem que ser prevista a
possibilidade de expansão da estrutura de
armazenamento.

A quantidade de memória primária
deve ser superestimada no momento
de aquisição, a fim de minimizar as
indisponibilidades do Sistema nas
situações de expansão desse tipo
de memória. Quando da aquisição
de “disk arrays” as possibilidades
de expansão dos equipamentos de
controle devem ser consideradas.
Para backups em fita magnética em
sistemas com grande volume de
informação, devem ser utilizados sistemas automáticos de seleção, troca
e controle de fitas (“robots”).

7.3

Efetividade de armazenamento

7.3.1

Utilizar técnicas de restauração de dados em
caso de falhas.

7.3.2

Utilizar mecanismos de proteção contra escrita,
que previnam alterações indevidas e mantenham a integridade dos dados armazenados.

7.3.3

A integridade dos dispositivos de armazenamento tem que ser periodicamente verificada.

8

Preservação

METADADO

DEFINIÇÃO

Identificador do
Identificador dos componentes digidocumento digital tais que integram o documento.
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Registro de
procedimento de
preservação

Registra informações: data/hora do
procedimento, descrição e responsável. Informações históricas e planejadas (em campos separados).

Registro de recolhimento

Registra informações: data/hora de
envio, data/hora de recebimento,
destinatário, método utilizado,
responsável pelo recolhimento, localização/suporte anterior, localização/
suporte atual, identificação do lote,
número do termo de recolhimento.
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OBSERVAÇÃO

8.1

Aspectos físicos

8.1.1

Os suportes de armazenamento do Sistema têm
que ser acondicionados, manipulados e utilizados em condições ambientais compatíveis com
sua vida útil prevista e/ou pretendida, dentro
das especificações técnicas de seu fabricante
e de entidades isentas e com base em estatísticas de uso.

8.1.2

Permitir o controle da vida útil dos suportes
para auxiliar no processo de rejuvenescimento.

8.2

Aspectos lógicos

8.2.1

Manter cópias de segurança.

As cópias de segurança devem ser
guardadas em ambientes seguros,
em local diferente de onde se encontra a informação original.

8.2.2

Possuir funcionalidades para a verificação
periódica dos dados armazenados, visando à
detecção de possíveis erros.

Nesse caso, recomenda-se o uso de
um checksum robusto, ou seja, que
permita a constatação da integridade
dos dados e seja seguro quanto a
fraudes.

8.2.3

Permitir a substituição dos dados armazenados
que apresentarem erros.

8.2.4

Ações de preservação têm que ser efetivadas
sempre que se torne patente ou previsível
a obsolescência da tecnologia utilizada pelo
Sistema.

8.2.5

Suportar a transferência em bloco de documentos (incluindo as demais informações associadas a cada documento) para outros suportes e/
ou sistemas, de acordo com as normas aplicáveis aos formatos utilizados.

8.3

Aspectos gerais

8.3.1

Registrar as operações de preservação realizadas, em trilhas de auditoria.

8.3.2

As modificações em um Sistema e em sua
base tecnológica têm que ser verificadas em
um ambiente exclusivo para essa finalidade, de
modo a garantir que, após a implantação das
alterações, os dados continuem sendo acessados sem alteração de conteúdo.

8.3.3

Gerir metadados relativos à preservação dos
documentos e seus respectivos componentes.

9

Funções Administrativas

9.1

Permitir que o Administrador, de uma maneira
controlada e sem esforço excessivo, recupere,
visualize e reconfigure os parâmetros do
Sistema e os atributos dos usuários.

A vida útil pretendida de um suporte
pode ser menor que sua vida útil
prevista, o que permite condições
ambientais mais flexíveis.
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Características
do documento
digital

Registra informações: suporte, vida
útil do suporte, tamanho, formato,
aplicação utilizada para a criação do
documento, nome original, ambiente
de criação, informação sobre assinatura digital, relação entre os objetos.

Características
do documento
digital

Registra informações: suporte, vida
útil do suporte, tamanho, formato,
aplicação utilizada para a criação do
documento, nome original, ambiente
de criação, informação sobre assinatura digital, relação entre os objetos.

Cópias de segurança

Registra informação sobre as cópias
de segurança de documentos arquivísticos digitais e seus metadados,
bem como de parâmetros do sistema
operacional, do gerenciador de banco
de dados, do sistema informatizado de
gerenciamento e do software aplicativo, sua localização e características.

134

CÓDIGO

REQUISITO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÃO

9.2

Fornecer relatórios flexíveis para o
Administrador gerenciar os documentos e seu
uso, que apresentem no mínimo:

9.2.1

Quantidade de documentos (avulsos, processos,
expedientes), volumes e itens, a partir de parâmetros ou atributos definidos (tempo, função,
série, unidade administrativa etc);

9.2.2

Estatísticas de transações relativas a documentos, volumes e itens;

9.2.3

Relatórios de atividades por usuário.

9.3

Prover documentação cobrindo aspectos de
Administração do Sistema. A documentação
deve incluir todas as informações necessárias
para o correto gerenciamento do Sistema.

10

Conformidade com a legislação e regulamentações

10.1

O Sistema deve estar de acordo com a legislação e normas pertinentes, tendo em vista a
admissibilidade legal e o valor probatório dos
documentos arquivísticos.

10.2

Estar de acordo com a legislação, normas e
procedimentos específicos para gestão e acesso de documentos arquivísticos, em observância à política de arquivos e gestão documental
implementada pelo Arquivo Público do Estado,
órgão central do Sistema de Arquivos do Estado
de São Paulo.

10.3

Estar em conformidade com requisitos regulamentares específicos e códigos de boa prática
necessários para a execução de determinadas
atividades.

11

Usabilidade

11.1

O Sistema deve restringir o acesso às funcionalidades administrativas impossibilitando sua
visualização ao usuário final.

12

Interoperabilidade

12.1

O Sistema deve interoperar com outros sistemas de informação, incluindo sistemas legados
de controle de documentos, através de padrões
abertos de interoperabilidade.

Por interoperabilidade, entende-se
o intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. A
interoperabilidade deve possibilitar a
substituição de qualquer componente
ou produto usado nos pontos de
interligação por outro de especificação similar, sem comprometimento
das funcionalidades do Sistema. Isto
se faz através do uso de regras e
padrões de comunicação.

12.2

O Sistema deve aplicar os requisitos de segurança descritos neste documento para executar
operações de interoperabilidade.

Isso é fundamental para que as
operações, feitas em ambiente com
interoperabilidade, não afetem a
integridade dos documentos e impossibilitem acessos não autorizados.

135

METADADO

DEFINIÇÃO

Exemplos: as operações não disponíveis aparecem com fonte atenuada
nos menus e possuem efeito nulo
quando acionadas. O acesso às operações indisponíveis é restrito pela
configuração de menus que não as
apresentam ao usuário sem permissão para executá-las.
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13

Disponibilidade

13.1

O Sistema deve se adequar ao grau de disponibilidade estabelecido pelo órgão ou entidade.

14

Desempenho e Escalabilidade

14.1

Incluir rotina de manutenção de:

14.1.1

Dados de usuários e de grupos;

14.1.2

Perfis de acesso;

14.1.3

Planos de Classificação de Documentos;

14.1.4

Bases de dados;

14.1.5

Tabelas de Temporalidade de Documentos.

OBSERVAÇÃO

METADADO

Os requisitos de disponibilidade descrevem as exigências mínimas sobre
prontidão de atendimento de um
Sistema. Os requisitos de disponibilidade devem ser especificados pelo
Administrador Central do Sistema,
de acordo com o nível de serviço a
ser fornecido, os períodos previstos
de atendimento, bem como o tempo
máximo tolerável em interrupções
previstas.

Essas tarefas devem atender a mudanças planejadas, sem causar grandes sobrecargas de administração.
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ANEXO II, a que se refere o parágrafo primeiro do artigo 5° da Instrução Normativa APE/SAESP - 1,
de 10-3-2009
CÓDIGO

REQUISITO ALTAMENTE DESEJÁVEL

1

Organização dos documentos arquivísticos:
Planos de classificação e manutenção de
documentos

1.1

Configuração e Administração de Planos de
Classificação de Documentos

1.1.1

Deve ser capaz de importar e exportar total ou
parcialmente um Plano de Classificação de
Documentos.

1.1.2

Deve possibilitar a consulta ao Plano de
Classificação de Documentos a partir de qualquer
atributo ou combinação de atributos e gerar
relatórios com os resultados obtidos.

1.2

Classificação e metadados das séries
documentais

1.2.1

Deve relacionar os metadados herdados de forma
que a alteração no metadado de uma série seja
automaticamente incorporada à série que herdou
esse metadado.

1.2.2

Quando um documento é reclassificado, o Sistema
deve manter registro de suas posições anteriores à
reclassificação, de forma a manter um histórico.

1.2.3

Quando um documento é reclassificado, o Sistema
deve permitir que o Administrador introduza as
razões para a reclassificação.

OBSERVAÇÃO

1.3

Gerenciamento de documentos

1.3.1

Deve ser capaz de registrar múltiplas referências
a um documento digital, sem a necessidade de
duplicá-lo fisicamente.

1.4

Requisitos adicionais para o gerenciamento
de documentos

1.4.1

Deve prever funcionalidades para apoiar a pesquisa
de existência de documento relativo à mesma ação
ou interessado.

1.5

Volumes: abertura, encerramento e
metadados

1.5.1

Deve ser capaz de gerenciar volumes para
subdividir processos, fazendo distinção entre
processos e volumes.

1.5.2

Deve permitir a associação de metadados aos
volumes e deve restringir a inclusão e a alteração
desses mesmos metadados somente a usuários
autorizados.

1.5.3

Deve permitir o registro de metadados
correspondentes às datas de abertura e de
encerramento de volumes.

2

Tramitação e fluxo de trabalho

2.1

Controle do fluxo de trabalho

2.1.1

O fluxo de trabalho de um Sistema deve permitir
o uso do correio eletrônico para que um
usuário possa informar a outros usuários sobre
documentos que requeiram sua atenção.
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DEFINIÇÃO

Quando um documento digital
estiver associado a outros
documentos, o Sistema deverá criar
um registro para cada referência aos
documentos associados.

Esse requisito requer a integração
com um Sistema de correio
eletrônico existente.
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2.1.2

O Administrador deve poder autorizar usuários
individuais a redistribuir tarefas ou ações para
outro usuário ou grupo diferentes daquele previsto
em um fluxo de trabalho.

Um usuário pode precisar enviar um
documento a outro usuário, devido
ao seu conteúdo ou no caso do
usuário responsável se encontrar
em licença.

2.1.3

Um recurso de fluxo de trabalho de um Sistema
deve gerir os documentos em filas de espera
que possam ser examinadas e controladas pelo
Administrador.

2.1.4

O recurso de fluxo de trabalho de um Sistema
deve ter a capacidade de deixar que os usuários
visualizem a fila de espera de trabalho a eles
destinado e que selecionem os itens a trabalhar.

2.1.5

Um recurso de fluxo de trabalho de um Sistema
deve fornecer fluxos condicionais de acordo com
os dados de entrada do usuário ou os dados do
Sistema.

2.1.6

O recurso de fluxo de trabalho de um Sistema
deve poder associar limites de tempo a trâmites
e/ou procedimentos individuais em cada fluxo e
comunicar os itens que expiraram de acordo com
tais limites.

2.1.7

Sempre que o participante for um grupo de
trabalho, um recurso de fluxo de trabalho de um
Sistema deve prever a forma de distribuição dos
documentos entre os membros do grupo. Essa
distribuição pode ser:

2.1.7.1

De acordo com uma sequência circular prédefinida, o Sistema envia o próximo documento
independentemente da conclusão da tarefa anterior;
ou

2.1.7.2

À medida que cada membro conclui a tarefa, o
Sistema lhe envia o próximo documento da fila
do grupo.

2.1.8

O recurso de fluxo de trabalho de um Sistema deve
permitir que a captura de documentos desencadeie
automaticamente fluxos de trabalho.

2.1.9

Deve manter versões dos fluxos alterados e estabelecer
vínculos entre os documentos já processados ou em
processamento nos fluxos alterados.

2.1.10

Deve assegurar que qualquer modificação nos
atributos dos fluxos, como extinção ou ampliação do
número de pessoas ou extinção de autorização, leve
em conta os documentos vinculados.

3

Captura

3.1

Captura: procedimentos gerais

3.1.1

Deve utilizar vocabulário controlado para apoiar a
atribuição do metadado descritor.

3.1.2

Deve ser capaz de relacionar o mesmo documento
digital a mais de um processo ou expediente, sem
duplicação física do mesmo.

METADADO

Os ﬂuxos que remetem o documento
a um dos participantes dependem
de uma condição determinada
por um deles. Por exemplo: um
ﬂuxo pode levar um documento
a um participante ou a um outro,
conforme os dados de entrada do
participante anterior; ou a deﬁnição
do ﬂuxo pode depender de um valor
calculado pelo sistema.

Quando um documento digital
estiver associado a mais de um
expediente/processo, o Sistema
deverá criar um registro para cada
referência desse documento. Cada
registro estará vinculado ao mesmo
objeto digital.
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3.1.3

Deve ser capaz de inserir automaticamente os
metadados previstos no Sistema para o maior
número possível de documentos, pois isso diminui
as tarefas do usuário do Sistema e garante maior
rigor na inserção dos metadados.

Exemplo: no caso de documentos
com forma padronizada (formulários,
modelos de requerimentos,
de memorandos etc.), alguns
metadados podem ser inseridos
automaticamente, tais como: número
identiﬁcador, título, classiﬁcação,
prazo de guarda.

3.1.4

Deve prestar assistência aos usuários no que diz
respeito à classificação de documentos, por meio
de algumas ou de todas as ações que se seguem:

3.1.4.1

Tornar acessível ao usuário somente o subconjunto
do Plano de Classificação de Documentos que diz
respeito à sua atividade;

3.1.4.2

Indicar as últimas classificações feitas pelo usuário;

3.1.4.3

Indicar expedientes ou processos que contenham
documentos de arquivo relacionados;

3.1.4.4

Indicar classificações possíveis a partir dos
metadados já inseridos;

3.1.4.5

Indicar classificações possíveis a partir do
conteúdo do documento.

3.1.5

Deve permitir que um usuário transmita
documentos a outro usuário para completar o
processo de captura, no caso dos procedimentos
dessa captura serem distribuídos entre vários
usuários.

3.2

Captura de mensagens de correio
eletrônico

3.2.1

Deve assegurar a captura do nome e não somente
do endereço do originador do correio eletrônico.
Por exemplo, “Luiz Santos” além de lsa25@ab.br.

3.3

Formato de arquivo e estrutura dos
documentos a serem capturados

3.3.1

Deve poder capturar, entre outros, os seguintes
documentos:

3.3.1.1

Calendários eletrônicos;

3.3.1.2

Informações de outros aplicativos: contabilidade,
folha de pagamento, desenho assistido por
computador (CAD);

3.3.1.3

Documentos em papel digitalizados por meio de
escâner;

3.3.1.4

Documentos sonoros;

3.3.1.5

Videoclipes;

3.3.1.6

Diagramas e mapas digitais;

3.3.1.7

Dados estruturados (EDI);

3.3.1.8

Bases de dados;

3.3.1.9

Documentos multimídia.

3.3.2

Deve permitir que um documento composto seja
capturado de qualquer uma das formas seguintes:

3.3.2.1

Como um único documento de arquivo composto;

3.3.2.2

Como um conjunto de documentos de arquivo
simples relacionados, um para cada componente
do documento composto;

3.4

Estrutura dos procedimentos de gestão
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A lista de documentos, que um
Sistema tem que suportar, irá variar
de órgão para órgão.
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3.4.1

Deve poder emitir um aviso, no caso de se
tentar capturar um documento incompleto
ou inconsistente de uma forma que venha a
comprometer sua futura autenticidade.

3.4.2

Deve poder emitir um aviso, no caso de se tentar
capturar um documento em que a futura verificação
de sua autenticidade não for viável.

4

Avaliação e destinação

4.1

Configuração da Tabela de Temporalidade
de Documentos

4.1.1

Deve ser capaz de manter o histórico das alterações
realizadas na Tabela de Temporalidade de
Documentos.

4.1.2

Deve ser capaz de importar e exportar total ou
parcialmente uma tabela de temporalidade de
documentos (Ver item 10 - Interoperabilidade).

4.2

Aplicação da Tabela de Temporalidade de
Documentos

4.2.1

Deve prever, em determinados casos, dispositivo de
aviso antes do início da execução de uma ação de
destinação. Por exemplo, aviso ao Administrador
caso um documento arquivístico possua um
determinado nível de segurança.

4.3

Exportação de documentos

4.3.1

Deve ser capaz de exportar documentos:

4.3.1.1

Em seu formato nativo (ou no formato para o qual
foi migrado);

4.3.1.2

De acordo com os formatos definidos em padrões
de interoperabilidade;

4.3.1.3

De acordo com o formato definido pelo Arquivo
Público do Estado que irá receber a documentação,
no caso de transferência ou recolhimento.

4.3.2

Deve ser capaz de exportar metadados nos formatos
previstos pelo padrão de interoperabilidade do
governo.

4.3.3

Deve possibilitar a inclusão de metadados
necessários à gestão do arquivo permanente
nos documentos que serão exportados para
recolhimento.

4.3.4

Quando se exportar documentos híbridos, um
Sistema deve exigir do usuário autorizado a
confirmação de que a parte sob forma convencional
dos mesmos documentos tenha passado pelo
procedimento de destinação adequado antes de
confirmar a exportação da parte sob forma digital.

4.3.5

Deve permitir que documentos sejam exportados
mais de uma vez.

4.4

Eliminação

4.4.1

Deve permitir a eliminação de documentos de
forma irreversível a fim de que não possam ser
restaurados por meio da utilização normal do
Sistema, nem por meio de rotinas auxiliares do
Sistema operacional, nem por aplicações especiais
de recuperação de dados.

OBSERVAÇÃO

METADADO

DEFINIÇÃO

Exemplo: uma correspondência
sem assinatura digital válida ou
uma fatura de fornecedor não
identiﬁcado.
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Registro de
alteração

Registra informações: data/hora
da alteração, responsável pela
alteração, identificador da série
que teve prazo ou destinação
alterada, descrição da alteração
(incluindo o prazo/destinação
anterior).

Tipo de suporte

1. Indicar se o documento é
digital, convencional ou híbrido.2.
Especificar o material sobre o qual
as informações são registradas:
papel, filme, fita magnética, disco
magnético, disco óptico, meio
digital.
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4.4.2

Quando eliminar documentos híbridos, o Sistema
deve exigir do usuário autorizado a confirmação de
que a parte sob forma convencional dos mesmos
seja eliminada também antes de confirmar a
eliminação da parte sob forma digital.

4.5

Avaliação de documentos arquivísticos
convencionais e híbridos

4.5.1

Deve exportar metadados de documentos
convencionais.

5

Pesquisa, localização e apresentação de
documentos

5.1.1

Deve fornecer interface de pesquisa, localização e
apresentação opcionais via um ambiente web.

5.1.2

Deve prever a navegação gráfica no plano de
classificação, a navegação direta de uma função,
subfunção, atividade ou série para os documentos
arquivísticos nessa mesma função, subfunção,
atividade ou série, e a seleção, recuperação e
apresentação direta dos documentos arquivísticos e
de seus conteúdos por meio desse mecanismo.

5.2

Pesquisa e localização

5.2.1

Deve permitir que os conteúdos sob a forma de
texto dos documentos possam ser pesquisados.

5.2.2

Deve fornecer uma interface que possibilite a
pesquisa combinada de metadados e de conteúdo
do documento por meio dos operadores booleanos:
“E”, “OU” e “NÂO”.

5.2.3

Deve permitir que os termos utilizados na pesquisa
possam ser qualificados, especificando-se um
metadado ou o conteúdo do documento como fonte
de busca.

5.2.4

Deve permitir a utilização de caracteres coringa
e de truncamento à direita para a pesquisa de
metadados.

5.2.5

Deve permitir a utilização de caracteres coringa e
de truncamento à direta para pesquisa no conteúdo
do documento.

5.2.6

Deve proporcionar a pesquisa por proximidade,
isto é, que uma palavra apareça no conteúdo do
documento a uma distância máxima de outra.

5.2.7

Deve permitir que os usuários possam armazenar
pesquisas para reutilização posterior.

5.2.8

Deve permitir que os usuários possam refinar
pesquisas já realizadas.

5.2.9

Quando o órgão ou entidade utilizar vocabulário
controlado, um Sistema deve ser capaz de realizar
pesquisa dos documentos por meios de navegação
desse instrumento.

5.2.10

Deve permitir que usuários autorizados configurem
e alterem os campos default de pesquisa de forma a
definir metadados como campos de pesquisa.

5.3

Apresentação: visualização, impressão e
emissão de som

5.3.1

Deve permitir que os documentos apresentados em
uma lista de resultados sejam selecionados e, em
seguida, abertos por meio de um clique ou toque
de tela ou acionamento de tecla.
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Exemplos: o argumento de pesquisa
“Bra*il” pode recuperar “Brasil” e
“Brazil”; o argumento de pesquisa
“Arq*” pode recuperar “Arquivo”,
“Arquivística” etc.
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5.3.2

Deve permitir a configuração de formato da lista
de resultados de pesquisa pelos usuários ou
Administrador, incluindo recursos e funções tais como:

5.3.2.1

Seleção da ordem em que os resultados de
pesquisa são apresentados;

5.3.2.2

Determinação do número de resultados de pesquisa
exibidos na tela de cada vez;

5.3.2.3

Estabelecimento do número máximo de resultados
para uma pesquisa;

5.3.2.4

Definição dos metadados que devem ser exibidos
nas listas de resultados de pesquisa.

5.3.3

Deve fornecer recursos que permitam a um usuário
“navegar” para o nível de agregação imediatamente
superior ou inferior, como por exemplo:

5.3.3.1

De um documento para a série em que está
incluído;

5.3.3.2

De uma série para os documentos nela incluídos;

5.3.3.3

De uma série para a atividade, subfunção e função
correspondentes;

5.3.3.4

De uma atividade, subfunção e função para as
séries a elas relacionadas.

5.3.4

Deve permitir que os metadados exibidos nas listas
a que se referem os requisitos (5.3.9 e 5.3.10 da
Tabela de Requisitos Obrigatórios) possam ser
definidos pelo usuário.

5.3.5

Deve ser capaz de apresentar os documentos
arquivísticos em outros formatos além do nativo,
tais como:

5.3.5.1

Formato XML adequado pra publicação;

5.3.5.2

Formato HTML adequado para publicação;

5.3.5.3

Formato aprovado por organismos padronizadores
na sua esfera de competência.

5.3.6

Deve permitir que o administrador determine que
todas as cópias em papel de documentos sejam
impressas junto com metadados pré-selecionados.

6

Segurança

OBSERVAÇÃO

METADADO

No que se refere a interoperabilidade
com outros Sistemas, ver código 10
Interoperabilidade

6.1

Cópias de segurança

6.1.1

As mídias removíveis devem ter cópias em suportes
equivalentes e armazenamento off-site.

6.1.2

Os discos rígidos devem ter cópias de segurança
armazenadas em pelo menos dois locais diferentes
e fisicamente distantes.

6.1.3

Deve ser capaz de agendar automaticamente as
cópias de segurança com periodicidade estipulada
pelo Administrador. Deve permitir cópias
incrementais ou completas.

6.1.4

As assinaturas digitais possibilitam
Deve dispor de mecanismos de assinatura digital
a veriﬁcação de integridade inclusive
das cópias de segurança e integridade dos dados
e a identificação do responsável pelo procedimento. em mídias que estejam off-site. Tais
veriﬁcações podem ser realizadas
sem o auxílio do Sistema.

6.1.5

Dados críticos de configuração e controle do
Sistema operacional e do gerenciador do banco
de dados devem ser especialmente protegidos.
Mecanismos especiais de cópias de segurança
deverão ser previstos para dados críticos.
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6.1.6

Trilhas de auditoria devem ser copiadas com
frequência, prevendo-se cópias a serem
armazenadas em pelo menos um local off-site.

6.2

Controle de acesso

6.2.1

As credenciais de autenticação só poderão
ser alteradas pelo usuário proprietário ou pelo
Administrador, com a anuência do proprietário, em
conformidade com a política de segurança.

6.2.2

Se o usuário solicitar o acesso ou pesquisa de um
documento arquivístico ou volume específicos aos
quais não tenha o direito de acesso, o Sistema
deve fornecer uma das seguintes respostas
(estabelecidas durante a configuração):

6.2.2.1

Mostrar a classificação e os metadados do
documento;

6.2.2.2

Demonstrar a existência do documento, mas não a
respectiva classificação nem outro metadado;

6.2.2.3

Não mostrar qualquer informação do documento,
nem indicar a existência do mesmo.

6.2.3

Deve implementar imediatamente alterações ou
revogações dos atributos de segurança de usuários
e de documentos digitais.

6.2.4

Deve oferecer ferramentas de aumento de
produtividade ao Administrador, tais como,
realização de operações sobre lotes ou grupos de
usuários e lotes de documentos digitais, agenda de
tarefas, análises de trilhas e geração de alarmes.

6.2.5

Quando um Sistema controlar o acesso por
grupos de usuários, papéis de usuários e usuários
individuais, deve obedecer a uma hierarquia
de permissões preestabelecida na política de
segurança.

6.3

Classificação da segurança da informação
quanto à categoria e ao grau de sigilo

6.3.1

Deve garantir que não haja ambiguidade na
associação entre as marcações de grau de sigilo e
os outros atributos de segurança (permissões) do
documento importado.

6.3.2

Deve permitir o armazenamento dos documentos
sigilosos em meios físicos ou lógicos distintos.

6.4

Trilhas de Auditoria

6.4.1

Deve permitir apenas ao Administrador e ao auditor
a leitura das trilhas de auditoria.

143

OBSERVAÇÃO

METADADO

Credenciais de
autenticação

DEFINIÇÃO

Autentica o usuário no sistema.
Pode ser senha, biometria,
certificado digital e chave privada.

Essas opções são apresentadas
em ordem crescente de segurança.
O requisito da terceira opção (isto
é, a mais rigorosa) implica que
um Sistema terá de excluir esses
documentos de qualquer listagem
de resultados de uma pesquisa.
Esse procedimento é normalmente
adequado para documentos que
requeiram elevados graus de
segurança e sigilo.
O Sistema deve ser capaz de
registrar e informar tentativas
indevidas de acesso.
Este requisito se aplica tanto em
pesquisa em metadados quanto a
pesquisa no próprio documento
(texto livre).
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6.4.2

Deve possuir mecanismos para a realização de
buscas nos eventos das trilhas de auditoria.

Para facilidade de relatório, os
resultados podem ser apresentados
ordenados, mas esta ordenação
não pode alterar os dados contidos
na trilha.

6.4.3

Deve ser capaz de gerar um alarme, para os
administradores apropriados, se o tamanho
da trilha de auditoria exceder um limite
preestabelecido.

Esse alarme deve ser usado
para indicar a proximidade do
esgotamento de espaço reservado à
trilha de auditoria.

6.4.4

Todas as outras operações estariam
Quando o espaço de armazenamento da trilha de
auditoria atingir o limite preestabelecido, o Sistema bloqueadas até a liberação pelo
Administrador.
deve permitir somente operações auditáveis
originadas por administradores.

6.4.5

Deve ser capaz de aplicar um conjunto de regras
na monitoração de eventos auditados e, com
base nessas regras, indicar a possível violação da
segurança.

6.4.6

Deve garantir pelo menos as seguintes regras para
a monitoração dos eventos auditados:

6.4.6.1

Acumulação de um número pré-determinado
de tentativas consecutivas de login com erro
(autenticação mal sucedida), conforme especificado
pela política de segurança;

6.4.6.2

Ocorrência de vários login simultâneos do mesmo
usuário em locais (computadores) diferentes;

6.4.6.3

Login do usuário fora do horário autorizado, após
logoff no período normal.

6.5

Assinaturas digitais

6.5.1

O Sistema deve ser capaz de garantir a origem e a
integridade dos documentos com assinatura digital.

6.5.2

O Sistema deve ser capaz de armazenar juntamente
com o documento as seguintes informações de
certificação:

6.5.2.1

Assinatura digital;

6.5.2.2

Certificado digital (cadeia de certificação) usado na
verificação da assinatura;

6.5.2.3

Lista de certificados revogados – LCR.

6.5.3

Deve ser capaz de receber atualizações tecnológicas
quanto à plataforma criptográfica de assinatura
digital.

6.5.4

Deve destruir, ou tornar indisponível, as chaves de
criptografia quando estas estiverem contidas em
listas de certificados revogados (LCR).

6.5.5

Deve ter acesso a relógios e carimbador de tempo
confiáveis para o seu próprio uso.

6.6

Criptografia

6.6.1

Deve poder assegurar a captura de documentos
cifrados, diretamente de uma aplicação de software
que disponha da funcionalidade da cifração.

6.6.2

Deve possuir uma arquitetura capaz de receber
atualizações tecnológicas quanto à plataforma
criptográfica.

6.7

Marcas d’água digitais

O relógio gerador de selo de
tempo deve ser sincronizado com
o Observatório Nacional (Divisão
do Serviço da Hora, disponível em:
http://pcdsh01.on.br/).
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6.7.1

Deve possuir uma arquitetura capaz de receber
atualizações tecnológicas quanto à plataforma de
geração e de detecção de marca d’água digital.

6.8

Acompanhamento de transferência

6.8.1

Deve ser capaz de manter, para cada documento, o
histórico das movimentações e transferências de
mídia sofridas por aquele documento.

6.9

Autoproteção

6.9.1

Deve fazer a verificação de vírus ou pragas antes da
efetivação da captura.

6.9.2

Deve ter dispositivos e procedimentos que
reduzam as possibilidades de erros, falhas e
descontinuidades no seu funcionamento que
causem danos ou perdas aos documentos
arquivísticos digitais.

6.9.3

Deve garantir que os dados de segurança, quando
replicados, sejam consistentes.

6.9.4

Quando não for possível escrever na trilha de
auditoria, o Sistema deve impedir toda operação
de qualquer usuário e passar para o modo de
manutenção.

6.9.5

Deve detectar o reenvio de dados de autenticação
e segurança de um usuário, sem conhecimento
deste. O evento deve ser registrado nas trilhas,
cancelando a comunicação com o Sistema remoto/
usuário e considerando o usuário fora do Sistema.

6.10

Alterar, Apagar e Truncar Documentos
Arquivísticos Digitais

6.10.1

Para evitar erros irreparáveis, deve inibir a
eliminação (permanente ou lógica) de grupos ou
lotes de documentos fora do processo regular de
eliminação previsto na Tabela de Temporalidade de
Documentos.

6.10.2

Deve dispor de funções de ocultação de informação Se o Sistema não fornecer
diretamente esses recursos, tem
sigilosa contida na cópia truncada do documento,
que permitir que outros pacotes de
permitindo o seguinte:
software os proporcionem.
É essencial que quando os recursos
para truncar documento forem
empregados, nenhuma informação
retirada ou ocultada seja passível
de visualização da cópia truncada
na tela, nem quando impressa ou
reproduzida por meios audiovisuais,
independentemente da utilização
de quaisquer recursos, tais como
rotação, variação focal ou qualquer
outra manifestação.

6.10.2.1

Retiradas de páginas de um documento;

6.10.2.2

Adição de retângulos opacos para ocultar nomes
ou palavras sensíveis;

6.10.2.3

Quaisquer outros recursos necessários para
formatos de vídeos ou de áudio, caso existam.

6.10.3

Deve registrar no documento original uma
referência cruzada a uma cópia truncada dele
efetuada.

7

Armazenamento

7.1

Durabilidade
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METADADO

DEFINIÇÃO

Permissões de controle de acesso,
chaves criptográﬁcas e parâmetros
de algoritmos criptográﬁcos são
exemplos de dados de segurança.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

7.1.1

Deve utilizar preferencialmente dispositivos e
padrões de armazenamento maduros, estáveis no
mercado e amplamente disponíveis.

7.1.2

Para as memórias secundárias e terciárias, o
Sistema deve manter estatísticas da durabilidade
efetivamente observada.

7.1.3

No caso de uso de fitas magnéticas, o mecanismo
de cópias de segurança provido pelo Sistema deve
proporcionar meios para que o item 8.2.2 possa ser
implementado automaticamente, integrado à ação
de cópias de segurança.

7.1.4

O acesso às informações armazenadas em memória O objetivo é minimizar o acesso
físico às mídias, visando diminuição
terciária deve ser efetuado preferencialmente
do desgaste. A manipulação direta
mediante uso de rede de dados.
das mídias deverá ser restrita aos
administradores do Sistema e não
aos usuários comuns.

7.2

Capacidade

7.2.1

Deve permitir ao administrador configurar os
limites de capacidade de armazenamento dos
diversos dispositivos.

7.2.2

Deve oferecer facilidade ao Administrador para a
monitoração da capacidade de armazenamento.

7.2.3

Deve informar automaticamente ao Administrador
quando os dispositivos de armazenamento on line
atingirem níveis críticos de ocupação.

7.2.4

Deve manter estatísticas de taxa de crescimento de
utilização de memória secundária e terciária para
informar ao administrador previsões de exaustão
de recursos.

7.3

Efetividade de armazenamento

7.3.1

Os dispositivos de armazenamento de um Sistema
devem suportar métodos de detecção de erros para
leitura e escrita de dados.

7.3.2

A infraestrutura de um Sistema deve prever o uso
de técnicas para garantir maior confiabilidade e
desempenho. As técnicas recomendadas incluem:

7.3.2.1

Espelhamento (mirroring) nas memórias
secundárias para maior confiabilidade;

7.3.2.2

Partição de dados (data stripping) nas memórias
secundárias para maior desempenho.

8

Preservação

8.1

Aspectos físicos

8.1.2

Deve permitir ao Administrador especificar a vida
útil prevista/pretendida dos suportes.

DEFINIÇÃO

Um Sistema deve utilizar
preferencialmente padrões abertos
de armazenamento (como exemplo:
ISO 9660:1999 – deﬁnição do
formato de Sistemas de arquivos
para CR-Rom).
A escolha dos dispositivos de
armazenamento deve contemplar
padrões estáveis de mercado e
fornecedores consolidados.

Esse controle indica, por exemplo,
capacidade utilizada, capacidade
disponível e taxa de ocupação. Tais
informações são úteis para subsidiar
ações de expansão em tempo hábil.

Este tipo de estimativa possibilita
ao administrador antecipar ações
de expansão antes que a utilização
atinja níveis críticos.
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Registra informações: suporte,
vida útil do suporte, tamanho,
formato, aplicação utilizada para
a criação do documento, nome
original, ambiente de criação,
informação sobre assinatura
digital, relação entre os objetos.

CÓDIGO

REQUISITO ALTAMENTE DESEJÁVEL

8.1.3

Deve informar, automaticamente, quais são os
suportes que se encontram próximos do fim de
sua vida útil.

8.2

Aspectos lógicos

8.2.1

Deve informar os resultados da verificação
periódica dos dados armazenados, incluindo os
erros detectados, bem como as substituições e as
correções de dados realizadas.

8.2.2

Deve manter um histórico dos resultados da
verificação periódica dos dados armazenados.

8.3

Aspectos gerais

8.3.1

Deve utilizar suportes de armazenamento e de
recursos de hardware e software que sejam
maduros, estáveis no mercado e amplamente
disponíveis.

8.3.2

Deve utilizar normas amplamente aceitas,
descritas em especificações abertas e disponíveis
publicamente, no que se refere às estruturas para
codificação, armazenamento e banco de dados.

8.3.3

Deve evitar o uso de estruturas proprietárias
para codificação, armazenamento ou banco de
dados. Caso venha a utilizá-las, estas devem estar
plenamente documentadas e a documentação
disponível para o administrador.

OBSERVAÇÃO

Características
do documento
digital

9

Usabilidade

9.1.1

Deve possuir documentação completa, clara,
inteligível e organizada para a instalação e uso do
software.

9.1.2

Deve possuir Sistema de ajuda on line.

9.1.3

A ajuda on line fornecida pelo Sistema deve ser
vinculada à função ou tarefa executada, em todo
o Sistema.

Exemplo: quando se está executando
uma operação de edição, uma vez
acionada a ajuda, ela deve remeter
para o tópico da ajuda edição.

9.1.4

O Sistema deve permitir a personalização de
conteúdo de ajuda on line por adição de texto ou
edição de texto existente.

Exemplo: o responsável pela
administração de conteúdo da ajuda
pode adicionar esclarecimentos ou
alterar o conteúdo das descrições,
de modo a facilitar o entendimento
das funções.

9.1.5

Toda mensagem de erro produzida pelo Sistema
deve ser clara e significativa, de modo a permitir
que o usuário possa recuperar-se do erro ou
cancelar a operação.

9.1.6

A interface do Sistema deve seguir padrões préestabelecidos e consolidados como boas práticas
de projeto gráfico.
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METADADO

DEFINIÇÃO
Registra informações: suporte,
vida útil do suporte, tamanho,
formato, aplicação utilizada para
a criação do documento, nome
original, ambiente de criação,
informação sobre assinatura
digital, relação entre os objetos.

Normas ou regras de interface
podem ser relativas à utilização de
padrão de identidade visual (ligado
à “marca” da instituição ou alguma
legislação especíﬁca do Estado, bem
como a utilização de guias de estilo
para implementação e padronização
da interface.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

9.1.7

Deve empregar um conjunto simples e consistente
de regras de interface, privilegiando a facilidade de
aprendizado de operação pelos seus usuários.

O uso de um conjunto de regras
consistentes com o ambiente
operacional em que o Sistema
será executado permite que ele
apresente menus, comandos e
outras facilidades consistentes
em toda aplicação. Essas regras
de interface, quando compatíveis
com outras aplicações principais já
instaladas, levam à padronização da
terminologia utilizada para funções,
rótulos e ações consistentes em toda
a aplicação.

9.1.8

A interface de visualização dos documentos
arquivísticos deve fornecer o recurso de arrastar
e soltar, se apropriado no ambiente operacional
do Sistema.

9.1.9

Deve permitir que a sua estrutura de funções,
subfunções, atividades e séries possa ser
visualizada em diferentes formas de apresentação.

9.1.10

Deve ser possível personalizar a interface gráfica
com o usuário de um Sistema. A personalização
deve incluir pelo menos as seguintes
possibilidades:

9.1.10.1

Conteúdos de menus;

9.1.10.2

Formatos de telas;

9.1.10.3

Utilização de teclas de função;

9.1.10.4

Alteração de cores, fontes e tamanhos de fontes em
telas e janelas;

9.1.10.5

Avisos sonoros.

9.1.11

Sempre que o Sistema utilizar janelas pop-up e
barras de ferramentas, deve-se permitir ao usuário
a possibilidade de configuração e de habilitar/
desabilitar esse tipo de recurso.

9.1.12

Sempre que o Sistema permitir o uso de
janelas, ele deve permitir sua movimentação,
redimensionamento e gravação das modificações
da aparência, de forma a permitir a personalização
por perfil de usuário.

9.1.13

Deve permitir a seleção de avisos sonoros e a
personalização de tom e volume, bem como a
gravação dessas escolhas no perfil do usuário.

9.1.14

Deve permitir a gravação de opções default para
entrada de dados de configuração:

9.1.14.1

Valores de variáveis definidas pelo usuário;

9.1.14.2

Valores iguais aos de um item anterior;

9.1.14.3

Valores que possam ser selecionados de uma lista
configurável;

9.1.14.4

Valores derivados do contexto, como data,
referência do documento, identificador do usuário;

9.1.14.5

Valores pré-definidos por um Administrador (para
campos de metadados como, por exemplo, o nome
da organização que está utilizando o Sistema).

Porém, de forma a não infringir
a recomendação de uso de um
conjunto simples e consistente de
regras de interface.
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CÓDIGO

REQUISITO ALTAMENTE DESEJÁVEL

OBSERVAÇÃO

9.1.15

A interface de um Sistema com usuário deve ser
apropriada para adaptações e personalizações
que permitam a sua utilização por usuários
com necessidades especiais. Essas adaptações
e personalizações devem ser compatíveis com
software especializado que possa vir a ser acoplado
(por exemplo, leitores de telas para cegos),
bem como seguir orientações específicas de
acessibilidade de interface.

Para ambientes e sítios apoiados na
web é importante seguir orientações
especíﬁcas de acessibilidade. É
desejável que o padrão seguido
possa ser veriﬁcado através da
aplicação de uma validação manual
ou automática, de preferência
visando à obtenção de certiﬁcação
de acessibilidade.

9.1.16

Deve permitir a realização de transações ou tarefas
mais frequentemente executadas com um pequeno
número de repetições (por exemplo, cliques de
mouse) e sem mudanças excessivas de contexto.

9.1.17

Deve estar fortemente integrado com o Sistema
de correio eletrônico da organização, de
forma a permitir a geração de mensagens com
possibilidade de manipular documentos digitais,
sem necessidade de sair do Sistema.

9.1.18

No caso de integração do Sistema com o correio
eletrônico, deve ser possível fazer referências a
documentos arquivísticos sem necessidade de
envio de cópias adicionais.

9.1.19

Deve possuir integração com o Sistema padrão de
edição de documentos, de modo que possa fazer
uso da facilidade de gravação.

9.1.20

Deve permitir a definição e utilização de referências
cruzadas entre documentos arquivísticos digitais
correlacionados, permitindo uma fácil navegação
entre eles, inclusive com o uso de hiperlinks.

Relação
com outros
documentos

Registro de relações significantes
do documento com outros pelo
fato de registrarem a mesma
atividade, pessoa ou situação ou
diferentes níveis de agregação
(processo/expediente, volume
e documento) ou diferentes
manifestações do mesmo
documento em diversos formatos.

9.1.21

Deve disponibilizar pelo menos dois papéis de
acesso diferenciados, um para usuário final e outro
para administrador de Sistema.

Perfil de usuário

Relaciona o usuário a papéis e/ou
grupos a que pertence.

9.1.22

Deve fornecer para os usuários finais e
administradores funções intuitivas e fáceis de usar,
que requeira poucas ações para completar uma
tarefa padrão. Particularmente em operação normal,
o Sistema deve ser capaz de:

9.1.22.1

Capturar e declarar um documento arquivístico
com, no máximo, três cliques de mouse ou
acionamentos de telas;

9.1.22.2

Apresentar todos os elementos de metadados
obrigatórios para a captura do documento com
mínima demanda para o usuário;

9.1.22.3

Apresentar o conteúdo de um documento
arquivístico, a partir de uma lista de pesquisa, com
no máximo três cliques de mouse ou acionamentos
de telas;

9.1.22.4

Apresentar os metadados de um documento
arquivístico com no máximo, três cliques de mouse
ou acionamentos de tarefas.
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METADADO

DEFINIÇÃO

Esse requisito deve estar de acordo
com as normas de segurança.
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OBSERVAÇÃO

METADADO

9.1.23

Deve levar em consideração as condições de
operação como ruído, luminosidade, necessidade
de rapidez na conclusão da tarefa, necessidades
específicas para dispositivos móveis, ambiente
desktop/web e necessidades de instalação
automática, para configurar as formas de interação
com o usuário.

10

Interoperabilidade

10.1

Deve ser capaz de interoperar com outros Sistemas, As operações de interoperabilidade
devem respeitar a legislação vigente
permitindo pelo menos consulta, recuperação,
e a política de segurança.
importação e exportação de documentos e seus
metadados.

10.2

Deve ser capaz de interoperar com outros Sistemas
através de padrões abertos de interoperabilidade.

11

Desempenho e Escalabilidade

11.1

Deve manter estatísticas dos tempos de
atendimento, discriminados por tipo de operação.

11.2

Deve ser expansível até comportar um número
máximo preestabelecido de usuários simultâneos,
provendo continuidade efetiva de serviços.

11.3

Deve ser escalável, a fim de permitir adaptação
a organizações de diferentes tamanhos e
complexidades.

11.4

Deve fornecer evidências de grau de escalabilidade
ao longo do tempo. Avaliações quantitativas devem
incluir:

11.4.1

O número máximo de sites remotos suportados
com desempenho adequado;

11.4.2

O tamanho máximo do repositório, expresso em
Gigabytes ou Terabytes, que pode ser suportado
com desempenho adequado;

11.4.3

O número máximo de usuários simultâneos que
possam ser atendidos com desempenho adequado;

11.4.4

A sobrecarga administrativa prevista para um
período de cinco anos, permitindo crescimento do
número de usuários e da quantidade de registros;

11.4.5

A quantidade de reconfigurações e de
indisponibilidades previstas para um período de
cinco anos, permitindo o crescimento do número
de usuários e da quantidade de registros;

11.4.6

A quantidade de reconfigurações e de
indisponibilidades previstas para um período de
cinco anos, permitindo mudanças substanciais na
estrutura da organização, mudanças nos esquemas
de classificação e mudanças na administração de
usuários.

Exemplo: não se deve utilizar
menus audíveis em ambientes que
apresentam alto volume de ruídos
na proximidade dos terminais de
usuários.

Exemplo: padrões abertos como os
estabelecidos pela e-PING, XML e
Dublin Core.
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DEFINIÇÃO

Por uma solução arquivística unificada para a
Administração Pública do Estado de São Paulo: o Sistema SPdoc
Elisangela Mendes Queiroz
Leandro Teixeira Estrella∗

1. Introdução
O Arquivo Público do Estado (APE), cujas origens remontam a 1721, além de
preservar e difundir o patrimônio documental do Estado de São Paulo atua como órgão
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP). O SAESP foi
instituído pelo Decreto Estadual nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, sendo
coordenado pelo Departamento de Gestão do SAESP (DGSAESP), formalmente
estruturado pelo Decreto Estadual nº 50.659, de 30 de março de 2006 1 . Nessa
condição, e nos termos do Decreto Estadual nº 54.276, de 27 de abril de 2009, que
promoveu a reestruturação do APE, a instituição é responsável pela formulação e
implementação da política estadual de arquivos e gestão documental, visando garantir
o pleno acesso às informações públicas. Para tanto, cabe ao APE, entre outras ações,
orientar o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo do Sistema Informatizado
Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações.
Conhecido como SPdoc, este sistema é uma ferramenta tecnológica que
automatiza normas e procedimentos de arquivo e protocolo induzindo a aplicação dos
planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos. Sua criação tem
como objetivo unificar numa única base de dados todos os documentos gerados ou
recebidos, em tramitação ou arquivados, nas cerca de 13 mil unidades que integram a
Administração Pública Paulista 2 . Promovendo, desse modo, a implementação da
gestão documental e potencializando seus benefícios, dentre os quais:
• Controle do fluxo de documentos e organização de arquivos;
• Acesso rápido aos documentos públicos, garantido agilidade nos processos
decisórios;
• Revisão e padronização de procedimentos administrativos, imprimindo maior
qualidade e produtividade ao serviço público;

Integrantes da equipe do Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais e do Núcleo de Apoio ao
Comitê Gestor do SPdoc (DGSAESP/APESP, Secretaria de Governo / Governo do Estado de São
Paulo) envolvidos na elaboração de requisitos, homologação do desenvolvimento, implantação do
SPdoc, treinamento e atendimento de usuários do sistema.

∗

1

• Preservação dos documentos que integram o patrimônio documental estadual;
• Eliminação criteriosa de documentos desprovidos de valor permanente.
Por sua importância, o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística
de Documentos e Informações - SPdoc, foi referendado, durante a regulamentação em
âmbito estadual da Lei Federal de Acesso à Informação (Lei Federal nº12.527, de 18
de novembro de 2011), como instrumento relevante da política pública paulista de
arquivos e gestão de documentos. Uma vez que, busca interconectar os demais
componentes dessa política descritos no artigo quinto do Decreto Estadual nº 58.052,
de 16 de maio de 2012, quais sejam: os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e
entidades; as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso (CADA)3 instituídas
em todos os órgãos integrantes do SAESP; os Serviços de Informação ao Cidadão
(SIC) com seu sistema próprio de acompanhamento das solicitações de acesso aos
dados, informações e documentos públicos, conhecido como SIC.SP.
Na figura abaixo apresentamos uma representação desta interconexão.
Destacamos o papel desempenhado pelo SPdoc na articulação de uma ampla rede de
informações, envolvendo todos os protocolos e arquivos dos órgãos e entidades do
Governo. Ao integrar os dados governamentais, auxilia o processo de planejamento
estratégico e implementação de políticas públicas, propiciando inovações em e-gov,
garantindo aos gestores a rastreabilidade e a localização imediata de documentos em
fase corrente, intermediária ou permanente.

2

A identificação dos documentos e consequente guarda adequada em cada idade,
decorre dos trabalhos das CADA, sob orientação do DGSAESP, por meio do Centro
de Gestão Documental (CGD), que fornece toda assistência técnica concernente aos
planos de classificação, tabelas de temporalidade dos documentos das atividades-meio
e atividades-fim. A gestão dos documentos, também é garantida pela orientação do
Centro de Coordenação dos Protocolos Estaduais (CCPE), outra divisão do
DGSAESP, o qual capacita e instrui os protocolos estaduais sobre as normas e
procedimentos de protocolo aprovadas no Decreto nº 60.334/2014 e no uso do SPdoc.
Dessa forma, a adequada gestão documental garante o rápido atendimento das
solicitações de informação registradas pelo SIC.SP. Além de proporcionar ao cidadão
o acompanhamento de documentos do seu interesse por meio do SPdoc Cidadão.

2. A origem do SPdoc no contexto da política de gestão documental paulista
A partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei Nacional de Arquivos, Lei
nº 8.159/1991, as administrações púbicas brasileiras tornaram-se, em todos os níveis,
expressamente responsáveis por formular políticas de gestão documental e acesso à
informação. Ao regulamentar o art. 216, § 2º da Constituição, a Lei nº 8.159, de 9 de
janeiro de 1991, se constituiu em marco jurídico de fundamental importância à
promoção da gestão dos documentos públicos ao reafirmar a sua necessidade para
elevar a qualidade da eficiência pública, da transparência dos atos e do acesso às
informações de maneira geral.
No ambiente democrático, arquivos e documentos públicos adequadamente
geridos desempenham uma função muito relevante, por responderem pela efetividade
dos princípios constitucionais da participação, transparência, responsabilidade e
controle social; vocacionada desde os primórdios em propiciar o acesso aos
documentos e às informações públicas, a boa gestão de documentos e informações é
essencial à saúde do regime republicano democrático. Por consequência, a
modernidade democrática depende da formulação e implementação de políticas
públicas de gestão dos documentos e informações públicas.
No mundo contemporâneo, tem-se demonstrado que a gestão de documentos e
informações se constitui em recurso estratégico basilar para a modernização da gestão
pública e para o fortalecimento de sociedades democráticas. A celeridade dos
3

processos de trabalho e a qualidade dos serviços públicos em grande medida depende
da qualidade do registro de informações em documentos públicos e da forma com que
estas são colocadas em circulação.
Paralelamente ao crescimento em importância, os desafios na gestão de
documentos e informações tornaram-se proporcionalmente mais complexos. No setor
público em específico, geram-se cada vez mais documentos compostos por suportes
materiais híbridos, formados por documentos convencionais, principalmente em
papel, e por documentos digitais. Apesar de suas peculiaridades, a fim de atender às
mesmas finalidades dos documentos convencionais, os documentos digitais devem
preservar as mesmas características inerentes a todos os documentos arquivísticos,
ainda mais na medida em que se originam no exercício de funções e atividades
institucionais. Por esse motivo, a incorporação maciça das tecnologias da informação
e a consequente geração progressiva de documentos digitais, devem ser
acompanhadas pela formulação e implementação de políticas de gestão de
documentos e acesso à informação atentas ao resguardo da autenticidade, do valor de
prova, da confiabilidade e da acessibilidade dos documentos que são gerados,
recebidos e acumulados pela administração pública. Portanto, é a partir do trabalho
integrado e colaborativo de profissionais com conhecimento arquivístico e de
profissionais de informática que se garante a eficiência e eficácia dos serviços de
informação.
Em 20 de janeiro de 1998, o Decreto nº 42.822, baseado em manifestação da
Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público em que se
recomenda a adoção de medidas visando maior eficiência e eficácia da máquina
administrativa do Estado, promoveu-se a otimização operacional das estruturas de
órgãos e entidades através da redistribuição desconcentrada das atribuições. A alta
gestão vislumbrava uma revolução para o setor público com a otimização dos
processos de trabalho somada ao emprego massivo das tecnologias da informação e
comunicação (TICs).
Nesse contexto, por meio de um processo envolvendo diversos órgãos e
entidades, dá-se origem ao projeto SPdoc, inicialmente restrito à ideia de um sistema
unificado para controle da tramitação dos documentos públicos estaduais. Baseado no
conceito da geração unificada de número de protocolo para todos os documentos do
Estado. Haja vista esta premissa do projeto, não por acaso o nome precedente para o
sistema foi “Protocolo Único”.
4

A história do Protocolo Único, hoje SPdoc, é a história da política de gestão
documental paulista, uma história marcada por inovação e pioneirismo. Nessa
história, três momentos do processo de formulação e implementação da política de
gestão documental no Estado de São Paulo merecem destaque.
O primeiro foi no ano de 1984, com a instituição do Sistema de Arquivos do
Estado de São Paulo (SAESP), que lançou a base técnico-jurídico-institucional para a
gestão sistêmica dos documentos públicos estaduais.
O segundo momento de inflexão foi já nos primeiros anos do século XXI,
quando principiou a execução de propostas de inovação e estruturação dos trabalhos
de análise das necessidades e potencialidades da administração estadual paulista com
objetivo de modernização da gestão documental: a instituição, pela Resolução da
Casa Civil nº 33, de 8 abril de 2004, de Grupo Técnico, junto ao Comitê de Qualidade
da Gestão Pública (CQGP)4, para executar o planejamento e a estratégia visando à
implantação do Protocolo Único no Estado de São Paulo no âmbito de toda
Administração Direta, com foco na elaboração e uso de soluções baseadas nas TICs
concomitante com a elaboração de instrumentos de gestão documental e a definição
de metodologia e estratégias adequadas para a efetiva implementação dessa política
estadual. Nesse segundo momento, no ano de 2004, por meio da coordenação do
Arquivo Público do Estado (APESP), num processo altamente participativo de
construção do conhecimento, elaborou-se e aprovou-se o “Plano de Classificação e
Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do estado de São
Paulo: Atividades-Meio”5. Este trabalho é até hoje instrumento base da vigente gestão
documental nos órgãos e entidades da Administração Estadual.
O terceiro momento da política de gestão documental no Estado de São Paulo
inicia-se no ano de 2007, com a transferência do Arquivo Público do Estado para a
Casa Civil 6 e sua reestruturação organizacional. O APESP, paralelamente aos
esforços concentrados no Grupo Técnico do Protocolo Único, do qual também
participava, desenvolveu atividades de capacitação e atendimento aos órgãos e
entidades do SAESP, e acompanhou a evolução da comunidade arquivística nacional
e internacional, esboçando aprimoramentos, novas práticas, procedimentos e
instrumentos necessários à política estadual de gestão documental e acesso à
informação.
No contexto desses trabalhos, em 2008, uma versão inicial do SPdoc foi
desenvolvida e este foi implantado experimentalmente em seis secretarias da
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Administração Estadual 7 , versão essa utilizada até primeiro semestre de 2014,
baseada na classificação de documentos por meio de Planos de Classificação e
Tabelas de Temporalidade de Documentos, e com o conceito de número de protocolo
unificado para os documentos em todo o Estado. No entanto, para a efetivação da
moderna gestão documental almejada era preciso mais: o sistema teria de ser
aprimorado a partir de um trabalho de definição e refinamento técnico dos
procedimentos e instrumentos oficiais adotados no Estado para gestão de seus
documentos.
O Arquivo Público do Estado, então nas atividades decorrentes do intenso
relacionamento promovido com os órgãos integrantes do SAESP no zelo pela
efetividade da gestão documental e aprimoramento das ferramentas e práticas
arquivísticas oficiais, buscou a consolidação da importância estratégica da gestão
documental e o estabelecimento de requisitos técnicos para a gestão arquivística
informatizada de documentos, esta última consubstanciada na publicação, em 2009,
de sua primeira Instrução Normativa, a Instrução Normativa APE/SAESP – 1, de 10
de março 2009, a qual se baseia na Resolução 25, de 27 de abril de 2007, do Conselho
Nacional de Arquivos – CONARQ. Nessa instrução normativa, estão presentes
requisitos e metadados obrigatórios e altamente recomendáveis para que o
desenvolvimento do SPdoc, ou qualquer outro sistema que produza e/ou gere
documentos, atinja os objetivos da política estadual de gestão documental, qual seja, a
completa gestão arquivística de documentos.
Em 2010, finalmente, diante da análise da versão inicial do SPdoc, dos
diagnósticos apresentados e da evolução dos trabalhos do APE por meio do
DGSAESP, a compreensão do caráter estratégico do Projeto SPdoc, levou à
instituição, na Secretaria de Governo, do Comitê Gestor do Sistema Informatizado
Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc, sob
coordenação do Arquivo Público do Estado e composto por: representantes da
Secretaria de Governo, dos quais um é o Coordenador do Arquivo Público do Estado,
outro é o Diretor do DGSAESP, e outro da Coordenação de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTIC); representante da Secretaria de Planejamento e
Gestão; representante da Secretaria da Fazenda; representante da Procuradoria Geral
do Estado; e um representante da Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo - PRODESP8. Com o objetivo de planejar a implementação progressiva
e o aperfeiçoamento contínuo do SPdoc, o comitê desempenhou papel fundamental
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para o sucesso da celebração do contrato de modernização do SPdoc, entre Casa Civil
e PRODESP, o que efetivamente ocorreu em 2012 e com o objetivo de
gradativamente tornar o SPdoc mais aderente à Instrução Normativa APE/SAESP - 1,
de 10 de março de 2009.

3. O projeto de Aprimoramento do SPdoc

3.1. A Atual Versão dos SPdoc
O SPdoc atende hoje cerca de 3373 usuários nos 11 órgãos/entidades em que
foi implementado. E ao longo de sua existência observamos o aumento gradual do
volume de documentos processados, conforme quadro apresentado abaixo:

TOTAL DE DOCUMENTOS REGISTADOS NO SPdoc
2008
31.587
2009
132.320
2010
110.182
2011
137.295
2012
146.204
2013
162.857
2014
188.352
2015
153.438
2016
311.942
2017 (até 20/04/2017)
300.000
Total (até 20/04/2017)
1.674.177

Na interface do SPdoc os usuários têm acesso, conforme seu perfil operacional,
às sete principais ações que dão acesso às suas respectivas funcionalidades e
subfuncionalidades9 que permitem a execução dos adequados procedimentos de gestão
dos documentos em todo seu ciclo de vida, da produção a destinação final que pode
ser eliminação ou a guarda permanente. Relacionamos abaixo as operações do sistema:

MENU
Pré-cadastro

Documento

Protocolo

FUNCIONALIDADES E SUBFUNCIONALIDADES
—
Autuação (solicitação); Cadastro; Pesquisa (simples e cruzada);
Encerramento;
Encerramento
e
Abertura
de
Volume;
Instrução/Despacho;
Juntada;
Reconstituição;
Incorporação,
Desentranhamento, Apensamento, Desapensamento (solicitação para
processo e execução para os demais documentos); Reativação;
Empréstimo; Consulta no Local; Incluir Pendência; e Amostragem.
Autuação; Incorporação; Desentranhamento; Apensamento; e
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Tramitação

Arquivo

Relatórios
&
Reemissão

Administração

Desapensamento.
Interna (entre órgão integrantes do SPdoc) ; e externa (para controle do
envio para órgão não integrante do SPdoc).
Cadastro de Local de Arquivamento; Arquivamento; Desarquivamento;
Alteração de Local de Arquivamento; Transferência Interna;
Recolhimento
Interno;
Eliminação
(selecionar
documentos,
amostragem, emitir relação; emitir edital; publicar edital; emitir termo).
Relatórios: Documentos em Posse; Tramitação; Atividades de
Protocolo; Prazo de Guarda e Destinação; Consulta / Empréstimo;
Local de Arquivamento; Perfil do Usuário; Gerenciamento; Alteração
de Domínio ou Posse; Transferência / Recolhimento; Indicados para
Amostragem; Amostragem; Eliminação, Atividades do Administrador.
Reemissão de todos os documentos gerados pelo SPdoc.
Alteração dos Dados do Usuário; Alteração de Domínio; Alteração de
Posse; Demanda; Descritor de Série Documental; Espécie; Formato;
Índice Remissivo; Mensagens; Órgão Externo; Órgão Produtor;
Preferenciais; Sistema (perfil e usuário); Sistemas Legado; Suporte;
Tabela de Temporalidade; Unidades.

3.2. O Desenvolvimento de uma Nova Versão do SPdoc
Em novembro de 2012, a Casa Civil e a PRODESP assinaram contrato para a
manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades e adequação do SPdoc
Referencial, em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP - 1, de 10 de
março de 2009.
Gerenciado pelo Arquivo Público do Estado, por meio do Centro de
Coordenação dos Protocolos Estaduais10 do Departamento de Gestão do SAESP. Com
o apoio dos servidores do Centro de Arquivo Administrativo (CAA) e Centro de
Gestão Documental, demais centros do DGSAESP, o CCPE definiu, junto aos
analistas da PRODESP, requisitos; acompanhou o desenvolvimento; e realizou os
testes necessários à homologação do sistema. Na fase que antecedeu a implementação
da nova versão dos SPdoc contamos ainda com a colaboração dos Administradores
Setoriais11 nos órgãos numa revisão geral do sistema.
Como movimento inicial, trabalhamos para corrigir os erros do sistema relatados
pelos usuários e compilados desde que a gestão do SPdoc foi transferida para o APE
como a instituição do Comitê Gestor do SPdoc, em 2010. Concomitante a esse
trabalho iniciamos a verificação do grau de aderência do sistema aos 405 requisitos e
118 metadados obrigatórios da Instrução Normativa APE/SAESP - 1, de 10 de março
de 2009. Em análise geral feita pela PRODESP, verificou-se o SPdoc atende a 28%
dos mencionados requisitos e metadados obrigatórios, sendo que dos 72 % restantes
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50% se referem aos especificamente a documentos digitais não contemplados pelo
SPdoc Referencial12.
Dos 22% dos requisitos e metadados obrigatórios não contemplados pelos SPdoc
sua maioria relacionam-se a classificação e ao controle de temporalidade dos
documentos, e as normas e procedimentos próprios das atividades de arquivo e
protocolo. Nesse sentido, trabalhamos para adequar o SPdoc aos padrões e normas
arquivísticos já oficializados pelo Arquivo Público do Estado, para além da própria
Instrução Normativa APE/SAESP - 1, de 10 de março de 2009, quais sejam:
• Instrução Normativa APE/SAESP – 2, de dezembro de 2010 que estabelece
critérios para avaliação da massa documental acumulada e procedimentos para
eliminação, transferência e recolhimento de documentos à Unidade do Arquivo
Público do Estado;
• Manual de Normas e Procedimentos de Protocolo para a Administração
Publica do Estado de São Paulo, oficializado pelo Decreto Estadual nº 60.334,
de 3 de abril de 2014.
Com essa adequação o sistema passou pelas seguintes principais mudanças:
• Adequação das funcionalidades de protocolo (Menu Protocolo) e tramitação
(Menu Tramitação), buscando a padronização dos procedimentos.
• Ampliação das formas de busca do documento e dos relatórios gerados pelo
sistema (Menu Relatórios). Destaca-se a simplificação dos mecanismos de
busca das séries documentais, usuários e unidades presentes em quase todas as
funcionalidades do sistema.
• Ampliação das funcionalidades operadas pelas unidades que não são de
protocolo e/ou arquivo (Menu Documento). Na nova versão do SPdoc, essas
unidades podem apensar, desapensar e incorporar documentos compostos,
exceto os processos, cuja a operação continua sob exclusiva responsabilidade
dos protocolos. Outras funcionalidades, até então restritas aos arquivos,
também foram disponibilizadas para as unidades de um modo geral, são elas:
consulta, empréstimo e reativação de documentos. Merece destaque no Menu
Documento a criação das funcionalidades para: informação de extravio e
reconstituição de documentos; indicação de amostragem (marcação que auxilia
na seleção de documentos destinados à eliminação para guarda permanente);
inclusão de pendência (marcação que auxilia no acompanhamento de
documento que seja requerido para figurar como prova em processos
9

administrativos ou judiciais, seja solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo ou quando documente ações judiciais em curso nas quais a
Fazenda Estadual figure como autora ou ré); e para juntar e fazer
despacho/instrução nos documentos (ações antes reunidas em uma única
funcionalidade).
• Correção do evento deflagrador da contagem dos prazos das séries
documentais. Até então condicionado ao encerramento de todos os
documentos. Na versão modernizada, modulado conforme cada espécie
documental, se dividindo, basicamente, entre data de criação do documento
(avulso) e data do encerramento, aprovação das contas ou fim da vigência do
documento (composto).
• Exclusão da seleção de status do documento (avulso/expediente; processo;
externo) que agora passa a ser cadastrados conforme a constituição dos
documentos relacionados nos planos de classificação e tabelas de
temporalidade das atividades-meio e fim, ou seja, avulso/simples (convites,
ofícios, relatórios, etc.) e compostos (dossiê, expediente, processo e portuário).
• Reformulação de todas as funcionalidades de arquivo (Menu Arquivo). Esse
conjunto passou pelas transformações mais radicais no sistema. O cadastro do
local de arquivamento foi alterado de forma que os usuários construam suas
estruturas, da sala, passando por corredores e estantes, até chegar à caixa. Por
conta, dessa transformação o arquivamento e desarquivamento de documentos
precisaram ser completamente alterados. Destaca-se nesse conjunto de
funcionalidades a criação da transferência e recolhimento divididos entre
interno (quando as unidades encaminham os documentos para os arquivos de
seus respectivos órgãos) e APE (quando as unidades de arquivo dos órgãos
encaminham os documentos para o Arquivo Público do Estado), esse último
previsto para aprimoramento futuro; e a total reformatação processo de
eliminação. Essa nova funcionalidade foi desenvolvida de modo a permitir que
os membros das Comissões de Avaliação de Documento e Acesso realizem a
eliminação dos documentos com a colaboração das demais unidades do órgão.
Outra novidade no processo de eliminação foi a inclusão da etapa de
amostragem criada com base nos estudos que o Centro de Gestão Documental
realizou em colaboração como o Fundação Sistema Estadual de Análises de
Dados – SEADE13.
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• Reformulação de todas as funcionalidades de administrativas (Menu
Administração). Entre as quais merece destaque: a as novas maneiras de
alteração de posse e domínio14; a simplificação das estruturas de gestão das
tabelas do sistema (espécie, tabelas de temporalidade, sistemas legados,
suporte, etc.); a criação do cadastro de descritores das séries documentais; e a
adequação dos cadastros de órgãos e unidades de modo que o APE não
dependa mais da PRODESP para a criação das estruturas das instituições que
integram o SPdoc.
As atividades previstas no contrato iniciado em novembro de 2012 para o SPdoc
Referencial foram concluídas com o início da implementação da nova versão do
sistema nas secretarias que já o utilizam, em 8 de junho de 2015. Atualmente, os
trabalhos de manutenção, desenvolvimento e adequação do SPdoc Referencial seguem
junto com a implementação do sistema no órgãos/entidades que estão aptas15.
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resumo

Este artigo aborda o processo de revisitação de alguns conceitos básicos da arquivologia e
da diplomática a partir da reassociação dessas duas áreas do conhecimento, estimulada pela
disseminação da tecnologia digital no mundo do trabalho e nos espaços domésticos. Assim,
alguns conceitos são analisados e reinterpretados à luz de uma abordagem interdisciplinar envolvendo arquivologia, diplomática e tecnologia digital.
Palavras-chave: documento arquivístico digital; documento arquivístico original; imparcialidade;
autenticidade.
abstract

This article discusses the process of revisiting some basic concepts of archival science and diplomatics from the re-association of these two areas of knowledge stimulated by the spread of
digital technology in the workplace and domestic spaces. Thus, some concepts are analyzed
and reinterpreted in the light of an interdisciplinary approach involving archival science, diplomatics and digital technology.
Keywords: digital record; original record; impartiality; authenticity.
resumen

Este artículo analiza el proceso de revisitación de algunos conceptos básicos de la archivistica y
de la diplomática desde la re-asociación de estas dos áreas estimulada por la propagación de la
tecnología digital en el trabajo y en los espacios domésticos. Algunos conceptos son analizados
y reinterpretados con un enfoque interdisciplinario que involucra la archivística, la diplomática
y la tecnología digital.
Palabras clave: documento de archivo digital; documento de archivo original; imparcialidad; autenticidad.
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D

esde a segunda metade dos anos de 1980, quando a tecnologia digital começou
seu processo de disseminação na sociedade moderna, até os dias de hoje, a gestão
e a preservação de documentos arquivísticos digitais evoluíram do impacto inicial entre os
próprios arquivistas e o mundo do trabalho para o reconhecimento da importância da sua
implementação em instituições públicas e privadas em geral. É fato que essa implementação carece ainda de isonomia, principalmente, em relação aos países em desenvolvimento.
Entretanto, a percepção da necessidade de adoção de procedimentos arquivísticos para a
produção e manutenção, a curto, médio e longo prazo, de documentos arquivísticos digitais
confiáveis e autênticos é algo incontestável. Nesse processo de conscientização, há que registrar o importante papel da comunidade acadêmica arquivística, nacional e internacional,
com seus importantes projetos de pesquisa, estudos de caso e eventos sobre as implicações
da tecnologia digital no pensar e fazer arquivísticos.
Na verdade, as iniciativas acadêmicas ora mencionadas significaram um verdadeiro processo de revisitação da teoria, metodologia e práticas preconizadas pela arquivologia até
então. Nesse processo, a interdisciplinaridade com áreas do conhecimento como a diplomática, o direito e mesmo a filologia emergiu de um certo esquecimento, sobretudo em
comparação à história, para um reavivamento bastante profícuo.
Vejamos o caso de alguns conceitos cuja revisitação os ilumina de tal maneira que ao
mesmo tempo em que demonstra sua perfeita adequação ao ambiente digital, leva a uma
aplicação segura dos mesmos nesse ambiente.
documento, informação, dado, documento arquivístico, documento digital e
documento arquivístico digital

Comecemos pelo conceito do próprio objeto da arquivologia, o documento arquivístico, cujos alicerces, num primeiro momento, pareciam bastante abalados pela tecnologia
computacional. Afinal, um dos primeiros impactos dessa nova realidade tecnológica foi a
separação do que até então parecia inseparável, ou seja, documento e suporte. Junte-se a
isso a maneira aleatória com que os profissionais da então chamada “informática” passaram
a se referir à cadeia semântica de bits, chamando-a ora de dado, ora de informação, ora
de arquivo. Era preciso sair da perplexidade. E assim fizeram os estudiosos da arquivologia,
empenhando-se em mostrar a diferença entre documento, informação, dado, documento
arquivístico, documento digital e, finalmente, na ponta dessa hierarquia conceitual, o documento arquivístico digital. Apresentemos cada um deles.
Em relação ao termo "documento", este é entendido por Vicente Cortes Alonso (1989, p.
57) como “testemunho da atividade do homem, fixado em um suporte perdurável”.
De acordo com Meadow e Yuan (1997, p. 701) "informação" é um “conjunto de símbolos
com significado para o receptor”.
O termo "dado" é visto por MacGuerry (1984, p. 19) como “matéria prima a partir da qual
se pode estruturar informações [...] ou qualquer conjunto de símbolos a partir do qual outros
símbolos podem ser produzidos”. Observa-se nessa definição a ideia de dado como fragmenp.
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tos que precisam ser reunidos em algo mais complexo e estruturado, ou seja, a informação.
Para o conceito de "documento arquivístico" recorremos à Câmara Técnica de Documentos
Eletrônicos – CTDE (2014), do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), que define essa entidade como sendo o “documento produzido (elaborado ou recebido), no curso de uma atividade
prática, como instrumento ou resultado de tal atividade, e retido para ação ou referência”.
A partir das definições, ora apresentadas, podemos inferir que documento é uma informação registrada num suporte que, quando produzido no decorrer das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, se constitui em documento arquivístico, e as menores partes desse
documento (data, local, remetente, destinatário etc) são identificadas como dados.
Dessas inferências, chegamos aos conceitos de documento digital e documento arquivístico digital.
Segundo a CTDE (2014), documento digital é a “informação registrada, codificada em
dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional”. A mesma Câmara define documento arquivístico digital como o “documento digital reconhecido e tratado como um documento arquivístico”.
A maneira hierárquica como os conceitos são aqui apresentados, demonstra como cada
um traz dentro de si a semente do outro, num advir harmônico, sem rupturas, que só confirma a solidez dos princípios teóricos da arquivologia em meio à realidade digital.
Resta, porém, considerar a questão do suporte. Sempre visto como um elemento importante para a análise diplomática dos documentos, em especial os medievais, devido à sua condição indissociável dos mesmos, o documento digital rompe essa realidade na medida em que
[...] (1) suporte e mensagem já não estão mais inextricavelmente unidos; (2) o que está
escrito ou afixado no suporte não é o documento em si (palavras ou imagens), mas uma
cadeia de bits; (2) a escolha de um suporte pelo produtor ou mantenedor do documento é sempre arbitrária e não carrega nenhum significado em particular (MacNeil et al.,
2005, p. 27).

E qual seria a implicação disso no conceito de documento ou de documento arquivístico? Nenhuma. Simplesmente a diplomática reconhece a especificidade do documento gerado em ambiente computacional e muda a condição de elemento intrínseco do documento,
própria do suporte papel, passando a inseri-lo no contexto tecnológico dos documentos
digitais, mais especificamente como hardware.
documento arquivístico original

Ao contrário do que dizem os profissionais da tecnologia digital sobre a perda de sentido do conceito de documento original no contexto dessa tecnologia, o referido conceito não
só mantém sua importância no mundo dos bits como ainda assume maior complexidade. Na
verdade, trata-se de mais um caso em que a parceria de sempre entre arquivologia e diplomática aponta equívocos e esclarece definitivamente a questão.
acervo , rio de janeiro , v .
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Segundo MacNeil (2000, p. 103), com base na diplomática, um documento original “é
o primeiro documento completo e efetivo”. Em outras palavras, para ser original um documento tem que ser, ao mesmo tempo, o primeiro, estar completo e efetivar a ação para
a qual foi produzido. Assim, não basta ser o primeiro, mas estar pronto e efetivar a ação à
qual se refere.
Levemos agora o conceito apresentado para o contexto digital ou, mais precisamente,
para um contexto híbrido.1 Consideremos como exemplo um relatório anual de atividades
de uma determinada instituição, digitado em Word ou em qualquer outro processador de
texto, impresso e entregue à autoridade administrativa competente. Qual deles seria o original, o digital ou o impresso? Com base no conceito apresentado anteriormente, identificamos que o original é o relatório impresso por ser o primeiro, por estar completo e por ter
cumprido a função para a qual foi produzido, ou seja, relatar a quem de direito as atividades
realizadas num determinado ano. Quanto ao relatório digitado, este se configura como uma
minuta passível de descarte sumário.
Tomemos agora outro exemplo, desta vez envolvendo uma mensagem de correio eletrônico (e-mail). Suponhamos que o diretor de uma instituição envie um e-mail ao coordenador
de um determinado projeto, convidando-o para uma reunião. A secretária do coordenador
imprime o e-mail e o insere no processo ou dossiê, relativo ao projeto. Qual deles é o original, o que se encontra na caixa de entrada do computador do coordenador ou o impresso?
Mais uma vez, o conceito de documento original, cunhado pela diplomática, vem em nosso
socorro, ajudando-nos a identificar a mensagem de correio eletrônico digital como original
e a impressa como cópia. Isto porque é a mensagem que, uma vez enviada, efetiva a ação
para a qual foi produzida, convidar o destinatário para a reunião. Logo, é esta mensagem
digital que se caracteriza como primeira, completa e efetiva, cabendo à impressa o status de
cópia. Ocorre que, diferentemente do primeiro exemplo, neste, ambos os documentos, isto
é, original e cópia, deverão ser mantidos, uma vez que a cópia passou a integrar o processo
ou dossiê sobre o projeto.
Há que esclarecer ainda que, em ambos os casos, original e cópia se configuram como documentos válidos, ou seja, o relatório impresso qualificado como original é tão legítimo quanto o e-mail impresso qualificado como cópia, mais precisamente cópia com valor de original
para fins do processo ou dossiê.
o documento arquivístico como prova e a característica da imparcialidade

Passemos agora a outro tema que, embora tenha estado sempre presente no âmbito
dos documentos arquivísticos não digitais, ganha maior repercussão com a chegada da tecnologia computacional. Trata-se do uso do termo “prova”, ou “evidência”, para qualificar os
documentos arquivísticos. Diz-se que esses documentos se constituem em prova/evidência

1
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Ambiente constituído por documentos digitais e não digitais ao mesmo tempo.
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de ação. Na verdade, o termo “prova” é o que vem sendo adotado entre os profissionais de
arquivo no Brasil, sendo “evidência”, característico da literatura arquivística de língua inglesa.
Mas por que os termos em questão ganharam mais ênfase na comunidade arquivística a
partir do advento dos documentos digitais?
No entender de Brothman (2002), essa ênfase ocorreu devido à necessidade que os arquivistas sentiram de melhor situar a si mesmos e a arquivologia em meio à realidade digital.
No entendimento do autor, diante da multiplicação de informações facilitada pela tecnologia computacional, era preciso demonstrar, de maneira mais incisiva, que o objeto da arquivologia era o documento como prova das ações humanas e não simplesmente informações
de todo tipo.
Ocorre que, no Brasil, tanto no passado como no presente, prevalece uma não percepção
de que o uso do termo “prova” pressupõe uma noção clara de suas desigualdades semânticas
em relação ao vernáculo e à área jurídica. Vejamos, pois, essa diferença com base na associação da filologia e do direito com a arquivologia.
Em relação ao vernáculo, o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (Houaiss, 2001, p.
2.320), define “prova” como: “aquilo que demonstra que uma afirmação ou fato são verdadeiros; [...]; manifestação, sinal [...]”.
Já segundo o Vocabulário jurídico (Silva, 2009, p. 1.120), o termo “prova” significa
[...] a demonstração que se faz, pelos meios legais, da existência ou veracidade de um
fato material ou de um ato jurídico, em virtude da qual se conclui pela existência do fato
ou do ato demonstrado. A prova consiste, pois, na demonstração da existência ou da
veracidade daquilo que se alega como fundamento do direito que se defende ou que
se contesta.

Observamos que ambos os autores das obras citadas entendem o termo “prova” como
demonstração da verdade, a diferença estando no fato de que, na concepção jurídica, essa
demonstração pressupõe a existência de uma questão judicial, ou seja, de um litígio que
precisa ser esclarecido com base em dispositivos legais. Se assim é, considerar o documento
arquivístico como prova sem nenhuma explicação sobre o sentido desse termo no âmbito
arquivístico, equivale a dizer que existe uma intenção de produzir provas já no momento
em que esse documento é gerado, intenção essa que fere profundamente a essência da entidade arquivística, entendida como registro natural e imparcial das ações humanas. Afinal,
como argumenta Duranti (2002), se um documento é produzido com a intenção de ser prova, essa prova já está comprometida e o documento prejudicado no seu potencial uso como
tal. Trata-se das características de naturalidade e imparcialidade do documento arquivístico
sobre as quais falaremos mais adiante.
Mas que sentido arquivístico para o termo “prova” seria esse? Vejamos o que nos diz Jennifer Meehan, autora canadense estudiosa do assunto.
Primeiramente, há que elucidar que, embora as reflexões da autora se deem no âmbito
do direito comum, predominante em países de língua inglesa, e não no direito civil, caracacervo , rio de janeiro , v .

29 , n . 2 , p . 61 - 73 , jul . / dez . 2016 – p . 65

terístico de países de origem latina, e em que pese as diferenças entre os termos prova e
evidência nessas duas tradições jurídicas, entendemos que a abordagem de Meehan não
compromete sua análise do termo evidência em relação ao termo prova adotado no Brasil.
Segundo Meehan (2006, p. 137), com base em juristas americanos com uma visão mais
expandida do termo evidência, este não significa nada em si mesmo, ao contrário, “está sempre apontando para alguma coisa além” que poderá ou não provar um fato “ou adquirir conhecimento sobre um evento passado”.
Observe-se a afinidade dessa ideia com o significado do termo prova apresentado anteriormente pelo léxico da nossa língua, quando acrescenta a esse termo o sentido de “manifestação, sinal”. O documento seria então um sinal que apontaria para algo fora dele, isto é,
para o evento que o originou. Trata-se da apresentação da noção de evidência como relação
entre proposições, isto é, “uma proposição a ser provada e uma proposição que prova” (Meehan, 2006, p. 137).
O ponto central do pensamento de Meehan (2006, p. 139) é que evidência não é inerente ao documento arquivístico ou, nas palavras da autora, “um conceito arquivístico de
evidência assume que evidência é uma relação que pode ser associada com um documento
arquivístico, mas não é, e não pode estar contida num documento arquivístico”.
Assim, no entender da autora, o documento de arquivo tem um potencial de relação
com um evento ocorrido, o que equivale a dizer que o documento não contém evidência,
apenas aponta para eventos que vão além dele. Nesse contexto, “o processo de se chegar a
uma compreensão dos eventos aos quais o documento se refere, é uma questão de inferência”, isto é, “sempre uma contingência apenas, nunca uma certeza” (Meehan, 2006, p. 140).
Por essas palavras, percebemos a sua insistência em salientar a questão da relatividade
e da inferência no âmbito da sua discussão do documento arquivístico como evidência, ou,
como se diz no Brasil, como prova. No entender da autora (2006, p. 140), evidência é uma
“relação entre documento arquivístico e evento”, evento esse que poderá ou não ser compreendido a partir de inferências tiradas dessa relação. Trata-se, pois, de reconhecer a relação
visceral entre documento e ações humanas, verdadeira simbiose tão bem retratada por Levy
(2014) ao declarar: “Eu vim a entender documentos comparando-os com seres humanos.
Documentos são substitutos de pessoas. São pedaços do mundo material (pedra, barro, madeira, papel e agora silicone) que nós criamos para falar por nós”.
Ver os documentos como verdadeiros substitutos ou representantes das pessoas é identificá-los com elas e sua maneira de “ser no mundo” (Heidegguer apud Safranski, 2005). Se
assim é, podemos inferir que não incorremos em nenhum equívoco quando afirmarmos que
o documento arquivístico é prova do agir humano, apenas precisamos reconhecer a necessidade de se explicar o contexto em que se ocorre essa afirmação. Para tanto, há que deixar
claro que, por tal assertação, estamos a dizer que o documento arquivístico aponta para o
evento que registra, estabelecendo com ele uma relação de inferências.
Consideremos agora a questão da naturalidade e da imparcialidade, apontadas por estudiosos da arquivologia como Jenkinson, Duchein, Heredia, Duranti, Eastwood e outros,
como duas importantes características do documento arquivístico.
p.
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Em relação à naturalidade, esta é entendida como a maneira natural e espontânea como
os documentos arquivísticos são produzidos por pessoas físicas ou jurídicas no decorrer de
suas atividades. Duchein (1989, p. 14 apud Rodríguez Bravo, 2002, p. 141) insere essa característica no seu próprio conceito de arquivos quando diz que estes são documentos “produzidos natural e inevitavelmente (grifo nosso) pela própria atividade de uma administração, de
um ente, de uma empresa, de uma família ou inclusive de uma pessoa”.
Como decorrência desse aspecto, tem-se a imparcialidade a qual, no entendimento de
Jenkinson (1922), se refere a uma veracidade inerente ao documento arquivístico pelo fato
deste ser produzido no curso normal das atividades e não com vistas a influir em julgamentos futuros. Duranti (1994) nos ajuda a entender melhor a questão quando esclarece que
dizer que o documento arquivístico é imparcial não significa que quem o produz é isento
de ideias pré-concebidas, mas sim que as razões e as circunstâncias da sua criação garantem que o mesmo não foi produzido sob o temor do “olhar público”. Assim, o documento
arquivístico se constitui numa “[...] promessa de fidelidade (grifo nosso) aos fatos e ações que
manifesta e para cuja realização contribui” (Duranti, 1994, p. 2).
Na mesma linha de Jenkinson e de Duranti, Eastwood também apresenta a imparcialidade como uma das características importantes do documento de arquivo. Tal como esses
dois autores, Eastwood (2010) considera que, em comparação com textos históricos conscientemente elaborados como crônicas e memórias, os arquivos nascem naturalmente
como registros espontâneos dos fazimentos da sociedade humana. Nesse sentido, o autor
identifica os documentos arquivísticos como um produto social, ou seja, como entidades
que revelam e testemunham os feitos da sociedade devidamente representada por pessoas físicas e jurídicas.
Em que pese sua adesão à característica de imparcialidade do documento arquivístico,
Eastwood (2010, p. 9-10) reconhece que a mesma tem sido veementemente criticada por muitos arquivistas que não a reconhecem como uma questão que mereça ser levada em conta.
Também no Brasil, a imparcialidade documental tem sido bastante rejeitada por muitos
profissionais da área arquivística que a consideram uma visão ingênua sobre o que vem a ser
um documento arquivístico, o qual jamais estaria livre de segundas intenções. No entanto, é
interessante observar que os que pensam assim não veem nenhuma contradição com o fato
de considerar o documento arquivístico como prova de ação. Mas, como o ente que prova
algo pode ter sido produzido de maneira parcial? Ou ainda, por que instituições criadas em
regimes de exceção, visando à defesa da segurança nacional, por exemplo, produziriam documentos contra si mesmos?
Não seriam estes, então, argumentos consistentes em favor da produção "inevitável",
como nos diz Duchein, dos documentos arquivísticos? Não estaria aí a ideia do documento
como sinal natural e imparcial de algo?
Finalizemos, pois, com a proposta de Meehan de entendimento do documento arquivístico como prova no sentido de um ente que aponta para o fato ao qual se refere, estabelecendo com este uma relação a partir da qual "inferiremos" coisas passíveis de novas
conclusões por nós mesmos e por outros.
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o conceito de autenticidade e o documento arquivístico digital

A autenticidade é outra característica importante para que o documento arquivístico
seja considerado prova de uma atividade. Entretanto, tal como no caso da imparcialidade,
a autenticidade também é vista como um conceito controverso, desta vez entre arquivistas
e os profissionais da tecnologia digital. Tratemos, pois, a questão primeiramente do ponto
de vista arquivístico, apresentando seu conceito, bem como as boas práticas preconizadas
pela arquivologia para a manutenção de documentos arquivísticos digitais autênticos pelo
tempo necessário.
Segundo a CTDE (2014), autenticidade é a “credibilidade de um documento enquanto
documento, isto é, a qualidade de um documento ser o que diz ser e que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção”.
De acordo com as “Diretrizes para presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais”, aprovadas pela resolução n. 37 do Conselho Nacional de Arquivos, de 19
de dezembro de 2012, a autenticidade dos documentos arquivísticos envolve três aspectos
diferentes: legal, diplomático e histórico. O texto da Resolução descreve esses três aspectos
da seguinte maneira:
Documentos legalmente autênticos são aqueles que dão testemunhos sobre si mesmos
em virtude da intervenção, durante ou após sua produção, de uma autoridade pública
representativa, garantindo sua genuinidade.
Documentos diplomaticamente autênticos são aqueles que foram escritos de acordo
com a prática do tempo e lugar indicados no texto e assinados pela pessoa (ou pessoas)
competente para produzi-los.
Documentos historicamente autênticos são aqueles que atestam eventos que de
fato aconteceram ou informações verdadeiras” (Conselho Nacional de Arquivos,
2012, p. 3).

O aspecto legal diz respeito à autenticação do documento por uma autoridade competente. O aspecto histórico da "autenticidade" se aproxima do conceito diplomático de
"confiabilidade", que diz respeito à veracidade do conteúdo do documento e está relacionado ao momento da produção documental. Já o aspecto diplomático diz respeito à
manutenção do documento conforme foi produzido, sem que tenha ocorrido nenhuma
alteração, lícita ou ilícita. Os três aspectos são independentes, de tal modo que um documento pode ser considerado autêntico de acordo com um e não autêntico conforme
o outro. Por exemplo, o conteúdo do documento pode ser falso, apesar de assinado
(autenticado) por quem de direito e mantido ao longo do tempo exatamente como foi
produzido.
No que tange ao potencial de prova do documento arquivístico, a autenticidade do ponto de vista legal, diplomático e histórico é fundamental. Ocorre que, no contexto digital, essa
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característica está especialmente ameaçada em relação ao aspecto diplomático, devido à
facilidade com que esses documentos podem ser alterados sem deixar rastros.
Um dos grandes desafios para o arquivista, na era digital, é manter o documento autêntico ao longo do tempo, ou seja, garantir que o documento, que está no arquivo, seja exatamente aquele que foi produzido.
Mas afinal, como o arquivista pode verificar se um documento arquivístico digital é autêntico e o que deve fazer para mantê-lo assim pelo tempo necessário? Encontramos um
caminho para responder a essa pergunta a partir dos resultados do Projeto InterPARES2 1 e
2, que estudou profundamente a questão e apresentou um modelo de presunção de autenticidade, bem como recomendações para sua manutenção ao longo do tempo.
De acordo com o Projeto InterPARES, a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais encontra-se especialmente em condição de vulnerabilidade quando estes documentos estão fora do controle de um sistema informatizado, como por exemplo, quando documentos são transmitidos para pessoas ou outros sistemas, quando a tecnologia em uso é
atualizada ou substituída (migração) ou ainda quando os documentos mudam de custódia
(Duranti et al., 2008). Assim, é fundamental a adoção de técnicas de autenticação que declarem que os documentos digitais produzidos e mantidos são autênticos, a fim de evitar que
sejam rejeitados ou repudiados como provas de ações. Nesse sentido, foram apresentadas
pelo Projeto duas maneiras de se proceder à autenticação de um documento digital: dependente de tecnologia ou independente de tecnologia. Cada uma delas tem seu momento e
uso adequados.
Uma autenticação independente de tecnologia é uma presunção de autenticidade que é
feita com base na análise da forma e do conteúdo dos documentos e do ambiente em que foram produzidos e mantidos. Outro elemento importante dessa autenticação é a confirmação
da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta dos documentos, desde o momento
da sua produção até a transferência para o Arquivo responsável pela sua preservação. Uma
quebra nessa cadeia de custódia pode significar a perda de controle sobre os documentos e,
consequentemente, torná-los vulneráveis à adulteração.
A análise da forma e do conteúdo dos documentos pode ser apoiada na metodologia de
análise diplomática3 de documentos digitais apresentada pelo Projeto InterPARES.
Já a avaliação do ambiente de produção e manutenção dos documentos compreende procedimentos de controle dessa produção e manutenção, o sistema informatizado e a própria

2

Projeto de pesquisa acadêmica internacional sobre preservação de documentos arquivísticos digitais autênticos,
coordenado pela professora Luciana Duranti e desenvolvido em três fases (1999-2001, 2002-2006, 2007-2012) na
Universidade de British Columbia, Canadá. Mais informações na página da Web <www.interpares.org>.

3

A análise diplomática estuda a estrutura formal do documento, com o objetivo de avaliar a confiabilidade e a
autenticidade do documento. É tradicionalmente empregada em documentos em papel. O Projeto InterPARES
propôs uma metodologia para aplicar esta análise aos documentos digitais. Mais informações em: Template for
Diplomatic Analysis, disponível em: <http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_template_for_diplomatic_analysis.pdf>.
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entidade produtora/custodiadora dos documentos. As “Diretrizes para presunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais” elencam os elementos a serem analisados:
Os procedimentos de controle compreendem quem produz, mantém/usa e preserva os
documentos arquivísticos digitais e como essas ações são realizadas. Assim, é preciso
que se definam direitos de acesso, espaços de trabalho (produção, recebimento, alteração, classificação, registro de metadados, arquivamento e desatinação), conjunto de
metadados e procedimentos de preservação.
O sistema informatizado tem que ser confiável. Para tanto deve incluir trilhas de auditoria, controle de acesso de usuários, métodos robustos para garantir a integridade dos
documentos (como checksum ou hash), meios de armazenamento estáveis e medidas de
segurança para controlar o acesso indevido à infraestrutura tecnológica (computadores,
rede e dispositivos de armazenamento).
A entidade produtora e/ou custodiadora dos documentos arquivísticos digitais tem que
possuir reputação idônea, demonstrar capacidade e conhecimento específico para gerenciar os documentos e, consequentemente, inspirar a confiança dos usuários (Conselho Nacional de Arquivos, 2012, p. 4).

Passemos agora à opção de autenticação dependente de tecnologia apresentada pelo InterPares. Trata-se de um "mecanismo tecnológico" que declara a autenticidade de um documento
em um dado momento, como acontece com o uso da certificação digital e assinatura digital.
Os profissionais da tecnologia digital, diferentemente dos arquivistas, apontam esta como
a maneira mais segura para se autenticar um documento digital. No entanto, cabe chamar a
atenção para o fato de que seu uso pode não funcionar no longo prazo, porque essa autenticação toma por base a verificação da cadeia de bits original do documento. Acontece que, na
eventual realização de uma conversão de formato para garantir o acesso no longo prazo (um
procedimento de preservação digital muito utilizado), a nova cadeia de bits resultante da conversão não terá mais a assinatura original associada a ela. Apesar da cadeia de bits original continuar associada à assinatura digital, depois de um período prolongado, não será mais possível
ter acesso ao seu conteúdo e somente a nova cadeia de bits resultante da conversão poderá
ser lida. Dessa forma, a assinatura digital perde sua função, pois não basta que o documento
seja confiável e autêntico, é preciso assegurar que ele possa ser lido e compreendido pelas
gerações futuras. Por tudo isso, infere-se que a assinatura digital não fornece as garantias de
autenticidade necessárias no arquivamento de documentos digitais por longo prazo.
Por outro lado, um bom uso da assinatura digital acontece na transmissão de documentos digitais entre sistemas e aplicativos de maneira a conferir confiabilidade à transação.
Uma vez que, no momento da tranferência, o documento não está mais sob os controles do
sistema que o enviou, a assinatura digital garante ao sistema destinatário que o documento
recebido esteja íntegro.
Por esses motivos, as Diretrizes do Conarq recomendam a adoção de autenticação independente de tecnologia para o arquivamento de documentos arquivísticos digitais. Somenp.
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te em algumas situações, em especial no momento da transmissão de documentos, se deve
fazer uso de autenticação dependente de tecnologia.
considerações finais

Os conceitos ora contemplados, à exceção dos que se referem ao documento digital e ao
documento arquivístico digital especificamente, são próprios da teoria arquivística e compõem os estatutos epistemológicos da Área independentemente da tecnologia computacional. Foi justamente a solidez desses estatutos que veio à tona quando essa tecnologia saiu
do ambiente militar e se disseminou pelo mundo do trabalho e pelos espaços domésticos.
No caso dos dois conceitos acima referidos, esses só puderam ser cunhados porque os conceitos de documento e de documento arquivístico já se encontravam consolidados. Se assim
é, o que a tecnologia digital trouxe de novo para a arquivologia? Trouxe um processo de
revisitação do seu corpo teórico-metodológico e de suas práticas bastante vigoroso. Afinal,
o objeto da arquivologia, qual seja o documento arquivístico, passa a se apresentar de uma
forma totalmente diferente do que se conhecia até então. Os signos alfabético, numérico,
pictográfico, antes diretamente registrados no suporte papel, passam a ser representados
por bits, inscritos em suportes magnéticos e óticos que precisam ser decodificados por meio
de programas computacionais e manifestados em tela para que se tornem compreensíveis
aos olhos humanos. Os novos suportes trazem uma peculiaridade: já não mantêm uma relação inextricável com o documento. Ao contrário, são perfeitamente separáveis. Assim, tornase possível transportar os documentos em mídias soltas como CD, DVD e pendrive, e, ao
mesmo tempo, mantê-los na máquina de origem.
A pergunta então era: a arquivologia "dará conta" dos “novos documentos”? Foi então
que se iniciou o processo de revisitação ao qual nos referimos e que tem seu ápice na reassociação, também surpreendente, da arquivologia com a diplomática e destas com a tecnologia
digital. Por essa associação, demonstrou-se que a mesma metodologia de análise documental, preconizada pela diplomática para os documentos medievais, se aplicava perfeitamente
aos “novos documentos”, permitindo a identificação da entidade arquivística em meio aos
inúmeros objetos digitais, sua decomposição nos seus elementos constitutivos, bem como
a avaliação do seu grau de autenticidade. Não, não era verdade que princípios arquivísticos
tão sólidos como proveniência, respeito aos fundos e ordem original, bem como os conceitos aqui revisitados, haviam sucumbido aos imperativos tecnológicos. Muito ao contrário.
Ao "olhar para dentro de si mesma" e ter revisto seu arsenal epistemológico, a partir da tecnologia digital, a arquivologia deu um grande passo adiante, fortalecendo-se enormemente
enquanto área do conhecimento. Nesse sentido, Couture (2015, p. 148) nos ensina que é
fundamental revisitar os princípios básicos da nossa área “a fim de refiná-los, enriquecê-los e
melhorá-los.” O mesmo autor ainda nos alerta para o fato de que “reexaminar não é rejeitar,
revisitar não é demolir. Em suma, é preciso distinguir evolução de revolução”. Foi justamente
essa distinção que MacNeil (2000) fez, há 16 anos, quando inferiu que, quanto à arquivologia,
as mudanças trazidas pela tecnologia digital eram incrementais e não radicais.
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Resulta-se, pois, que já sabemos, como afirmou Banat-Berger (apud Couture, 2015, p.
150), que “os princípios fundamentais da arquivística resistem bem à era digital”. Sigamos,
então, nosso processo de revisitação desses princípios. Façamos dele um instrumento de
reafirmação e, ao mesmo tempo, de reinvenção constantes da teoria e prática arquivísticas
frente a uma tecnologia que não se cansa de se reinventar.
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Os dez mandamentos da preservação digital:
uma brevíssima introdução
Humberto Celeste Innarelli

Introdução
O tema preservação digital1 ganha cada vez mais visibilidade e importância no mundo
contemporâneo, pois cada vez mais o homem depende das tecnologias de informação e
comunicação geradas neste e nos últimos séculos. Como consequências dessas novas
tecnologias, teremos nesse processo o surgimento dos documentos digitais 2, os quais vêm
ganhando um status altamente relevante como forma de registro e fonte de informação.
No entanto, esses mesmos documentos ora referidos inauguraram uma nova
problemática em relação a sua preservação, pois como é comum acontecer a qualquer
tecnologia ligada à produção histórico-cultural da humanidade, a manutenção ou pelo menos a
busca da fidedignidade na preservação da memória do mundo em que vivemos coloca-se
como um dos nossos dilemas centrais nesse estudo, ou seja, este novo modelo de documento
(processo documental digital de manutenção e difusão de informações humanas) deve ser
pensado quanto aos seus quesitos de acessibilidade a longo prazo (décadas, séculos, milênios
etc).
Tendo em vista esse foro central, é entendido ser fundamental o estudo do assim
chamado documento digital, como meio de fundamentação da história da humanidade.
Num mundo que caminha cada vez mais para novos paradigmas de globalização e
comunicação sem fronteiras, tendo como pano de fundo a informática e as novas tecnologias
comunicacionais, o cidadão atual depara com o desafio da preservação de sua memória
coletiva e individual, pois, diante desse aparato tecnológico e sua “funcionalidade e utilidade”
em meio aos grandes sistemas informacionais, documentos digitais são perdidos com a
mesma facilidade que são gerados; isso não acontece somente em função das mídias digitais
ou dos usuários desses sistemas, mas também podemos nos questionar sobre certa falta de
interesse mais direcionado dos profissionais oriundos da própria área que agrega as novas
tecnologias da informação.
Em meio a essas tendências e possíveis conflitos gerados pela magnitude iniciada pela
“revolução digital”, pode-se deixar assente uma certa mudança cultural nessa percepção, que
passa a tornar os arquivistas colaboradores fundamentais e fundamentantes para a
preservação da memória humana a partir dos novos modelos postos pelos sistemas
informatizados.
1
Ações destinadas a manter a integridade e a acessibilidade dos objetos digitais ao longo do tempo. Devem
alcançar todas as características essenciais do objeto digital: físicas, lógicas e conceituais.
2
Informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional

Assim, este trabalho pretende, ao seu modo, levantar a discussão em relação à
preservação de documentos digitais a partir dos intitulados Dez Mandamentos da Preservação
Digital, bem como apontar para alguns aspectos fundamentais para que esta preservação
aconteça.
É importante ressaltar que este trabalho faz parte de um trabalho maior, o qual contém
de forma detalhada as fragilidades, modelos e orientações sobre como proceder em cada
situação indicada pelos Dez mandamentos da preservação digital. O trabalho completo
encontra-se publicado no livro Arquivística: temas contemporâneos (2007).

Preservação digital
Diante da grande utilização da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas
áreas da Ciência da Informação e uma tendência cada vez maior de produção de documentos
e informações digitais, é fundamental a iniciativa de se pesquisar temas relacionados às
políticas de preservação; aos formatos físicos; aos formatos lógicos; aos sistemas
gerenciadores; aos processos de migração3; aos processos de replicações; ao lixo digital; à
durabilidade; à confiabilidade; ao formato etc.
Tendo em vista um projeto que preveja a preservação destes documentos e
informações, para que não corramos o risco de viver em uma “sociedade sem memória” e
consequentemente sem parte de sua história, esta preocupação é expressa pela Unesco 4 em
sua resolução sobre preservação digital que também foi publicada no memorando informativo
da ARQ-SP5 (2001).
A resolução da Unesco considera urgente a necessidade de salvaguardar os
patrimônios culturais digitais, garantindo assim o acesso continuado aos conteúdos e à
funcionalidade dos registros eletrônicos autênticos em prol da preservação e do acesso aos
documentos, para assegurar os direitos dos cidadãos.
O texto de Howell (2000) também traz uma reflexão que não podemos esquecer: ele diz
que temos 2 mil anos de experiência na preservação de manuscritos, 200 anos na preservação
de documentos feitos por máquinas, mas experiências de preservação digital ainda são pouco
comprovadas e experimentadas. Para ele, neste momento podemos somente prever e não
afirmar.
A preocupação pela preservação dos documentos digitais também é relatada por
Rondinelli (2002), que considera que “os documentos eletrônicos exigem mais, uma vez que
são constantemente ameaçados pela fragilidade do suporte e pela obsolescência tecnológica”.
Este artigo de Rondinelli também leva em consideração que no meio digital o suporte 6 e o
conteúdo são perfeitamente separáveis, e esta separação permite a migração contínua de
3

Conjunto de procedimentos e técnicas para assegurar a capacidade dos objetos digitais serem acessados face
às mudanças tecnológicas
4
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
5
Associação dos Arquivistas de São Paulo
6
Base física sobre a qual a informação é registrada

mídia, a qual acontece forçosamente devido à fragilidade da mídia e à obsolescência
tecnológica. Porém, ela também salienta que esta migração aumenta a possibilidade de
adulteração e a garantia da fidedignidade e autenticidade torna-se mais complexa e
complicada.
Esta separação significa, na prática, que o documento digital possui um conjunto de bits
7

, os quais são mantidos exatamente iguais no momento em que são migrados para novos

suportes. O momento da migração, porém, é considerado crítico por “expor” o conjunto de bits
a alterações, seja ela por questões técnicas ou por interesses específicos dos executores do
processo.
Levando em consideração a preservação digital e manutenção de “nossa memória”,
foram idealizados “Os dez mandamentos da preservação digital”, os quais levam em
consideração os princípios abordados pelo tema. A seguir, será possível conhecer e entender
de forma genérica cada um dos mandamentos.

Os dez mandamentos da preservação digital
Os dez mandamentos da preservação digital [Fig. 01] foram idealizados mediante a
experiência prática vivida no Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Universidade Estadual
de Campinas (AC/Siarq/Unicamp) e mediante um estudo que vem sendo desenvolvido desde
2001, o qual fundamenta teoricamente todos os mandamentos aqui descritos, porém, como
nada é definitivo, todos eles estão passíveis de discussão.
É importante salientar que a idéia de colocar tópicos da preservação digital na forma de
mandamentos nada tem haver com religião ou crença. Foi apenas uma forma didática de fixar
os princípios da preservação digital, mas, assim como na religião, cabe a cada um a
interpretação e a aplicação dos mandamentos em conformidade com a realidade e a estrutura.
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Fig. 01 – Os dez mandamentos da preservação digital
Para melhor interpretação dos mandamentos da preservação digital, é apresentada
neste artigo uma brevíssima introdução de cada um dos mandamentos. O livro ou o artigo
ampliado apresentará de forma detalhada as principais fragilidades, os modelos e as
orientações que podem ser utilizadas no processo de preservação digital.

1 – Manterás uma política de preservação
A primeira etapa e, com certeza, uma das mais difíceis, é a definição e a
implementação de uma política de preservação digital na instituição, pois é esta que vai
garantir a preservação dos documentos digitais ao longo do tempo. Assim como existem
políticas de preservação de documentos não-digitais nas diversas instituições, o mesmo deve
acontecer com a documentação digital, já que por princípio a mesma deve ser entendida de
igual forma.

2 – Não dependerás de hardware específico
O uso de hardwares específicos pode causar uma dependência tecnológica deste tipo
de hardware e do próprio fabricante, esta dependência é perigosa no sentido de não ser
possível manter e migrar documentos digitais sem a interferência dos fabricantes, pois à
medida que os hardwares apresentam problemas e/ou são migrados para novas tecnologias, o
detentor do documento digital não tem total autonomia para realizar estes procedimentos, os
quais são fundamentais para a preservação digital.
A carta de Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, publicada pela
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos (2003),
relaciona o seguinte ponto:
“Rápida obsolescência da tecnologia digital: a preservação de longo prazo das
informações digitais está seriamente ameaçada pela vida curta das mídias,
pelo ciclo cada vez mais rápido de obsolescência dos equipamentos de
informática, dos softwares e dos formatos.”

3 – Não dependerás de software específico
Assim como no mandamento anterior, o qual diz “Não dependerás de hardware
específico”, o mesmo acontece em relação ao software, pois o uso de softwares específicos
também pode causar uma dependência tecnológica deste tipo de software e do próprio
fabricante, esta dependência é perigosa no sentido de não ser possível manter e migrar
documentos digitais sem a interferência dos fabricantes, pois o detentor do documento digital
não tem total autonomia para realizar os procedimentos fundamentais para a preservação
digital.

4 – Não confiarás em sistemas gerenciadores como única forma
de acesso ao documento digital
O mandamento "Não confiarás em sistemas gerenciadores como única forma de
acesso ao documento digital" aborda uma preocupação que está relacionada a um dos itens
abordados no terceiro mandamento, pois está diretamente ligado a “caixa preta” e a
dependência do desenvolvedor.
Uma “caixa preta” não somente em relação ao software, mas também aos sistemas
gerenciadores de documentação digital, pois muitas vezes o usuário acredita que
simplesmente por fazer a captura8 neste tipo de sistema, os dados e o próprio documento
podem ser localizados a qualquer momento, mas é importante entender que qualquer sistema
está suscetível a falha e que nem sempre podemos confiar nos sistemas gerenciadores.
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A captura consiste em declarar um documento como sendo um documento arquivístico por meio de ações
de: registro; classificação; indexação; atribuição de outros metadados e; arquivamento.

5 – Migrarás seus documentos de suporte e formato
periodicamente
Nos dias de hoje a documentação digital faz parte dos acervos documentais, podendo
ser produzida, manipulada e visualizada de maneiras distintas, sofrendo modificações no seu
formato e suporte ao longo do tempo. É importante que isso aconteça, e de forma periódica,
pois, como pudemos observar no decorrer do texto, os suportes e os formatos não duram para
sempre, ficando assim cessíveis à obsolescência tecnológica, à fragilidade e à perda de
confiabilidade.

6 – Replicarás os documentos em locais fisicamente separados
O fato de manter uma política de backup não necessariamente garante a recuperação
da documentação digital caso haja algum tipo de catástrofe nos depósitos digitais, pois, se toda
a documentação digital e seu backup estiverem em um mesmo prédio, tudo pode ser perdido
em um incêndio, roubo, alagamento etc.

7 – Não confiarás cegamente no suporte de armazenamento
Tendo em vista a confiabilidade dos suportes digitais, sua considerável fragilidade e
esta nova “configuração” do acervo digital, o qual não é mais acessível de forma analógica e
passa a ser acessível somente por computadores, o arquivista tem como desafio a definição de
uma nova forma de preservação de seu acervo, pois a identificação da perda dos acervos
digitais torna-se mais difícil e sensível, já que o mesmo é considerado crítico no sentido de que
qualquer perda no suporte de armazenamento, por menor que seja, pode significar a perda do
acervo como um todo. Esta é uma perda invisível !
A carta de Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital, publicada pela
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos (2003),
relaciona o seguinte ponto:
“Fragilidade intrínseca do armazenamento digital: a tecnologia digital é
comprovadamente um meio mais frágil e mais instável de armazenamento,
comparado com os meios convencionais de registrar informações, tendo um
impacto profundo sobre a gestão dos documentos digitais no presente para
que se tenha garantia de acesso no futuro.”

8 – Não deixarás de fazer backup e cópias de segurança
A política de backup é o primeiro passo para a preservação dos documentos digitais,
pois ele garante de forma íntegra e confiável a restauração dos documentos digitais, sistemas
informatizados e bases de dados. No ponto de vista dos informáticos, o backup é considerado
um dos pilares da segurança e confiabilidade da informação e é uma ferramenta obrigatória

para todas as áreas de informática. Qualquer instituição séria a qual utilize como ferramenta a
informática têm a sua política de backup.
A política de backup permite a preservação digital do documento do passado no
presente, o que é fundamental para preservação do documento digital no futuro.

9 – Não preservarás lixo digital
Com a facilidade de criação e consequente proliferação da documentação digital, muito
lixo digital está sendo armazenado em servidores, microcomputadores e mídias em geral,
porém, nem sempre os documentos digitais armazenados têm algum valor. Na maioria das
vezes, parte desta documentação pode ser eliminada, assim como acontece com os
documentos tradicionais. O fato de os usuários não poderem visualizar diretamente o acúmulo
dos documentos digitais e de teoricamente não perceberem a ocupação do espaço, contribui
com a preservação e proliferação do lixo digital.

10 – Garantirás a autenticidade dos documentos digitais
A garantia da autenticidade dos documentos digitais é fundamental para a qualidade da
documentação digital a ser preservada. Um dos momentos críticos para a garantia da
autenticidade no documento digital é o momento da migração, a qual expõe o documento
digital. Esta preocupação é relatada por Rondinelli (2002), a qual considera que no meio digital
o suporte e o conteúdo são perfeitamente separáveis.
Esta separação permite a migração contínua de mídia, a qual acontece forçosamente
devido à fragilidade da mídia e à obsolescência tecnológica, porém, esta migração aumenta a
possibilidade de adulteração e a garantia da fidedignidade e da autenticidade torna-se mais
complicada.

Conclusões
Foram apresentados neste artigo “Os dez mandamentos da preservação digital”, os
quais indicam os princípios para o estabelecimento da política de preservação de documentos
digitais, porém, a política deve ser estudada e definida pela instituição conforme suas
necessidades. Vale a pena lembrar que documentos contam a vida de uma instituição e nem
sempre devem ser eliminados somente por não possuírem valor legal.

Reflexão
“Temos muito mais a discutir sobre documento digital antes de chegarmos a qualquer
fórmula ou resultado, porém, é assustador imaginar que enquanto discutimos, muitos
documentos foram e estão sendo perdidos”, Innarelli (2003).
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