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GESTÃO DOCUMENTAL

DEMANDAS CUSTOMIZADAS
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VÍDEO: TRABALHAR EM 
ARQUIVO
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CONCEITOS TERMINOLÓGICOS 
ARQUIVISTICOS
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Arquivo

 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

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

atividades, independentemente da natureza do suporte. 

 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o 

processamento técnico, a processamento técnico conservação e o 

acesso  a documentos

 Instalações onde funcionam arquivos. 

 Móvel destinado à guarda de documentos. (DIBRATE, p.27)

 Documento: Unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte.

CONCEITOS
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O QUE É UM 
DOCUMENTO DE 

ARQUIVO?
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Documento de arquivo: É um documento produzido, recebido e mantido 
a fim de provar e/ou informar por uma organização ou pessoa, no 
cumprimento das suas obrigações legais ou na condução das suas 
atividades.

CONCEITOS
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O Documento de Arquivo só tem sentido se 

relacionado ao contexto de produção. 
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EXISTE ARQUIVO MORTO?



10

R. NÃO. 
Existe arquivo corrente, 
intermediário e permanente.

 Os arquivos são organismos 
vivos, dinâmicos e que estão 
em constantes transformações.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

“Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 

sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. (Art. 3° Lei 

8159).
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Objetivos da Gestão de Documentos: 

    Assegurar o pleno exercício da cidadania;

  Agilizar o acesso aos arquivos e às informações;

  Promover a transparência das ações administrativas;

  Garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública 
ou privada;

  Agilizar o processo decisório;

  Incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe;

  Controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos;

  Racionalizar a produção dos documentos.
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                      Principais atividades relacionadas Gestão de 
Documentos:

 
 Produção de documentos – elaboração padronizada de tipos/séries 

documentais, implantação de sistemas de organização da informação 
e aplicação de novas tecnologias aos procedimentos administrativos. 

 Utilização dos documentos - inclui todas as atividades de Protocolo 
(recebimento, classificação, registro, distribuição, tramitação e 
expedição), todas as atividades de Arquivo (organização e 
arquivamento, reprodução, acesso à documentação e recuperação de 
informações) e a gestão de sistemas de protocolo e arquivo, sejam 
eles manuais ou informatizados. 
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                      Principais atividades relacionadas Gestão de 
Documentos:

 Destinação de documentos - inclui uma das atividades mais complexas da 
gestão de documentos que é a avaliação. A avaliação se desenvolve a partir 
da classificação dos documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos 
órgãos públicos ou empresas privadas, com vistas a estabelecer seus prazos 
de guarda e sua destinação final, garantindo a preservação de documentos de 
guarda permanente e a eliminação criteriosa de documentos desprovidos de 
valor probatório e informativo.
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                      Principais atividades relacionadas Gestão de 
Documentos:

 Tramitação - estudo das instâncias de decisão, padronização e 
controle do fluxo documental (workflow);

 Organização e arquivamento – de acordo com os critérios definidos 
no Plano de Classificação;

 Reprodução – Duas razões para a reprodução: 1. reprodução visando 
a preservação do documento original de guarda permanente e, 2. 
reprodução visando a substituição do documento em papel pelo 
microfilme. 
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Principais atividades relacionadas Gestão de 
Documentos:

 

 Classificação – recupera o contexto de produção dos documentos, 

isto é, a função e a atividade que determinou a sua produção e 

identifica os tipos/séries documentais.

 Avaliação – trabalho multidisciplinar que consiste em identificar 

valores para os documentos e analisar seu ciclo de vida, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda e destinação (eliminação ou 

guarda permanente).
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PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
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PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 Um programa de Gestão de documentos é responsável definir normas e 
procedimentos técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, 
avaliação, uso e arquivamento dos documentos independente do suporte 
durante todo o seu ciclo de vida (idade corrente, idade intermediária e idade 
permanente), com a definição de seus prazos de guarda e de sua destinação 
final, requisitos necessários inclusive, para o desenvolvimento de sistemas 
informatizados de gestão de informações.

 A execução das atividades de gestão, classificação e avaliação, permitem a 
elaboração do Plano de Classificação e de Tabela de Temporalidade de 
Documentos de Arquivo. Esses dois instrumentos associados garantem a 
simplificação e a racionalização dos procedimentos de gestão documental, 
imprimindo maior agilidade e precisão na recuperação dos documentos e 
informações.
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PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 Na Administração Pública, atualmente, graças à Constituição Federal de 1988, 
os arquivos estão associados à conquista de direitos civis e ao exercício pleno 
da cidadania. No capítulo sobre os direitos e garantias fundamentais, a 
Constituição Federal, assegurou a todos o direito ao acesso à informação e o 
direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular 
ou de interesse coletivo geral (art. 5º, incisos XIV, XXIX) resgatando assim a 
vocação inicial dos arquivos, de coadjuvante das ações de governo, uma vez 
que é responsável pela formulação de política pública de gestão de 
documentos, nos termos da Lei federal n. 8.159/91, que regulamentou o artigo 
216 da Constituição Federal;

 Os Arquivos Públicos Municipais ou Estaduais responsabilizavam-se apenas 
pela guarda e divulgação do patrimônio documental de valor histórico e cultural. 
Para executar a atribuição de formular política pública de gestão de 
documentos, determinada pela Constituição Federal e pela Lei federal de 
arquivos, precisam sair do isolamento ao qual se confinaram e interagir com os 
geradores da produção documental dos órgãos públicos. 
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PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

Por que implantar um Programa de Gestão de Documentos?

 Em geral, os setores de arquivo são considerados unidades administrativas 
menores, sem atribuições bem definidas a não ser “guardar papéis”. O 
conceito corrente de “arquivo” é sinônimo de “arquivo morto”, ou seja, um 
amontoado de papéis velhos sem “utilidade” nenhuma. 

 Sua posição hierárquica na estrutura administrativa dos órgãos públicos e 
das empresas privadas induz ao desprestígio, à desvalorização de seus 
serviços e à falta de recursos materiais e humanos com qualificação 
técnica adequados ao seu pleno funcionamento. 

 Por outro lado, para o controle pleno dos documentos, desde a sua 
produção até a sua destinação final, torna-se necessário assegurar a 
integração dos protocolos com os arquivos visando à padronização dos 
procedimentos técnicos. Essa integração permitirá que os documentos 
sejam rapidamente localizados não apenas durante sua tramitação, mas 
também durante o período em que aguardam o cumprimento de seus 
prazos no arquivo corrente, intermediário e permanente. 
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PROGRAMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

 As falhas nos sistemas de controle da produção e tramitação dos 
documentos, a acumulação desordenada e a falta de normas e 
procedimentos arquivísticos comprometem a qualidade das atividades 
rotineiras, uma vez que dificulta o acesso à informação, onera o espaço 
físico e aumenta os custos operacionais. 

 Assim, a implantação de um programa de gestão documental garante aos 
órgãos públicos e empresas privadas o controle sobre as informações que 
produzem ou recebem, uma significativa economia de recursos com a 
redução da massa documental ao mínimo essencial, a otimização e 
racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos e agilidade na 
recuperação das informações. 

Por que implantar um Programa de Gestão de Documentos?
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Legislação Arquivística
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Legislação Arquivística

Lei Federal 8159 de 08 de Janeiro de 1991:

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção 

especial aos documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como 

elementos de prova e informação.

Art. 25 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 

considerado como de interesse público e social.
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Proteção ao patrimônio documental 

Constituição Federal de 1988, art. 23: É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: proteger os documentos, as obras e outros bens 

de valor histórico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
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LEI Nº 9.871, DE 09 DE JULHO DE 2012 (Regula o acesso à informações)

Art.1º Esta  Lei  dispõe  sobre  as  normas  a  serem observadas pela 

Administração Pública Estadual com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso II do § 4º do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito 

Santo.

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (Regula o acesso à 

informação) 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 

a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º,  no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Legislação Arquivística



27

Resolução CONARQ n° 6, de 15 de maio de 1997, a guarda dos 

documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do Poder 

Público, visando garantir o acesso e a democratização da informação, sem 

ônus, para a administração e para o cidadão. 

Resolução CONARQ n.º 40, de 09 de dezembro de 2014-Dispõe sobre os 

procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder Público.

Resolução CONARQ n.º 5, de 30 de setembro de 1996 (D.O.U de 

11/10/1996). Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de 

documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios.

Legislação Arquivística
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Eliminação de documentos

Lei federal de Arquivos n.º 8.159, art. 9º “A eliminação de 

documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público 

será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, 

na sua específica esfera de competência”. 

Lei federal de Arquivos n.º 8.159, art. 10 “Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e imprescritíveis”. 

Legislação Arquivística
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Eliminação de Documentos

Decreto Federal n.º 1.799, de 30/01/96, art. 12 “A eliminação de 

documentos, após a microfilmagem, dar-se-á por meios que 

garantam sua inutilização, sendo a mesma precedida de lavratura de 

termo próprio e após a revisão e a extração de filme cópia”.

Legislação Arquivística
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Crimes contra os documentos públicos 

Código Penal, art. 305 Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício 

próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou 

particular verdadeiro, de que não podia dispor: Pena – reclusão de dois a 

seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco 

anos, e multa, se o documento é particular.

Legislação Arquivística
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Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998

 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio 

cultural Art. 62 – Destruir, inutilizar ou deteriorar: II – arquivo, registro, 

museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido 

por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Legislação Arquivística
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIAGNÓSTICO ARQUIVISTICO / 2015
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Diagnóstico Arquivístico dos Órgãos do Executivo Estadual

• Realizado entre  março e agosto de 2015 (4 Arquivistas);

• Em 2010 uma empresa de consultoria orçou em R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) o valor para desenvolver um 
estudo semelhante;
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Metodologia aplicada

O questionário foi desenvolvido com base nos seguintes eixos 

temáticos:

• Informações sobre os setores de arquivo e protocolo;

• Informações sobre a documentação;

• Atividades arquivísticas;

• Recursos humanos;

• Recursos materiais e logística;

• Sugestões. 
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     DADOS IMPORTANTES DO DIAGNÓSTICO 
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Possuem Arquivo e Protocolo

Protocolo Arquivo Arq. Organograma

49

39

8
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Quantidade de documentos nos 
seus diversos suportes 
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Condições do acervo
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CADs, Tabela de Temporalidade da 
área-fim e eliminação de documentos.



40



41

Organização de Documentos
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Conclusões do Diagnóstico

Foi possível entender a gestão documental nos aspectos:

 Operacionais;
 Financeiros e Recursos Humanos;
 Técnicos e administrativos;
 Normativo;
 Pontos fortes;
 Pontos fracos;

 A capacitação foi um elemento citado como necessidade iminente, 
urgente.

 De forma geral, o diagnóstico possibilitou conhecer a realidade 
arquivística do executivo estadual, e propor melhorias em vários eixos 
do PROGED.
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AS ATIVIDADES RELACIONADAS A GESTÃO DOCUMENTAL
PODEM SER TRANSFERIDAS PARA EMPRESAS 

TERCEIRIZADAS?
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                             Considerando os aspectos legais

 É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação.(Art. 1°, Lei Federal 8.159, de 08 de janeiro de 1991.

 É permitida a contratação de serviços para execução de atividades 
técnicas auxiliares, desde que planejados, supervisionados e 
controlados por agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades 
produtores e acumuladores dos documentos (CONARQ, Resolução n° 6, 
1997, Art. 3°). 
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Quanto se gasta em média com 

empresas terceirizadas para prestarem 

serviços na área de arquivo?
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Fonte : 1- Diagnóstico arquivistico dos órgãos do Executivo Estadual, 2015, APEES.
            2- Portal da Transparência, 2016.

Quantidade de órgãos 
visitados

 Órgãos que terceirizaram 
serviços

Custo total de 2005 a 
2015

54 17 51.274.999,32

Quantidade de órgãos  em 
2016

Valor gasto

9 8.406.245,24
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QUAIS OS SERVIÇOS MAIS 
DEMANDADOS?
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Fonte : Diagnóstico arquivistico dos órgãos do Executivo Estadual, 2015, APEES.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS
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Grandes marcos

 Advento das novas tecnologias da informação e Comunicação TIC;
 A globalização da rede mundial de computadores;
 Promulgação da Lei Federal de Arquivos (8.159/1991);
 Promulgação da Lei de Acesso a Informação (12.527/2011);
 Transparência nas ações da administração pública;
 A necessidade de ampliar e facilitar os serviços públicos aos 

cidadãos de forma rápida e segura;
 A produção em massa de informações e documentos em formato 

digital;
 Necessidade de novas ferramentas para gerenciar e preservar essas 

informações;
 Surgimento de sistemas informatizados de gestão arquivística de 

documentos.

GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS
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O que é documento digital? É a informação registrada, codificada em dígitos 

binários e acessível por meio de sistema computacional. 

O que é documento arquivístico digital? É um documento digital que é 

tratado e gerenciado como um documento arquivístico, ou seja, incorporado ao 

sistema de arquivos.

GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS

SIGAD; GED e 
Sistemas de informação, 
são análogos?
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS

 A produção de documentos digitais levou à criação de sistemas 
informatizados de gerenciamento de documentos. Entretanto, 
para se assegurar que documentos arquivísticos digitais sejam 
confiáveis e autênticos e possam ser preservados com essas 
características, é fundamental que os sistemas incorporem 
os conceitos arquivísticos e suas implicações no 
gerenciamento dos documentos digitais. 

 Nesse sentido, é importante estabelecer a diferença entre 
sistema de informação, gestão arquivística de documentos, 
sistema de gestão arquivística de documentos, gerenciamento 
eletrônico de documentos (GED) e sistema informatizado de 
gestão arquivística de documentos (SIGAD).

SIGAD; GED e Sistemas de informação, são análogos?
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS

 Sistema de informação:  Conjunto organizado de políticas, 
procedimentos, pessoas, equipamentos e programas computacionais 
que produzem, processam, armazenam e proveem acesso à 
informação proveniente de fontes internas e externas para apoiar o 
desempenho das atividades de um órgão ou entidade. 

 Gestão arquivística de documentos: Conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação 
e arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, 
visando sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

 Sistema de gestão arquivística de documentos : Conjunto de 
procedimentos e operações técnicas, cuja interação permite a 
eficiência e a eficácia da gestão arquivística de documentos.

SIGAD; GED e Sistemas de informação, são análogos?
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GESTÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSITICOS DIGITAIS

 Gerenciamento eletrônico de documentos (GED) Conjunto de 
tecnologias utilizadas para organização da informação não estruturada de 
um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes 
funcionalidades: captura, gerenciamento, armazenamento e distribuição. 
Entende-se por informação não estruturada aquela que não está 
armazenada em banco de dados, como mensagem de correio eletrônico, 
arquivo de texto, imagem ou som, planilha etc. 

SIGAD; GED e Sistemas de informação, são análogos?
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Sistema Informatizado de Gestão 
Arquivística de Documentos- SIGAD 
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Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 
Documentos-SIGAD 

 É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de 
gestão arquivística de documentos, processado por computador. Pode compreender um 
software particular, um determinado número de softwares integrados, adquiridos ou 
desenvolvidos por encomenda, ou uma combinação destes. O sucesso do SIGAD 
dependerá, fundamentalmente, da implementação prévia de um programa de gestão 
arquivística de documentos. ( e-ARQ Brasil, p.10)

 É um conjunto de procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de 
vida dos documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os 
princípios da gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema 
informatizado. Um SIGAD tem que ser capaz de manter a relação orgânica entre os 
documentos e de garantir a confiabilidade, a autenticidade e o acesso, ao longo do tempo, 
aos documentos arquivísticos, ou seja, seu valor como fonte de prova das atividades do 
órgão produtor.
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Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de 
Documentos-SIGAD 

 O SIGAD deve ser capaz de gerenciar, simultaneamente, os 
documentos digitais e os convencionais. No caso dos documentos 
convencionais, o sistema registra apenas as referências sobre os 
documentos e, para os documentos digitais, a captura, o 
armazenamento e o acesso são feitos por meio do SIGAD. 

 O e-ARQ Brasil estabelece requisitos mínimos para um Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), 
independentemente da plataforma tecnológica em que for desenvolvido 
e/ ou implantado
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REQUISITOS BÁSICOS  DE UM SIGAD
 

 Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos 

de documentos arquivísticos; 

  Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os 

componentes digitais do documento arquivístico como uma unidade 

complexa;

 Gestão dos documentos a partir do plano de classificação para manter 

a relação orgânica entre os documentos; 

 Implementação de metadados associados aos documentos para 

descrever os contextos desses mesmos documentos (jurídico-

administrativo, de proveniência, de procedimentos, documental e 

tecnológico);
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REQUISITOS BÁSICOS  DE UM SIGAD
 

 Integração entre documentos digitais e convencionais; 

 Foco na manutenção da autenticidade dos documentos; 

  Avaliação e seleção dos documentos para recolhimento e preservação 

daqueles considerados de valor permanente; 

  Aplicação de tabela de temporalidade e destinação de documentos; 

  Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função 

de exportação; 

 Gestão de preservação dos documentos.
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E-DOCS 
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Sistema corporativo de gestão de 

documentos arquivísticos digitais que 

contempla os procedimentos de autuação, 

despacho, tramitação, classificação, prazo 

de guarda, arquivamento e destinação final.

E-DOCS
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Digitalização de documentos
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Digitalização de documentos

 É um processo de conversão dos documentos arquivísticos  

convencionais para formato digital.

 Todo o tipo de documento que contenha textos, imagens (fixas ou 

em movimento) e áudio pode ser convertido para um formato digital 

similar, o que significa que o resultado dessa conversão não é igual 

ao original.



65

Por que digitalizar?
 

 Contribuir para o amplo acesso aos documentos arquivísticos;

 Incrementar a preservação e segurança dos documentos 

arquivísticos originais em outros suportes;

 Permitir o intercâmbio de acervos e de instrumentos de pesquisa por 

meio de redes informatizadas.

 Promover a difusão e reprodução dos acervos arquivísticos não 

digitais, em formatos e apresentações diferenciados do formato 

original. 

Digitalização de documentos
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O documento digital e o documento digitalizado 
são a mesma coisa?



67

DOCUMENTO DIGITAL

 Documento Digital é todo arquivo digital gerado em um computador 

ou periférico, que também contenha um resumo de seu conteúdo e a 

identificação de seu autor.

DOCUMENTO DIGITALIZADO

 É a representação digital de um documento produzido em outro 

formato e que, por meio da digitalização, foi convertido para o 

formato digital.

Digitalização de documentos
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Após a digitalização, os documentos podem ser 

descartados ?
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Lei Federal 13.874 de 20 de setembro de 2019
(Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de 

novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a 

Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras 

providências.

Art. 10.  A Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 2º-
A:    

“Art. 2º-A.  
Fica autorizado o armazenamento, em meio eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos 

públicos ou privados, compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta Lei, nas 
legislações específicas e no regulamento.

§ 1º  Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital nos termos 
estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos 
de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica.

§ 2º  O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o 
disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento 
original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado.

§ 3º  Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos 
armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm#art2a.
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Lei Federal 13.874 de 20 de setembro de 2019
(Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de 

novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a 

Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras 

providências.

§ 4º  Os documentos digitalizados conforme o disposto neste artigo terão o mesmo efeito jurídico 
conferido aos documentos microfilmados, nos termos da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e de 
regulamentação posterior.

§ 5º  Ato do Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá 
código de autenticação verificável.

§ 6º  Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no § 1º deste 
artigo, relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no sistema 
financeiro nacional.

§ 7º  É lícita a reprodução de documento digital, em papel ou em qualquer outro meio físico, que 
contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica 
definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais 
requisitos.

§ 8º Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de 
documentos públicos será usada certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil).”

Digitalização de documentos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5433.htm
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Orientações quanto as determinações da Lei 13.874

Caso a administração pública opte pela digitalização de documentos, algumas  
medidas deverão ser implementadas :

a. Os documentos em papel deverão ser classificados, e descartar os que 
possuírem a destinação final :  eliminação;

b. O ideal é eliminar os documentos em papel somente depois que cumprir os 
prazos de guarda estabelecidos na  TTD;

c. Somente os documentos de longos prazos de guarda deverão ser 
digitalizados: não faz qualquer sentido digitalizar documentos com prazos 
curtos de guarda conforme TTD

d. O Município deverá criar uma politica de preservação digital para 
organização, acesso e preservação dos documentos digitalizados.

 

Digitalização de documentos
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    ATIVIDADES

1) Estudo de caso: formar duplas ou trios.
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