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Apresentação

A Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos, por meio do Projeto 
de Organização do Acervo Documental, vem aplicando a metodologia arquivís-
tica no Ministério da Saúde desde 1996 em todos os setores e capacitando seus 
profissionais para atuarem no processo da gestão documental.

O treinamento em classificação de documentos visa à uniformização dos 
procedimentos arquivísticos na organização de acervos documentais do Minis-
tério da Saúde.

A apostila é um instrumento prático de apoio aos técnicos responsáveis 
pela execução das atividades arquivísticas.

Selma Braga Duboc

Coordenação de Arquivo e  
Gestão de Documentos
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Projeto de Organização dos 
Documentos de Arquivo do MS

Resultados Alcançados

Posição: dezembro de 2003

LEVANTAMENTO DA MASSA DOCUMENTAL
METROS LINEARES 49.890
DATAS-LIMITE 1872 a 2003

CAPACITAÇÃO
CURSOS 22
PESSOAS ENVOLVIDAS (sede e estados) 742

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
UNIDADES SETORIAIS ENVOLVIDAS 109
PESSOAS ENVOLVIDAS NA SEDE 148
PESSOAS ENVOLVIDAS NOS ESTADOS 98
ESTADOS COM GRUPOS DE TRABALHO 24

TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS
UNIDADES SETORIAIS ENVOLVIDAS 109
QUANTITATIVO EM METROS LINEARES 1.222

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
QUANTITATIVO EM METROS LINEARES 137

APERFEIÇOAMENTO
PESSOAS ENVOLVIDAS 159
ESTADOS ENVOLVIDOS 24
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INSTRUMENTO INSTITUÍDO
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE  
ARQUIVO DO MS 

PORTARIA N.º. 029, 
DE 07/01/1998

INSTRUMENTO EM ELABORAÇÃO
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DE  
ARQUIVO DO MS – ATIVIDADES-FIM

INVENTÁRIOS REALIZADOS ACERVO ELIMINAÇÃO
HOSPITAL ANA NERI (BA) 615m 4t
HOSPITAL DE MARACANAÚ (CE) 736m 210m
COLÔNIA JULIANO MOREIRA (RJ) 242m 15m
HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE 
VARGAS (RS)

1.062m 98m

LEVANTAMENTO DO ACERVO – ÓRGÃOS EXTINTOS
INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da  
Previdência Social) (em metros lineares)

1.297,50 

INAN (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição)  
(em metros lineares)

618,96 

CEME (Central de Medicamentos) (em metros lineares) 549,20 
TOTAL (em metros lineares) 2.465,66 





2   Conceitos 
Arquivísticos
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Arquivo

É o conjunto de documentos, organicamente acumulados, 
produzidos ou recebidos por pessoas físicas e instituições públi-
cas ou privadas em decorrência do exercício de atividade espe-
cífica, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza 
do documento.
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Funções dos Arquivos

GUARDA

CONSERVAÇÃO

ACESSIBILIDADE
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Finalidade dos  
Arquivos

SERVIR À ADMINISTRAÇÃO

VALOR ADMINISTRATIVO

SERVIR À HISTÓRIA

VALOR HISTÓRICO

1

2
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DOCUMENTO

♦ É o suporte da informação.

INFORMAÇÃO

♦ É a idéia ou a mensagem contida 
num documento.
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FREQÜÊNCIA DE USO

1.ª IDADE CORRENTE Objeto de consultas fre-
qüentes.

2.ª IDADE INTERMEDIÁRIA Aguarda eliminação ou 
recolhimento para guarda 
permanente.

3.ª IDADE PERMANENTE Deve ser definitivamente 
preservado.



3   Relação das 
Espécies de 

Documentos
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Relação das Espécies 
de Documentos

1 - ATA

- Utilizada por órgãos/entidades públicas para registrar, resumir e di-
vulgar fatos e ocorrências verificadas em reunião.

2 - AVISO

- Utilizado para a correspondência oficial entre ministros de Estado 
e/ou dirigentes de órgãos integrantes da estrutura da Presidência 
da República.

3 - BOLETIM

- Utilizado para divulgar assuntos de interesse de órgão/entidade e/
ou dos servidores.

4 - CARTA

- Forma pela qual os órgãos/entidades, etc. se dirigem aos particula-
res em geral.

5 - CARTA-CIRCULAR

- Forma pela qual os órgãos/entidades, etc. se dirigem aos particula-
res em geral. Utilizada quando o mesmo conteúdo deve ser divul-
gado para vários destinatários.

6 - CERTIDÃO

- Utilizada para retratar atos ou fatos constantes de assentamentos 
públicos permanentes que se encontrem em poder de órgãos/enti-
dades públicas.

7 - CONTRATO

- Utilizado pelos órgãos/entidades públicas para firmarem compro-
missos com a iniciativa privada, tendo em vista a aquisição de ma-
teriais e equipamentos ou a execução de obras e serviços diversos.
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8 - CONVÊNIO

- Utilizado pelos órgãos/entidades públicas para firmarem, entre si, 
acordo de interesse comum.

9 - DECLARAÇÃO

- Utilizada para afirmar positiva ou negativamente a existência de 
fato ou estado de conhecimento do órgão/entidade pública, de-
vendo ser expedida pelo titular da mesma mediante delegação.

10 - DECRETO

- Ato administrativo expedido pelo presidente da República e refe-
rendado por ministro de Estado, com finalidades gerais, específicas 
ou individuais.

11 - EDITAL

- Documento utilizado para o estabelecimento de condições sobre 
assuntos de interesses variados, tornando-se público por meio de 
anúncios na imprensa,, no Diário Oficial da União ou com afixação 
em lugares públicos.

12 - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

- Expediente dirigido ao presidente da República para informá-lo 
sobre determinado assunto, para propor alguma medida ou para 
submeter à sua consideração projeto de ato normativo. Em regra, a 
exposição de motivos é dirigida ao presidente da República por um 
ministro de Estado ou secretário da Presidência da República. Nos 
casos em que o assunto tratado envolver mais de um ministério, a 
exposição de motivos deverá ser assinada por todos os ministros 
envolvidos, sendo, por essa razão, denominada de “interministe-
rial”.

13- FAC-SÍMILE (FAX)

- Utilizado para a transmissão de documentos via linha telefônica 
(cópia), em caráter oficial. Em regra, o original desses documentos 
segue posteriormente pela via e na forma de praxe.

14- INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

- Utilizada pelo órgão/entidade objetivando regulamentar e estabe-
lecer procedimentos de caráter administrativo.
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15- INSTRUÇÃO NORMATIVA

- Utilizada por órgãos centrais de sistemas objetivando a normatiza-
ção e a coordenação central das atividades que lhes são inerentes.

16- LEI

- Norma jurídica escrita, emanada do poder competente, com caráter 
de obrigatoriedade, que cria, extingue ou modifica direito.

16- MEDIDA PROVISÓRIA

- Editada pelo presidente da República para legislar, em caso de rele-
vância e urgência, devendo ser submetida de imediato ao Congres-
so Nacional, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.

17- MEMORANDO

- Documento utilizado internamente por chefes e dirigentes para o 
trato de assuntos administrativos de interesse do próprio órgão/en-
tidade. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do 
memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 
simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desneces-
sário aumento do número de comunicações, os despachos ao me-
morando devem ser dados no próprio documento e, no caso de fal-
ta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite 
que se historie o andamento da matéria tratada no memorando.

18- MEMORANDO-CIRCULAR

- Documento utilizado internamente por chefes e dirigentes para o 
trato de assuntos administrativos de interesse do próprio órgão/en-
tidade. Utilizado quando o mesmo conteúdo deve ser divulgado 
entre várias unidades administrativas.

19- MENSAGEM

- Instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes 
públicos. Enviada pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislati-
vo para informar sobre fatos da Administração Pública, expor o pla-
no de governo, submeter ao Poder Legislativo matérias que depen-
dam de sua liberação, apresentar veto, comunicar sanção, enfim, 
fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse 
dos poderes públicos.
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20- NOTA

- Correspondência trocada entre o Ministério das Relações Exteriores 
e as representações diplomáticas.

21- OFÍCIO

- Utilizado por chefes e dirigentes de órgãos/entidades públicas para 
a correspondência externa de assuntos oficiais.

22- OFÍCIO-CIRCULAR

- Utilizado por chefes e dirigentes de órgãos/entidades públicas para 
a correspondência externa de assuntos oficiais. Utilizado quando o 
mesmo conteúdo deve ser divulgado entre vários destinatários.

23- PARECER

- Utilizado por órgãos consultivos ou técnicos para opinarem e/ou se 
manifestarem a respeito de assuntos submetidos à sua considera-
ção.

24- PARECER NORMATIVO

- Utilizado por órgãos consultivos superiores ou centrais de sistemas 
para fixar entendimento sobre normas legais ou regulamentares.

25- PORTARIA

- Expedida por ministros de Estado e/ou dirigentes dos órgãos da 
Administração Pública Federal para a prática de atos necessários ao 
eficaz andamento dos serviços dentro da área específica de atuação 
do órgão.

26- RELATÓRIO

- Utilizado para reunir informações, de forma sistemática e objetiva, 
de atividades desenvolvidas pelo órgão/entidade ou servidor.

27- REPRESENTAÇÃO

- Utilizada para levar ao conhecimento de autoridades competentes 
ocorrências de fatos ou irregularidades detectadas na execução de 
serviços prestados por órgãos públicos.
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28- REQUERIMENTO

- Documento em que se faz pedido à autoridade competente.

29- RESOLUÇÃO 

- Utilizado por órgãos colegiados para o estabelecimento de normas 
sobre assuntos de sua competência.

30- TELEGRAMA

- Utilizado para a transmissão, pela ECT, de mensagem urgente e su-
cinta, em caráter oficial.

31- TELEX

- Utilizado para a transmissão de mensagem direta, de equipamento 
a equipamento, de assunto urgente e sucinto, em caráter oficial.

32- TERMO ADITIVO

- Utilizado para alterar ou complementar, com base em disposição le-
gal, as cláusulas de contratos ou convênios firmados pelos órgãos/
entidades públicas.



4   Noções de 
Preservação de 

Documentos
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Noções de Preservação 
de Documentos

1 Por que preservar?

Preservar porque em todos os suportes docu-
mentais estão contidas informações de extrema im-
portância para a sociedade. Preservando o suporte, 
preserva-se a informação.

Preservar/conservar para não haver neces-
sidade de restaurar. A restauração, além de ser um 
procedimento de alto custo financeiro, muitas vezes 
compromete a informação contida no documento. 

2 O que preservar?

Uma informação perdida por um administrador no passado acarretará 
em gastos e perdas de tempo se outro administrador, no presente, necessitar 
dessas informações.

Menos recursos humanos e materiais serão gastos se as informações es-
tiverem organizadas e preservadas.

3 Alguns documentos, quando produzidos, já 
são considerados de valor permanente.

Atas, relatórios, convênios, contratos, publicações da própria instituição, 
planos, projetos, programas, plantas, etc.

Com o objetivo de conservar os documentos, para que as informações 
que eles contenham possam ser utilizadas por tempo indefinido, deve-se dar 
um tratamento adequado aos documentos desde a sua produção e ter cuida-
do ao manuseá-lo e arquivá-lo.

4 Fatores que provocam a destruição de documentos:

De ordem biológica:

• Insetos (baratas, traças, cupins, etc.).

• Microorganismos (fungos atuam decompondo a celulose e produ-
zem também pigmentos que mancham o papel).

• Roedores.
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• O homem (deixando restos de comida no local do acervo, guardan-
do inadequadamente os documentos e manuseando-os sem o de-
vido cuidado).

De ordem físico-química:

• Temperatura e umidade: o papel se deteriora com o tempo, mesmo 
que as condições de conservação sejam boas. O papel perde sua cor 
original, tornando-se frágil, o que causa seu envelhecimento natu-
ral.

• Quanto mais baixa a temperatura na qual ele for conservado, maior 
será a vida do papel. Como temperaturas muito baixas tornam-se 
desagradáveis para funcionários e usuários, a temperatura em tor-
no de 22oC está dentro do limite recomendado.

• O excesso de umidade também é prejudicial ao papel. As condições 
ideais estão em torno de 50% a 65%.

• Luminosidade: a luz direta danifica os documentos. Deve-se evitar 
a incidência de luz direta, com o acondicionamento apropriado e 
controle de grau de intensidade de luz.

• Poluição do ar (gases, poeira, elementos de contato – inseticidas, 
tintas, etc.).

• Falta de ventilação.

• Acidentes (água, incêndios, guerras, terremotos, etc.).

5 Conservação preventiva de acervos.

Quando se lida com documentos em arquivo corrente, deve-se atentar 
para as seguintes recomendações:

• Evite fazer anotações utilizando canetas (a tinta da caneta é anties-
tética e desfiguradora).

• Não use saliva no dedo para virar as folhas dos livros (a saliva provo-
ca acidez no papel).

• Não faça dobras para marcar páginas (dobras nas folhas provocam 
rompimento das fibras do papel).

• Não faça refeições perto do acervo (as comidas e bebidas sujam, 
mancham e atraem insetos).

• Nunca tente remendar usando fitas adesivas (as fitas adesivas pro-
vocam manchas).
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• Não use clipes, grampos e prendedores de metal (a ferrugem se de-
senvolve e migra para o papel).

• Mantenha sempre as mãos limpas (mãos sujas provocam man-
chas).

• Não coloque entre as páginas do documento: flores, recortes de jor-
nais e papéis ácidos, para evitar manchas e acidez.

• Evite exposição do acervo à luz solar (a luz danifica papéis e tintas).

• Mantenha o ambiente sempre limpo e livre de poeira (a poeira rea-
ge com a umidade, produzindo ácidos).

• Não exponha o acervo a altas temperaturas (acelera as reações quí-
micas e favorece a proliferação de insetos e microorganismos).

• Adote as formas corretas de arquivamento e mobi-
liário:

• As estantes e os arquivos devem ser de aço, pois 
são mais leves, não entram em combustão e, prin-
cipalmente, dificultam a proliferação de insetos.

• O uso de caixas-arquivo a partir do arquivo inter-
mediário é o mais adequado, pois evita-se que os 
documentos fiquem expostos diretamente à poei-
ra, à luminosidade, etc.

Organize um programa de prevenção de incêndios que seja funcional, 
eficaz e que, se possível, em caso de ocorrência de um incêndio, não cause 
outros danos à documentação.

Tome medidas de higiene contra insetos, fazendo inspeções periódicas 
nos depósitos, e mantenha constante vigilância quanto à entrada de móveis 
e documentos acumulados. A maneira mais segura de evitar problemas com 
insetos é manter bons hábitos de limpeza no local do arquivo.

Construa os arquivos segundo orientação técnica, evitando locais com 
muita poluição, ruídos em excesso e tráfego intenso de veículos.
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Normas Conseqüências
Não fume no local do arquivo Os poluentes contribuem para a dete-

rioração do papel
Evite fazer anotações utilizando 
caneta

A tinta da caneta é antiestética e desfi-
guradora

Não use saliva no dedo para virar 
as folhas dos documentos

A saliva provoca acidez no papel

Não faça dobras para marcar as 
páginas

Dobras nas folhas provocam rompimen-
to das fibras do papel

Não apóie os cotovelos em cima 
dos livros de leitura

Apoiar os cotovelos danifica a encader-
nação

Não arranque páginas A informação contida não é importante 
só para você

Não faça refeições perto dos do-
cumentos

As comidas sujam, mancham e atraem 
insetos

Nunca tente remendar usando fi-
tas adesivas

As fitas adesivas provocam manchas

Não coloque clipes como marca-
dores de páginas

A ferrugem se desenvolve no clipe e mi-
gra para o papel

Evite tirar cópia de obras raras A xerox danifica a encadernação e as tin-
tas coloridas

Mantenha sempre as mãos lim-
pas

Mãos sujas provocam manchas

Cuidado quando digitalizar livros 
e documentos fragilizados

A eletrostática do scanner pode ocasio-
nar rasgos

Nunca retire o livro da estante pu-
xando-o pela cabeça

Retire o livro da estante puxando-o pelo 
meio da lombada

Não coloque entre as páginas do 
documento: flores, recortes de 
jornal e papéis ácidos

Para evitar manchas e acidez

Evite a exposição dos livros e do-
cumentos à luz solar

A luz danifica capas, encadernações, pa-
péis e tintas

Mantenha o ambiente sempre 
limpo e livre de poeira

A poeira reage com a umidade produ-
zindo ácidos

O acervo não deve ser exposto a 
altas temperaturas

Acelera as reações químicas e favorece a 
proliferação de insetos e microorganis-
mos





5   Legislação
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Legislação Arquivística Brasileira 
Retirada da Internet e Publicada 

pelo Conselho Nacional 
de Arquivos (CONARQ)

Fevereiro - 2003

SUMÁRIO

LEGISLAÇÃO FEDERAL

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 1988 (excertos)

LEIS E DECRETOS-LEI FEDERAIS

LEIS

LEI N.º 8.159, DE 08 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências.

LEI N.º 8.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos docu-
mentais privados dos presidentes da República, e dá outras providências.

LEI N.º 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual 
do habeas data.

LEI N.º 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.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200, DE 28 DE JUNHO DE 2001

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, e dá 
outras providências.
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DECRETOS FEDERAIS

DECRETO N.º 3.179, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e ativi-
dades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

DECRETO N.º 3.505, DE 13 DE JUNHO DE 2000

Institui a Política de Segurança da Informação nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal.

DECRETO N.º 3.714, DE 3 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de documentos a que se 
refere o art. 57-A do Decreto n.º 2.954, de 29 de janeiro de 1999, e dá outras 
providências.

DECRETO N.º 3.779, DE 23 DE MARÇO DE 2001

Acresce dispositivo ao art. 1.o do Decreto n.º 3.714, de 3 de janeiro de 
2001, que dispõe sobre a remessa por meio eletrônico de documentos.

DECRETO N.º 3.865, DE 13 DE JULHO DE 2001

Estabelece requisito para contratação de serviços de certificação digital 
pelos órgãos públicos federais, e dá outras providências.

DECRETO N.º 3.872, DE 18 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre o Comitê Gestor da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Bra-
sileira - CG ICP-Brasil, sua Secretaria-Executiva, sua Comissão Técnica Executiva 
e dá outras providências.

DECRETO N.º 3.996, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre a prestação de serviços de certificação digital no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

DECRETO N.º 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002

Regulamenta a Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
política nacional de arquivos públicos e privados.

DECRETO N.º 4.176, DE 28 DE MARÇO DE 2002

Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, 
a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos 
de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e 
dá outras providências.

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=37193A&Position=1&TotDocs=1
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DECRETO N.º 4.344, DE 26 DE AGOSTO DE 2002

Regulamenta a Lei n.º 8.394, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe so-
bre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados 
dos presidentes da República, e dá outras providências.

DECRETO N.º 4.553, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e mate-
riais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito 
da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

RESOLUÇÕES DO CONARQ

RESOLUÇÃO N.º 1, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e/ou códigos de clas-
sificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza 
dos assuntos resultantes de suas atividades e funções.

RESOLUÇÃO N.º 2, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no re-
colhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas.

RESOLUÇÃO N.º 3, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Dispõe sobre o Programa de Assistência Técnica do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ).

RESOLUÇÃO N.º 5, DE 30 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documentos 
nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.

RESOLUÇÃO N.º 6, DE 15 DE MAIO DE 1997

Dispõe sobre diretrizes quanto à terceirização de serviços arquivísticos 
públicos.

RESOLUÇÃO N.º 7, DE 20 DE MAIO DE 1997

Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público.

RESOLUÇÃO N.º 8, DE 20 DE MAIO DE 1997

[REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N.º 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001]
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RESOLUÇÃO N.º 10, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a adoção de símbolos ISO nas sinaléticas a serem utilizadas 
no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos.

RESOLUÇÃO N.º 11, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre os arquivos públicos que integram o acervo das agências 
reguladoras, das empresas em processo de desestatização, das empresas de-
sestatizadas, das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços 
públicos, e das pessoas jurídicas de direito privado.

RESOLUÇÃO N.º 12, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse pú-
blico e social de arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que conte-
nham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento 
nacional.

RESOLUÇÃO N.º 13, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2001

Dispõe sobre a implantação de uma política municipal de arquivos, so-
bre a construção de arquivos e de websites de instituições arquivísticas.

RESOLUÇÃO N.º 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

Aprova a versão revisada e ampliada da Resolução n.º 4, de 28 de mar-
ço de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de 
Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como 
modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sis-
tema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de 
documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração 
Pública.

RESOLUÇÃO N.º 15, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002

[Revoga a Resolução n.º 09, de 1 de julho de 1997, do CONARQ, substitu-
ída pela Portaria n.º 05, da Casa Civil da Presidência da República, de 7 de fe-
vereiro de 2002, que dispõe sobre o regimento interno do Conselho Nacional 
de Arquivos (CONARQ)].

INSTRUÇÕES NORMATIVAS FEDERAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 1 DO ARQUIVO NACIONAL, DE 18 DE ABRIL 
DE 1997 

Estabelece os procedimentos para entrada de acervos arquivísticos no 
Arquivo Nacional.
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SISTEMAS DE ARQUIVOS (Atos Constitutivos)

Sistema de Arquivos da Câmara dos Deputados – SIARQ – CD. Ato da 
Mesa n.º 15, de 18 de maio de 1999 (Congresso Nacional).

LEIS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

LEI N.º 2.545, DE 28 DE ABRIL DE 2000

Dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos públicos.
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Legislação Federal

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Título II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

“Art. 5.º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes:

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

LEIS E DECRETOS-LEI

LEI N.º 8.159, DE 08 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política nacional de arquivos 
públicos e privados e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção 
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à adminis-
tração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova 
e informação.

Art. 2.º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de ca-
ráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades 
específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da infor-
mação ou a natureza dos documentos.
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Art. 3.º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimen-
tos 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. 4.º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em do-
cumentos de arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de res-
ponsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art. 5.º - A administração pública franqueará a consulta aos documentos 
públicos na forma da Lei.

Art. 6.º - Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material 
ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil 
e administrativa.

CAPÍTULO II

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS

Art. 7.º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzi-
dos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âm-
bito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias.

§ 1.º - São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarre-
gadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades.

§ 2.º - A cessação de atividade de instituições públicas e de caráter pú-
blico implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística 
pública ou a sua transferência à instituição sucessora.

Art. 8.º - Os documentos públicos são identificados como correntes, in-
termediários e permanentes.

§ 1.º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes.

§ 2.º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sen-
do de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administra-
tivo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

§ 3.º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
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Art. 9.º - A eliminação de documentos produzidos por instituições pú-
blicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição 
arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

Art. 10 - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e impres-
critíveis.

CAPÍTULO III

DOS ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos 
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de 
suas atividades.

Art. 12 - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Públi-
co como de interesse público e social, desde que sejam considerados como 
conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico 
nacional.

Art. 13 - Os arquivos privados identificados como de interesse público e 
social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade docu-
mental, nem transferidos para o exterior.

Parágrafo único - Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá 
preferência na aquisição.

Art. 14 - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados 
como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autoriza-
ção de seu proprietário ou possuidor.

Art. 15 - Os arquivos privados identificados como de interesse público 
e social poderão ser depositados a título revogável, ou doados a instituições 
arquivísticas públicas.

Art. 16 - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos 
anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interes-
se público e social.

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
ARQUIVÍSTICAS PÚBLICAS

Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter públi-
co compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais.
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§ 1.º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional do Poder Executivo, e os 
arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, 
do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Re-
lações Exteriores, do Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica.

§ 2.º - São Arquivos Estaduais o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do 
Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

§ 3.º - São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o 
arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário.

§ 4.º - São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo 
do Poder Legislativo.

§ 5.º - Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo 
com sua estrutura político-jurídica.

Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos 
documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como 
preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar 
e implementar a política nacional de arquivos.

Parágrafo único - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Na-
cional poderá criar unidades regionais.

Art. 19 - Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão 
e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legis-
lativo Federal no exercício de suas funções, bem como preservar e facultar o 
acesso aos documentos sob sua guarda.

Art. 20 - Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o 
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário 
Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de car-
tórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos 
sob sua guarda.

Art. 21 - Legislação Estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os 
critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, 
bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na 
Constituição Federal, e nesta Lei.

CAPÍTULO V

DO ACESSO E DO SIGILO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Art. 22 - É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos.

Art. 23 - Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas 
pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos.
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§ 1.º - Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da 
sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da invio-
labilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas 
são originalmente sigilosos.

§ 2.º - O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da so-
ciedade e do Estado será restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a 
contar da data de sua produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma 
única vez, por igual período.

§ 3.º - O acesso aos documentos sigilosos referentes à honra e a imagem 
das pessoas será restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da 
data de sua produção.

Art. 24 - Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a 
exibição reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável 
à defesa de direito próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte.

Parágrafo único - Nenhuma norma de organização administrativa será in-
terpretada de modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

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.

Art. 26 - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão 
vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, 
como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.

§ 1.º - O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral 
do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísti-
cas e acadêmicas, públicas e privadas.

§ 2.º - A estrutura e funcionamento do Conselho criado neste artigo se-
rão estabelecidos em regulamento.

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 08 de janeiro de 1991; 170.º da Independência e 103.º da 
República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

[Diário Oficial da União, de 09 janeiro de 1991, e 
pub. ret. em 28 de janeiro de 1991]
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LEI N.º 8.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Dispõe sobre a preservação, organização 
e proteção dos acervos documentais 

privados dos presidentes da República, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º Os acervos documentais privados de presidentes da República e 
o acesso à sua consulta e pesquisa passam a ser protegidos e organizados nos 
termos desta Lei.

Parágrafo Único. A participação de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado detentoras de acervo presidencial, nos benefícios e obrigações decor-
rentes desta Lei, será voluntária e realizada mediante prévio acordo formal. 

Art. 2.º Os documentos que constituem o acervo presidencial privado 
são na sua origem, de propriedade do Presidente da República, inclusive para 
fins de herança, doação ou venda.

Art. 3.º Os acervos documentais privados dos presidentes da República 
integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse públi-
co para os fins de aplicação do § 1º do artigo 216 da Constituição Federal, e 
são sujeitos às seguintes restrições: 

“Constituição Federal 

§ 1.º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação”.

I -  em caso de venda, a União terá direito de preferência; e

II -  não poderão ser alienados para o exterior sem manifestação ex-
pressa da União.
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CAPÍTULO II

DO SISTEMA DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PRIVADOS 
DOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA

Art. 4.º Os acervos documentais privados dos presidentes da República 
ficam organizados sob a forma de sistema que compreende o conjunto de 
medidas de providências a serem levadas a efeito por entidades públicas e 
privadas, coordenadas entre si, para a preservação, conservação e acesso aos 
acervos documentais privados dos presidentes da República, mediante ex-
presso consentimento deles ou de seus sucessores.

Parágrafo Único. O sistema atuará de forma integrada aos sistemas na-
cionais de arquivos, bibliotecas e museus.

Art. 5.º O sistema de acervos documentais privados dos presidentes da 
República terá participação do Arquivo Nacional, Instituto Brasileiro do Patri-
mônio Cultural - IBPC, Museu da República, Biblioteca Nacional, Secretaria de 
Documentação Histórica da Presidência da República e, mediante acordo, de 
outras entidades públicas e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
detenham ou tratem de acervos documentais presidenciais.

Art. 6.º O sistema de acervos documentais privados dos presidentes da 
República, através de seus participantes, terá como objetivo:

I -  preservar a memória presidencial como um todo num conjunto in-
tegrado, compreendendo os acervos privados arquivísticos, biblio-
gráficos e museológicos;

II -  coordenar, no que diz respeito às tarefas de preservação, conser-
vação, organização e acesso aos acervos presidenciais privados, as 
ações dos órgãos públicos de documentação e articulá-los com en-
tidades privadas que detenham ou tratem de tais acervos;

III -  manter referencial único de informação, capaz de fornecer ao cida-
dão, de maneira uniforme e sistemática, a possibilidade de localizar, 
de ter acesso e de utilizar os documentos, onde quer que estejam 
guardados, seja em entidades públicas, em instituições privadas ou 
com particulares, tanto na capital federal como na região de origem 
do presidente ou nas demais regiões do País;

IV -  propor metodologia, técnicas e tecnologias para identificação, re-
ferência, preservação, conservação, organização e difusão da docu-
mentação presidencial privada; e
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V -  conceituar e compatibilizar as informações referentes à documen-
tação dos acervos privados presidenciais aos documentos arquivís-
ticos, bibliográficos e museológicos de caráter público.

Parágrafo Único. O acesso a documentos sigilosos fica sujeito aos dispo-
sitivos legais que regulam a segurança do Estado.

Art. 7.º O sistema de acervos documentais privados dos presidentes da 
República será coordenado pela Comissão de Memória dos Presidentes da 
República, que atuará em caráter permanente junto ao Gabinete Pessoal do 
Presidente da República.

§ 1.º A Comissão será composta pelos titulares do Arquivo Nacional, Ins-
tituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, Museu da República, Biblioteca 
Nacional, Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da República, 
Departamento de Documentação da Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica, como membros natos, por titulares de outras entidades integrantes do 
sistema, e por personalidades de notório saber e experiência em arquivologia, 
biblioteconomia e documentação em geral, designados por decreto do Presi-
dente da República.

§ 2.º Além dos membros designados pelo Presidente da República, 
participarão das reuniões da Comissão, com direito a voz mas não a voto, os 
titulares de entidades ou detentores de acervos admitidos formalmente ao 
sistema.

§ 3.º A Comissão terá por Secretário-Executivo o titular da Secretaria de 
Documentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

§ 4.º A Comissão poderá delegar poderes a subcomissões, que atuarão 
junto ao Secretário-Executivo.

§ 5.º A Organização e o funcionamento da Comissão serão regulados 
através de seu regimento interno.

§ 6.º A participação na Comissão Memória dos Presidentes da República 
será considerada de natureza relevante e não remunerada.

§ 7.º A Secretaria-Geral da Presidência da República e o Gabinete Militar 
da Presidência da República prestarão apoio administrativo à Comissão.

§ 8.º As despesas relativas a transporte e a hospedagem dos membros 
da Comissão serão efetuadas na forma do disposto no artigo 17 desta Lei.

Art. 8.º Compete à Comissão Memória dos Presidentes da República:

I -  estabelecer política de proteção aos acervos presidenciais priva-
dos;
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II -  assessorar o Presidente da República nos assuntos referentes à sua 
documentação;

III -  opinar sobre os projetos suscitados por mantenedores de acervos 
para fins de concessão de apoio técnico, humano e financeiro;

IV -  opinar sobre a celebração de convênios entre mantenedores de 
acervos e entidades públicas, e fiscalizar sua execução;

V -  apoiar, com recursos técnicos e financeiros, a preservação, conser-
vação, organização e difusão dos acervos;

VI -  definir as normas básicas de conservação, organização e acesso ne-
cessárias à garantia da preservação dos documentos e suas infor-
mações;

VII -  assegurar a manutenção do inventário geral e registro dos acervos 
privados presidenciais, bem como suas condições de conservação, 
organização e acesso;

VIII - estimular os proprietários de acervos privados a ampliar a divulga-
ção de tais acervos e o acesso a eles;

IX -  manifestar-se nos casos de alienação de acervos presidenciais pri-
vados, em conformidade com o artigo 3º desta Lei;

X -  fomentar a pesquisa e a consulta a acervos, e recomendar providên-
cias para sua garantia; e

XI -  estimular a iniciativa privada a colaborar com os mantenedores de 
acervos, para a preservação, divulgação e acesso público.

Art. 9.º Os órgãos participantes do sistema de acervos documentais dos 
presidentes da República atuarão de forma articulada, cabendo, especialmente:

I -  ao Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, apoiar os projetos 
ou programas específicos de interesse do sistema, fornecendo os 
meios técnicos, financeiros e administrativos a instituições de do-
cumentação ou a detentores de acervos presidenciais privados;

II -  ao Arquivo Nacional, a orientação técnica relativa ao acervo arqui-
vístico, a organização de centro de referência de acervos presiden-
ciais que reúna e coloque à disposição dos interessados informações 
sobre documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, de 
natureza pública ou privada, dos presidentes da República, e a ma-
nutenção de setor de arquivos privados presidenciais apto a rece-
ber doações de documentos dessa natureza;



42

III -  ao Museu da República e outros setores do Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Cultural, a orientação técnica relativa ao acervo museo-
lógico;

IV -  à Biblioteca Nacional, a orientação técnica relativa ao acervo biblio-
gráfico;

V -  À Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da Repúbli-
ca, organizar, durante cada mandato presidencial, o acervo privado 
do Presidente, adequando-o ao estabelecido nesta Lei; e

VI -  à Fundação Casa de Rui Barbosa, à Fundação Joaquim Nabuco, aos 
serviços de documentação do Ministério da Marinha, do Ministério 
da Aeronáutica e do Ministério do Exército, ao Arquivo Histórico do 
Ministério das Relações Exteriores, às demais entidades públicas de 
documentação e, mediante acordo, às pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado ligadas à documentação, tais como o Centro de 
Pesquisa e Documentação da História Contemporânea da Fundação 
Getúlio Vargas, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Asso-
ciação dos Arquivistas Brasileiros, as atividades complementares.

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL 
PRIVADO DO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Art. 10. O acervo documental do cidadão eleito Presidente da República 
será considerado presidencial a partir de sua diplomação, mas o acesso a ele 
somente se fará mediante expressa autorização de seu titular.

Art. 11. Com o objetivo de organizar o acervo documental privado do 
Presidente da República em exercício, fica criada, como órgão integrante do 
Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Documentação 
Histórica, à qual compete:

I -  coordenar e gerir a formação do acervo privado do Presidente da 
República, a partir do levantamento, preservação, conservação e 
organização dos documentos e informações complementares;

II -  registrar cronologicamente as atividades do Presidente da Repúbli-
ca e os fatos decorrentes do exercício do mandato presidencial; e

III -  realizar trabalhos de pesquisa histórica e documental relativos ao 
acervo, ao Presidente e à sua época

Art. 12 A Secretaria de Documentação Histórica será dirigida por um Se-
cretário, que exercerá a coordenação dos assuntos, ações e medidas referen-
tes ao acervo documental privado do Presidente da República.
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Parágrafo Único. As atividades de apoio técnico e administrativo da Se-
cretaria de Documentação Histórica serão desempenhadas por técnicos, re-
quisitados, de acordo com a legislação relativa à Presidência da República, do 
Arquivo Nacional, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, da Biblioteca 
Nacional e de outros órgãos federais de documentação.

Art. 13 Ao final do mandato presidencial, os documentos tratados pela 
Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da República serão en-
tregues ao titular.

Parágrafo Único. Os documentos privados não recolhidos pelo Presiden-
te da República ao final do mandato terão destinação definida pela Comissão 
Memória dos Presidentes da República.

CAPÍTULO IV

DOS MANTENEDORES DOS ACERVOS

Art. 14 As entidades, públicas ou privadas, ou as pessoas físicas mante-
nedoras de acervos documentais presidenciais privados, poderão solicitar dos 
órgãos públicos orientação ou assistência para a sua organização, manuten-
ção e preservação, e pleitear apoio técnico e financeiro do poder público para 
projetos de fins educativos, científicos ou culturais.

Art. 15 O apoio referido no artigo anterior ficará condicionado a que:

I -  os detentores dos acervos adiram à Política de acervos documen-
tais presidenciais privados formulada pela Comissão dos Acervos 
Documentais Privados dos Presidentes da República e cumpram 
sua orientação técnica, visando ao atendimento à coletividade;

II -  os projetos tenham finalidade educacional, científica ou cultural;

III -  os acervos sejam acessíveis à consulta pública e à pesquisa, com 
exceção das restrições previstas em lei.

§ 1.º Fica assegurada a consulta ou pesquisa, para fins de estudo ou tra-
balho, de caráter técnico ou acadêmico, mediante solicitação fundamentada.

§ 2.º O pesquisador ficará estritamente sujeito às normas de acesso e às 
recomendações de uso estabelecidas pelo proprietário ou gestor.

§ 3.º Será estritamente cumprida a classificação de sigilo de documentos 
imposta pelo titular, quando do exercício do cargo.

§ 4.º Os documentos só poderão sofrer restrições adicionais de acesso, 
por parte do mantenedor, pelo prazo de até trinta anos da data de sua publi-
cação ou, no caso de revelação constrangedora à honra ou à intimidade, pelo 
prazo de até cem anos da data de nascimento da pessoa mencionada.
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CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 Ocorrendo com entidade privada mantenedora de acervo presi-
dencial privado a extinção prevista no artigo 22 do Código Civil, os documen-
tos que o compõem serão transferidos para a guarda da União. 

“Lei n.° 3.071, de 1.° de janeiro de 1916 (Código Civil) 

Art. 22. Extinguindo-se uma associação de intuitos não econômicos, 
cujos estatutos não disponham quanto ao destino ulterior dos seus bens, e 
não tendo os sócios adotado a tal respeito deliberação eficaz, devolver-se-á 
o patrimônio social a um estabelecimento municipal, estadual ou federal, de 
fins idênticos ou semelhantes.

Parágrafo Único. Não havendo no Município ou no Estado, no Distrito 
Federal ou no Território ainda não constituído em Estado, em que a associação 
teve sua sede, estabelecimento nas condições indicadas, o patrimônio se de-
volverá à Fazenda do Estado, à do Distrito Federal, ou à da União”.

Art. 17 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Presidência da República e dos órgãos e entidades 
participantes do sistema de acervos documentais privados dos presidentes 
da República.

Art. 18 O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo 
de noventa dias.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de dezembro de 1991; 170.º da Independência e 103.º da Re-
pública.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

[Diário Oficial da União, de 6 de janeiro de 1992]

LEI N.º 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997

Regula o direito de acesso a informações e 
disciplina o rito processual do habeas data.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º (VETADO)
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Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco 
de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a 
terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora 
ou depositária das informações.

Art. 2.º O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade deposi-
tária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 
quarenta e oito horas.

Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em vinte e 
quatro horas.

Art. 3.º Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de 
dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das in-
formações.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 4.º. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o inte-
ressado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá 
requerer sua retificação.

§ 1.º. Feira a retificação em, no máximo, dez dias após a entrada do re-
querimento, a entidade ou órgão depositário do registro ou da informação 
dará ciência ao interessado.

§ 2.º. Ainda que não se constate a inexatidão do dado, se o interessado 
apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível 
pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadas-
tro do interessado.

Art. 5.º - (VETADO)

Art. 6.º - (VETADO)

Art. 7.º. Conceder-se-á habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governa-
mentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por proces-
so sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 
ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pen-
dência judicial ou amigável.
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Art. 8.º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 
a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os docu-
mentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova.

I -  da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez 
dias sem decisão;

II -  da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze 
dias, sem decisão; ou

III -  da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2.º do art. 4.º ou 
do decurso de mais de quinze dias sem decisão.

Art. 9.º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator 
do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo im-
petrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de dez dias, 
preste as informações que julgar necessárias.

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de 
habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Do despacho de indeferimento caberá recurso previsto 
no art. 15.

Art. 11. Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito, 
juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coator, bem como 
a prova da sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar re-
cibo.

Art. 12. Findo o prazo a que se refere o art. 9.º, e ouvido o representante 
do Ministério Público dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz 
para decisão a ser proferida em cinco dias.

Art. 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e 
horário para que o coator:

I -  apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes 
de registros ou bancos de dados, ou

II -  apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos 
assentamentos do impetrante.

Art. 14. A decisão será comunicada ao coator, por correio, com aviso de 
recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o re-
querer o impetrante.
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Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radio-
fônica ou telefônica deverão ser apresentados à agência expedidora, com a 
firma do juiz devidamente reconhecida.

Art. 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data cabe apela-
ção.

Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso 
terá efeito meramente devolutivo.

Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal 
ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da 
execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que pre-
sida.

Art. 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos 
demais Tribunais caberá ao relator a instrução do processo.

Art. 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão dene-
gatória não lhe houver apreciado o mérito.

Art. 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos 
judiciais exceto habeas-corpus e mandado de segurança. Na instância supe-
rior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data 
em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator.

Parágrafo único. O prazo para a conclusão não poderá exceder de vinte 
e quatro horas, a contar da distribuição.

Art. 20. O julgamento do habeas data compete:

I -  originariamente:

a)  ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da Re-
pública, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da 
República e do próprio Supremo Tribunal Federal,

b)  ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de Ministro de Esta-
do ou do próprio Tribunal;

c)  aos Tribunais Regionais Federais contra atos do próprio Tribunal 
ou de juiz federal;

d)  a juiz federal, contra ato de autoridade federal, executados os 
casos de competência dos tribunais federais;
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e)  a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Es-
tado;

f )  a juiz estadual, nos demais casos;

II -  em grau de recurso:

a)  ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for 
proferida em única instância pelos Tribunais Superiores;

b)  ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão for proferida 
em única instância pelos Tribunais Regionais Federais;

c)  aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão for proferida 
por juiz federal;

d)  aos Tribunais Estaduais e ao do Distrito Federal e Territórios, con-
forme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organi-
zar a Justiça do Distrito Federal;

III -  mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos 
casos previstos na Constituição.

Art. 21. São gratuitos o procedimento administrativo para acesso a in-
formações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como 
a ação de habeas data.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 12 de novembro de 1997; 176.º da Independência e 109.º da Re-
pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Íris Rezende

[Diário Oficial da União, de 13 de novembro de 1997)

LEI N.º 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.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção IV

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
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Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I -  bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; 

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.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano 
de detenção, sem prejuízo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especial-
mente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de 
seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religio-
so, arqueológico, etnográfico e monumental, sem autorização da autoridade 
competente em desacordo com a concedida. 

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

Art. 64 Promover construção em solo não edifícável, ou no seu entorno, 
assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, ar-
tístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico e monumental, 
sem autorização da autoridade competente em desacordo com a concedida. 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 65 Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou mo-
numento urbano: 

Pena - detenção de três meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tomba-
da em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 
seis meses a um ano de detenção e multa. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177.º da Independência e 110.º da Re-
pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Gustavo Krause 

[Diário Oficial da União, 13 de fevereiro de 1998)

MEDIDAS PROVISÓRIAS

Consultar:  www.arquivonacional.gov.br

http://www.arquivonacional.gov.br
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DECRETO

DECRETO N.º 3.179, DE 21 DE SETEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a especificação das sanções 
aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências.

CAPÍTULO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES 
COMETIDAS CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção IV

Das sanções aplicáveis às infrações contra o ordenamento urbano e o 
patrimônio cultural

Art. 49. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I -  bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; ou

II -  arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica 
ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Multa de R$ 10.000,00 [Dez mil reais) a R$500.000,00 (quinhentos mil re-
ais).

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tom-
bada, em virtude de seu valor artístico arqueológico ou histórico, a multa é 
aumentada em dobro.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Sarney Filho

[Diário Oficial da União, de 22 de setembro de 1999)

DECRETO N.º 3.505, DE 13 DE JUNHO DE 2000

Institui a Política de Segurança da 
Informação nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto n.º 2.910, de 29 de dezembro de 1998,
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DECRETA:

Art. 1.º Fica instituída a Política de Segurança da Informação nos órgãos 
e nas entidades da Administração Pública Federal, que tem como pressupos-
tos básicos:

I -  assegurar a garantia ao direito individual e coletivo das pessoas, à 
inviolabilidade da sua intimidade e ao sigilo da correspondência e 
das comunicações, nos termos previstos na Constituição;

II -  proteção de assuntos que mereçam tratamento especial;

III -  capacitação dos segmentos das tecnologias sensíveis;

IV -  uso soberano de mecanismos de segurança da informação, com o 
domínio de tecnologias sensíveis e duais;

V -  criação, desenvolvimento e manutenção de mentalidade de segu-
rança da informação;

VI -  capacitação científico-tecnológica do País para uso da criptografia 
na segurança e defesa do Estado; e

VII -  conscientização dos órgãos e das entidades da Administração Pú-
blica Federal sobre a importância das informações processadas e 
sobre o risco da sua vulnerabilidade. 

Art. 2.º Para efeitos da Política de Segurança da Informação, ficam esta-
belecidas as seguintes conceituações:

I -  Certificado de Conformidade: garantia formal de que um produto 
ou serviço, devidamente identificado, está em conformidade com 
uma norma legal;

II -  Segurança da Informação: proteção dos sistemas de informação 
contra a negação de serviço a usuários autorizados, assim como 
contra a intrusão, e a modificação desautorizada de dados ou infor-
mações, armazenados, em processamento ou em trânsito, abran-
gendo, inclusive, a segurança dos recursos humanos, da documen-
tação e do material, das áreas e instalações das comunicações e 
computacional, assim como as destinadas a prevenir, detectar, de-
ter e documentar eventuais ameaças a seu desenvolvimento.

Art. 3.º São objetivos da Política da Informação:

I -  dotar os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
de instrumentos jurídicos, normativos e organizacionais que os ca-
pacitem científica, tecnológica e administrativamente a assegurar a 
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confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o não-repúdio e a 
disponibilidade dos dados e das informações tratadas, classificadas 
e sensíveis;

II -  eliminar a dependência externa em relação a sistemas, equipamen-
tos, dispositivos e atividades vinculadas à segurança dos sistemas 
de informação;

III -  promover a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento 
de competência científico-tecnológica em segurança da informação;

IV -  estabelecer normas jurídicas necessárias à efetiva implementação 
da segurança da informação;

V -  promover as ações necessárias à implementação e manutenção da 
segurança da informação;

VI -  promover o intercâmbio científico-tecnológico entre os órgãos e as 
entidades da Administração Pública Federal e as instituições públi-
cas e privadas, sobre as atividades de segurança da informação;

VII -  promover a capacitação industrial do País com vistas à sua autono-
mia no desenvolvimento e na fabricação de produtos que incorpo-
rem recursos criptográficos, assim como estimular o setor produti-
vo a participar competitivamente do mercado de bens e de serviços 
relacionados com a segurança da informação; e

VIII - assegurar a interoperabilidade entre os sistemas de segurança da 
informação.

Art. 4.º Para os fins deste Decreto, cabe à Secretaria-Executiva do Con-
selho de Defesa Nacional, assessorada pelo Comitê Gestor da Segurança da 
Informação de que trata o art. 6.º, adotar as seguintes diretrizes:

I -  elaborar e implementar programas destinados à conscientização e 
à capacitação dos recursos humanos que serão utilizados na conse-
cução dos objetivos de que trata o artigo anterior, visando garantir 
a adequada articulação entre os órgãos e as entidades da Adminis-
tração Pública Federal;

II -  estabelecer programas destinados à formação e ao aprimoramento 
dos recursos humanos, com vistas à definição e à implementação 
de mecanismos capazes de fixar e fortalecer as equipes de pesquisa 
e desenvolvimento, especializadas em todos os campos da segu-
rança da informação;
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III -  propor regulamentação sobre matérias afetas à segurança da informa-
ção nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal; 

IV -  estabelecer normas relativas à implementação da Política Nacional 
de Telecomunicações, inclusive sobre os serviços prestados em te-
lecomunicações, para assegurar, de modo alternativo, a permanen-
te disponibilização dos dados e das informações de interesse para a 
defesa nacional;

V -  acompanhar, em âmbito nacional e internacional, a evolução dou-
trinária e tecnológica das atividades inerentes à segurança da infor-
mação; 

VI -  orientar a condução da Política de Segurança da Informação já exis-
tente ou a ser implementada;

VII -  realizar auditoria nos órgãos e nas entidades da Administração Pú-
blica Federal, envolvidas com a política de segurança da informação, 
no intuito de aferir o nível de segurança dos respectivos sistemas de 
informação;

VIII - estabelecer normas, padrões, níveis, tipos e demais aspectos rela-
cionados ao emprego dos produtos que incorporem recursos crip-
tográficos, de modo a assegurar a confidencialidade, a autenticida-
de, a integridade e o não-repúdio, assim como a interoperabilidade 
entre os Sistemas de Segurança da Informação;

IX - estabelecer as normas gerais para o uso e a comercialização dos 
recursos criptográficos pelos órgãos e pelas entidades da Adminis-
tração Pública Federal, dando-se preferência, em princípio, no em-
prego de tais recursos, a produtos de origem nacional;

X - estabelecer normas, padrões e demais aspectos necessários para 
assegurar a confidencialidade dos dados e das informações, em vis-
ta da possibilidade de detecção de emanações eletromagnéticas, 
inclusive as provenientes de recursos computacionais;

XI - estabelecer as normas inerentes à implantação dos instrumentos e 
mecanismos necessários à emissão de certificados de conformida-
de no tocante aos produtos que incorporem recursos criptográfi-
cos;

XII - desenvolver sistema de classificação de dados e informações, com 
vistas à garantia dos níveis de segurança desejados, assim como à 
normatização do acesso às informações;
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XIII - estabelecer as normas relativas à implementação dos Sistemas de 
Segurança da Informação, com vistas a garantir a sua interoperabi-
lidade e a obtenção dos níveis de segurança desejados, assim como 
assegurar a permanente disponibilização dos dados e das informa-
ções de interesse para a defesa nacional; e

XIV - conceber, especificar e coordenar a implementação da infra-estru-
tura de chaves públicas a serem utilizadas pelos órgãos e pelas en-
tidades da Administração Pública Federal.

Art. 5.º À Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, por intermédio do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações 
- CEPESC, competirá:

I -  apoiar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional no 
tocante a atividades de caráter científico e tecnológico relacionadas 
à segurança da informação; e

II -  integrar comitês, câmaras técnicas, permanentes ou não, assim 
como equipes e grupos de estudo relacionados ao desenvolvimen-
to das suas atribuições de assessoramento.

Art. 6.º Fica instituído o Comitê Gestor da Segurança da Informação, 
com atribuição de assessorar a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa 
Nacional na consecução das diretrizes da Política de Segurança da Informa-
ção nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem como 
na avaliação e análise de assuntos relativos aos objetivos estabelecidos neste 
Decreto.

Art. 7.º O Comitê será integrado por um representante de cada Ministé-
rio e órgãos a seguir indicados:

I -  Ministério da Justiça;

II -  Ministério da Defesa;

III -  Ministério das Relações Exteriores;

IV -  Ministério da Fazenda;

V -  Ministério da Previdência e Assistência Social;

VI -  Ministério da Saúde;

VII -  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

VIII - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IX - Ministério das Comunicações;
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X -  Ministério da Ciência e Tecnologia;

XI -  Casa Civil da Presidência da República; e

XII - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 
que o coordenará. 

§ 1.º Os membros do Comitê Gestor serão designados pelo Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mediante 
indicação dos titulares dos Ministérios e órgãos representados.

§ 2.º Os membros do Comitê Gestor não poderão participar de processos 
similares de iniciativa do setor privado exceto nos casos por ele julgados im-
prescindíveis para atender aos interesses da defesa nacional e após aprovação 
pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

§ 3.º A participação no Comitê não enseja remuneração de qualquer es-
pécie, sendo considerada serviço público relevante.

§ 4.º A organização e o funcionamento do Comitê serão dispostos em 
regimento interno por ele aprovado.

§ 5.º Caso necessário, o Comitê Gestor poderá propor a alteração de sua 
composição.

Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de junho de 2000; 179.º da Independência e 112.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori

Geraldo Magela da Cruz Quintão
Luiz Felipe Lampreia

Pedro Malan
Waldeck Ornélas

José Serra
Alcides Lopes Tápias

Martus Tavares
Pimenta da Veiga

Ronaldo Mota Sardenberg
Pedro Parente

Alberto Mendes Cardoso
[Diário Oficial da União, de 14 de junho de 2000]
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DECRETO N.º 3.714, DE 3 DE JANEIRO DE 2001

Dispõe sobre a remessa por meio eletrônico 
de documentos a que se refere o art. 57-
A do Decreto n.º 2.954, de 29 de janeiro 

de 1999, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, 

 D E C R E T A :

Art. 1.º Para o cumprimento do disposto no art. 57-A do Decreto nº 2.954, 
de 29 de janeiro de 1999, serão observados os procedimentos estabelecidos 
neste Decreto.

Art. 2.º A transmissão dos documentos a que se refere este Decreto, assi-
nados eletronicamente pela autoridade competente, far-se-á por sistema que 
lhes garanta a segurança, a autenticidade e a integridade de seu conteúdo, 
bem como a irretratabilidade ou irrecusabilidade de sua autoria.

Art. 3.º Cada Ministério criará caixa postal específica para recepção e remes-
sa eletrônica de propostas dos atos a que se refere o Decreto nº 2.954, de 1999.

Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República fixará o número 
de servidores que serão indicados e credenciados, pelos Ministros de Estado, 
para receber e dar destinação aos atos de que trata este artigo.

Art. 4.º A recepção dos documentos oficiais referidos no artigo anterior 
será objeto de confirmação mediante aviso de recebimento eletrônico.

Art. 5.º A caixa postal de que trata o art. 3º será dotada de dispositivo ou 
sistema de segurança que impeça a alteração ou a supressão dos documentos 
remetidos ou recebidos.

Art. 6.º O documento recebido na Casa Civil da Presidência da República 
será submetido ao Presidente da República para despacho, na forma estabe-
lecida pelo Chefe da Casa Civil.

Art. 7.º Havendo necessidade de reprodução de documento em outro 
meio que não seja o eletrônico, o servidor responsável certificará a autentici-
dade da cópia ou reprodução.

Art. 8.º Cabe à Casa Civil da Presidência da República a administração do 
sistema a que se refere este Decreto aplicando-se, no que couber, o disposto 
no Decreto n.º 3.587, de 5 de setembro de 2000.
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Art. 9.º O Chefe da Casa Civil da Presidência da República poderá expedir 
normas complementares para cumprimento do disposto neste Decreto.

Brasília, 3 de janeiro de 2001; 180.º da Independência e 113.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

[Diário Oficial da União, de 4 de janeiro de 2001]

DECRETO N.º 3.779, DE 23 DE MARÇO DE 2001

Acresce dispositivo ao art. 1.o do Decreto n.º 
3.714, de 3 de janeiro de 2001, que dispõe sobre 

a remessa por meio eletrônico de documentos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, 

DECRETA:

Art. 1.o O art. 1.º do Decreto n.º 3.714, de 3 de janeiro de 2001, passa a 
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Parágrafo único. Será utilizado o meio eletrônico, na forma estabelecida 
neste Decreto, para remessa de aviso ministerial, exceto nos casos em que for 
impossível a utilização desse meio.” (NR)

Art. 2.o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de março de 2001; 180.º da Independência e 113.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

[Diário Oficial da União, de 26 de março de 2001]

DECRETO N.º 3.865, DE 13 DE JULHO DE 2001

Estabelece requisito para contratação de 
serviços de certificação digital pelos órgãos 
públicos federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.o Somente mediante prévia autorização do Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico, os órgãos da Administração Pública Federal, direta e indi-
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reta, e as entidades a eles vinculadas poderão contratar, para uso próprio ou 
de terceiros, quaisquer serviços de certificação digital de:

I -  documentos em forma eletrônica;

II -  aplicações de suporte; e

III -  transações eletrônicas.

Parágrafo único. O Comitê Executivo do Governo Eletrônico poderá bai-
xar normas complementares para cumprimento do disposto neste artigo e 
no art. 3.o do Decreto de 18 de outubro de 2000, que o instituiu no âmbito do 
Conselho de Governo.

Art. 2.o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de julho de 2001; 180.º da Independência e 113.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares

Pedro Parente
[Diário Oficial da União, de 16 de julho de 2001]

DECRETO N.º 3.872, DE 18 DE JULHO DE 2001

Dispõe sobre o Comitê Gestor da Infra-Estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - CG ICP-Brasil, 

sua Secretaria-Executiva, sua Comissão 
Técnica Executiva e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida 
Provisória no 2.200, de 28 de junho de 2001,

DECRETA:

Art. 1.º O Comitê Gestor da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- CG ICP-Brasil, instituído pela Medida Provisória no 2.200, de 28 de junho de 
2001, exerce a função de autoridade gestora de políticas (AGP) da referida In-
fra-Estrutura.

Art. 2.o O CG ICP-Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, é composto por onze membros, sendo quatro representantes da sociedade 
civil, integrantes de setores interessados e sete representantes dos seguintes 
órgãos, todos designados pelo Presidente da República:

I -  Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; 

II -  Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
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III -  Ministério da Justiça;

IV -  Ministério da Fazenda;

V -  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

VI -  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e

VII -  Ministério da Ciência e Tecnologia.

§ 1.o Os representantes da sociedade civil serão designados para perío-
dos de dois anos, permitida a recondução.

§ 2.o A participação no CG ICP-Brasil é de relevante interesse público e 
não será remunerada. 

§ 3.o O CG ICP-Brasil terá uma Secretaria-Executiva.

§ 4.o As decisões do CG ICP-Brasil serão aprovadas pela maioria absoluta 
de seus membros.

§ 5.o Os membros do CG ICP-Brasil serão, em seus impedimentos, substi-
tuídos por suplentes designados na forma do caput. 

§ 6.o Poderão ser convidados a participar das reuniões do CG ICP-Brasil, 
a juízo do seu Coordenador ou do próprio Comitê, técnicos e especialistas de 
áreas afins.

Art. 3.o Compete ao CG ICP-Brasil:

I -  adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o fun-
cionamento da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil;

II -  estabelecer a política, os critérios e as normas para licenciamento 
das Autoridades Certificadoras - AC, das Autoridades de Registro - 
AR e dos demais prestadores de serviços de suporte à ICP-Brasil, em 
todos os níveis da cadeia de certificação;

III -  estabelecer a política de certificação e as regras operacionais da Au-
toridade Certificadora Raiz - AC Raiz;

IV -  homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de 
serviço; 

V -  estabelecer diretrizes e normas para a formulação de políticas de 
certificados e regras operacionais das AC e das AR e definir níveis da 
cadeia de certificação;
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VI -  aprovar políticas de certificados e regras operacionais, licenciar e 
autorizar o funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a 
AC Raiz a emitir o correspondente certificado;

VII -  identificar e avaliar as políticas de ICP externas, quando for o caso, 
certificar sua compatibilidade com a ICP-Brasil, negociar e aprovar, 
observados os tratados, acordos e atos internacionais, acordos de 
certificação bilateral, de certificação cruzada, regras de interopera-
bilidade e outras formas de cooperação internacional; e

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as práticas estabele-
cidas para a ICP-Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a 
atualização tecnológica do sistema e a sua conformidade com as 
políticas de segurança.

Art. 4.º O CG ICP-Brasil será assistido e receberá suporte técnico da Co-
missão Técnica Executiva - COTEC, coordenada pelo Secretário-Executivo do 
Comitê Gestor, e integrada por representantes indicados pelos membros do 
CG ICP-Brasil e designados pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

§ 1.º Serão convidados permanentes às reuniões da COTEC representantes:

I - do Ministério da Defesa; 

II - do Ministério da Previdência e Assistência Social; 

III - do Ministério da Saúde; e

IV - da Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz.

§ 2.o Poderão ser convidados a participar das reuniões da COTEC, a juízo 
do seu Coordenador ou da própria Comissão, representantes de outros órgãos 
e entidades públicos.

§ 3.º Compete à COTEC:

I -  manifestar-se previamente sobre todas as matérias a serem aprecia-
das e decididas pelo CG ICP-Brasil;

II -  preparar e encaminhar previamente aos membros do CG ICP-Brasil 
expediente contendo o posicionamento técnico dos órgãos e das 
entidades relacionados com as matérias que serão apreciadas e de-
cididas; e

III -  cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação 
do CG ICP-Brasil.
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§ 4.º Os membros da COTEC serão, em seus impedimentos, substituídos 
por suplentes designados na forma do caput.

Art. 5.o O CG ICP-Brasil estabelecerá a forma pela qual lhe será prestada 
assessoria pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das 
Comunicações - CEPESC.

Art. 6.º A Secretaria-Executiva do CG ICP-Brasil é chefiada por um Secre-
tário-Executivo e integrada por assessores especiais e por pessoal técnico e 
administrativo.

§ 1.º O Secretário-Executivo será designado por livre escolha do Presi-
dente da República.

§ 2.º A Secretaria-Executiva receberá da Casa Civil da Presidência da Re-
pública o apoio necessário ao exercício de suas funções, inclusive no que se 
refere aos cargos de assessoria e ao apoio técnico e administrativo.

Art. 7.º Compete à Secretaria-Executiva do CG ICP-Brasil:

I -  prestar assistência direta e imediata ao Coordenador do Comitê 
Gestor;

II -  preparar as reuniões do Comitê Gestor;

III -  coordenar e acompanhar a implementação das deliberações e dire-
trizes fixadas pelo Comitê Gestor;

IV -  coordenar os trabalhos da COTEC; e

V -  cumprir outras atribuições que lhe forem conferidas por delegação 
do Comitê Gestor.

Art. 8.o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de julho de 2001; 180.o da Independência e 113.o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori

Pedro Parente
[Diário Oficial da União, 19 de julho de 2001]
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DECRETO N.º 3.996, DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre a prestação de serviços de certificação 
digital no âmbito da Administração Pública Federal. 

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente 
da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos II, IV e 
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória 
n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,

DECRETA: 

Art. 1.º A prestação de serviços de certificação digital no âmbito da Ad-
ministração Pública Federal, direta e indireta, fica regulada por este Decreto.

Art. 2.º Somente mediante prévia autorização do Comitê Executivo do 
Governo Eletrônico, os órgãos e as entidades da Administração Pública Fede-
ral poderão prestar ou contratar serviços de certificação digital.

§ 1.º Os serviços de certificação digital a serem prestados, credenciados 
ou contratados pelos órgãos e entidades integrantes da Administração Públi-
ca Federal deverão ser providos no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públi-
cas Brasileira - ICP-Brasil.

§ 2.º Respeitado o disposto no § 1.º, o Comitê Executivo do Governo Ele-
trônico poderá estabelecer padrões e requisitos administrativos para a insta-
lação de Autoridades Certificadoras - AC e de Autoridades de Registro – AR 
próprias na esfera da Administração Pública Federal.

§ 3.º As AR de que trata o § 2.º serão, preferencialmente, os órgãos inte-
grantes do Sistema de Administração do Pessoal Civil - SIPEC.

Art. 3.  A tramitação de documentos eletrônicos para os quais seja neces-
sária ou exigida a utilização de certificados digitais somente se fará mediante 
certificação disponibilizada por AC integrante da ICP-Brasil.

Art. 4.º Será atribuída, na Administração Pública Federal, aos diferentes 
tipos de certificados disponibilizados pela ICP-Brasil, a classificação de infor-
mações segundo o estabelecido na legislação específica.

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º Fica revogado o Decreto nº 3.587, de 5 de setembro de 2000.

Brasília, 31 de outubro de 2001; 180.º da Independência e 113.º da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
Martus Tavares
Silvano Gianni

[Diário Oficial da União, de 5 de novembro de 2001]
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DECRETO N.º 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002

Regulamenta a Lei n.º 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n.º 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991,

DECRETA:

Capítulo I

DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

Art. 1.º O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, 
vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei n.º 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos pú-
blicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando à gestão 
documental e à proteção especial aos documentos de arquivo. 

Art. 2.º Compete ao CONARQ:

I -  estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional 
de Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso 
aos documentos de arquivos; 

II -  promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados 
com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades 
arquivísticas; 

III -  propor ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República normas 
legais necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da polí-
tica nacional de arquivos públicos e privados; 

IV -  zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais 
que norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos; 

V -  estimular programas de gestão e de preservação de documentos 
públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e munici-
pal, produzidos ou recebidos em decorrência das funções executi-
va, legislativa e judiciária; 

VI -  subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 
sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos pú-
blicos e privados; 
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VII -  estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e nos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios; 

VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e pri-
vados; 

IX -  identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos 
termos do art. 12 da Lei n.º 8.159, de 1991;

X -  propor ao Presidente da República, por intermédio do Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, a declaração de interesse 
público e social de arquivos privados; 

XI -  estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desen-
volvam atividades de arquivo nas instituições integrantes do SI-
NAR; 

XII -  recomendar providências para a apuração e a reparação de atos le-
sivos à política nacional de arquivos públicos e privados; 

XIII - promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e 
privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a 
arquivos;

XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas fina-
lidades sejam relacionadas ou complementares às suas, para prover 
e receber elementos de informação e juízo, conjugar esforços e en-
cadear ações;

XV -  articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de 
políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnolo-
gia, informação e informática. 

Art. 3.º São membros conselheiros do CONARQ:

I -  o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá;

II -  dois representantes do Poder Executivo Federal;

III -  dois representantes do Poder Judiciário Federal;

IV -  dois representantes do Poder Legislativo Federal;

V -  um representante do Arquivo Nacional;

VI -  dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito 
Federal;

VII -  dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais;
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VIII - um representante das instituições mantenedoras de curso superior 
de arquivologia;

IX -  um representante de associações de arquivistas;

X -  três representantes de instituições que congreguem profissionais 
que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a 
fontes documentais.

§ 1.º Cada Conselheiro terá um suplente.

§ 2.º Os membros referidos nos incisos III e IV e respectivos suplentes 
serão designados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelos Presi-
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente.

§ 3.º Os conselheiros e suplentes referidos nos inciso II e V a X serão de-
signados pelo Presidente da República, a partir de listas apresentadas pelo 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, mediante indicações dos diri-
gentes dos órgãos e entidades representados.

§ 4.º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida uma re-
condução.

§ 5.º O Presidente do CONARQ, em suas faltas e impedimentos, será 
substituído por seu substituto legal no Arquivo Nacional.

Art. 4.º Caberá ao Arquivo Nacional dar o apoio técnico e administrativo 
ao CONARQ.

Art. 5.º O Plenário, órgão superior de deliberação do CONARQ, reunir-se-
á, em caráter ordinário, no mínimo, uma vez a cada quatro meses e, extraor-
dinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou a requerimento de 
dois terços de seus membros. 

§ 1.º O CONARQ funcionará na sede do Arquivo Nacional. 

§ 2.º As reuniões do CONARQ poderão ser convocadas para local fora da 
sede do Arquivo Nacional, por deliberação do Plenário ou ad referendum deste, 
sempre que razão superior indicar a conveniência de adoção dessa medida.

Art. 6.º O CONARQ somente se reunirá para deliberação com o quorum 
mínimo de dez conselheiros.

Art. 7.º O CONARQ poderá constituir câmaras técnicas e comissões es-
peciais, com a finalidade de elaborar estudos, normas e outros instrumentos 
necessários à implementação da política nacional de arquivos públicos e pri-
vados e ao funcionamento do SINAR, bem como câmaras setoriais, visando a 
identificar, discutir e propor soluções para questões temáticas que repercuti-
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rem na estrutura e organização de segmentos específicos de arquivos, intera-
gindo com as câmaras técnicas.

Parágrafo único. Os integrantes das câmaras e comissões serão designa-
dos pelo Presidente do CONARQ, ad referendum do Plenário.

Art. 8.º É considerado de natureza relevante, não ensejando qualquer 
remuneração, o exercício das atividades de Conselheiro do CONARQ e de inte-
grante das câmaras e comissões.

Art. 9.º A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante pro-
posta deste, é da competência do Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

Capítulo II

DO SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS

Art. 10. O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de 
arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 
documentos de arquivo. 

Art. 11. O SINAR tem como órgão central o CONARQ.

Art. 12. Integram o SINAR: 

I -  o Arquivo Nacional;

II -  os arquivos do Poder Executivo Federal;

III -  os arquivos do Poder Legislativo Federal;

IV -  os arquivos do Poder Judiciário Federal;

V -  os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

VI -  os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário;

VII -  os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1.º Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sis-
temicamente, passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos cen-
trais. 

§ 2.º As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arqui-
vos, podem integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central. 

Art. 13. Compete aos integrantes do SINAR: 

I -  promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos 
documentos na sua esfera de competência, em conformidade com 
as diretrizes e normas emanadas do órgão central; 
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II -  disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabele-
cidas pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento; 

III -  implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma 
a garantir a integridade do ciclo documental;

IV -  garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanen-
te; 

V -  apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SI-
NAR; 

VI -  prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ; 

VII -  apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos 
legais necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da polí-
tica nacional de arquivos públicos e privados; 

VIII - promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfe-
ra de atuação; 

IX -  propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considera-
dos de interesse público e social; 

X -  comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos 
ao patrimônio arquivístico nacional; 

XI -  colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos 
e privados, bem como no desenvolvimento de atividades censitá-
rias referentes a arquivos; 

XII -  possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câ-
maras setoriais e comissões especiais constituídas pelo CONARQ; 

XIII - proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área 
de arquivo, garantindo constante atualização. 

Art.14. Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas 
do CONARQ, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa. 

Capítulo III

DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

Art. 15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos:

I -  produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais, em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias;
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II -  produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício 
de seu cargo ou função ou deles decorrente;

III -  produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades 
de economia mista; 

IV -  produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como 
tal pela Lei n.º 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social 
Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei n.º 
8.246, de 22 de outubro de 1991.

Parágrafo único. A sujeição dos entes referidos no inciso IV às normas 
arquivísticas do CONARQ constará dos Contratos de Gestão com o Poder Pú-
blico.

Art. 16. Às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no art. 15 compete a 
responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e 
recebidos no exercício de atividades públicas.

Art. 17. Os documentos públicos de valor permanente, que integram o 
acervo arquivístico das empresas em processo de desestatização, parcial ou 
total, serão recolhidos a instituições arquivísticas públicas, na sua esfera de 
competência.

§ 1.º O recolhimento de que trata este artigo constituirá cláusula especí-
fica de edital nos processos de desestatização.

§ 2.º Para efeito do disposto neste artigo, as empresas, antes de conclu-
ído o processo de desestatização, providenciarão, em conformidade com as 
normas arquivísticas emanadas do CONARQ, a identificação, classificação e 
avaliação do acervo arquivístico.

§ 3.º Os documentos de valor permanente poderão ficar sob a guarda 
das empresas mencionadas no § 2.º, enquanto necessários ao desempenho 
de suas atividades, conforme disposto em instrução expedida pelo CONARQ.

§ 4.º Os documentos de que trata o caput são inalienáveis e não são su-
jeitos a usucapião, nos termos do art. 10 da Lei n.º 8.159, de 1991.

§ 5.º A utilização e o recolhimento dos documentos públicos de valor 
permanente que integram o acervo arquivístico das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista já desestatizadas obedecerão às instruções do 
CONARQ sobre a matéria.
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Capítulo IV

DA GESTÃO DE DOCUMENTOS

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL

Seção I

Das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos

Art. 18. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será 
constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 
responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e se-
leção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor. 

§ 1.º Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, ava-
liados e selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Docu-
mentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos 
prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo 
CONARQ.

§ 2.º Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da ta-
bela referida no § 1.º serão submetidos às Comissões Permanentes de Ava-
liação de Documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, 
que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí decorrentes, a serem 
aprovados pelo Arquivo Nacional.

§ 3.º Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e selecio-
nados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em conformidade 
com as tabelas de temporalidade e destinação, elaboradas pelas Comissões 
mencionadas no caput, aprovadas pelo Arquivo Nacional. 

Seção II

Da Entrada de Documentos Arquivísticos Públicos no Arquivo Nacional

Art. 19. Os documentos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao se-
rem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, 
organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de 
instrumento descritivo que permita sua identificação e controle.

Parágrafo único. As atividades técnicas referidas no caput, que precedem 
à transferência ou ao recolhimento de documentos, serão implementadas e 
custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos arquivos. 

Art. 20. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão 
logo sejam nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de 
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acervos para os órgãos e entidades extintos, solicitar à Casa Civil da Presidên-
cia da República a assistência técnica do Arquivo Nacional para a orientação 
necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumula-
do, nos termos do § 2.º do art. 7.° da Lei n.º 8.159, de 1991.

Art. 21. A Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do 
Arquivo Nacional, baixará instrução detalhando os procedimentos a serem 
observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para 
a plena consecução das medidas constantes desta Seção.

Capítulo V

DA DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL DE ARQUIVOS PRIVADOS

Art. 22. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que conte-
nham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento 
nacional podem ser declarados de interesse público e social por decreto do 
Presidente da República.

§ 1.º A declaração de interesse público e social de que trata este artigo 
não implica a transferência do respectivo acervo para guarda em instituição 
arquivística pública, nem exclui a responsabilidade por parte de seus detento-
res pela guarda e a preservação do acervo.

§ 2.º São automaticamente considerados documentos privados de inte-
resse público e social:

I -  os arquivos e documentos privados tombados pelo Poder Público;

II -  os arquivos presidenciais, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.394, de 
30 de dezembro de 1991; 

III -  os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos an-
teriormente à vigência da Lei n.º 3.071, de 1.º de janeiro de 1916, de 
acordo com o art. 16 da Lei n.º 8.159, de 1991.

Art. 23. O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, enca-
minhará solicitação, acompanhada de parecer, ao Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República, com vistas à declaração de interesse público e social de 
arquivos privados pelo Presidente da República.

§ 1.º O parecer será instruído com avaliação técnica procedida por co-
missão especialmente constituída pelo CONARQ.

§ 2.º A avaliação referida no § 1.º será homologada pelo Presidente do 
CONARQ. 

§ 3.º Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na forma prevista na Lei n.º 
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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Art. 24. O proprietário ou detentor de arquivo privado declarado de in-
teresse público e social deverá comunicar previamente ao CONARQ a trans-
ferência do local de guarda do arquivo ou de quaisquer de seus documentos, 
dentro do território nacional.

Art. 25. A alienação de arquivos privados declarados de interesse público 
e social deve ser precedida de notificação à União, titular do direito de prefe-
rência, para que manifeste, no prazo máximo de sessenta dias, interesse na 
aquisição, na forma do parágrafo único do art. 13 da Lei n.º 8.159, de 1991. 

Art. 26. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados 
de interesse público e social devem manter preservados os acervos sob sua 
custódia, ficando sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos 
de valor permanente.

Art. 27. Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados 
de interesse público e social poderão firmar acordos ou ajustes com o CONARQ 
ou com outras instituições, objetivando o apoio para o desenvolvimento de 
atividades relacionadas à organização, preservação e divulgação do acervo. 

Art. 28. A perda acidental, total ou parcial, de arquivos privados declara-
dos de interesse público e social ou de quaisquer de seus documentos deverá 
ser comunicada ao CONARQ, por seus proprietários ou detentores.

Capítulo VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29. Este Decreto aplica-se também aos documentos eletrônicos, nos 
termos da lei.

Art. 30. O Chefe da Casa Civil da Presidência da República baixará instru-
ções complementares à execução deste Decreto. 

Art. 31. Fica delegada competência ao Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, permitida a subdelegação, para designar os membros do CO-
NARQ de que trata o § 3.º do art. 3.º.

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 33. Ficam revogados os Decretos n.º 1.173, de 29 de junho de 1994, 
1.461, de 25 de abril de 1995, 2.182, de 20 de março de 1997, e 2.942, de 18 de 
janeiro de 1999.

Brasília, 3 de janeiro de 2002; 181.º da Independência e 114.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Silvano Gianni

Publicado no Diário Oficial da União, de 04 de janeiro de 2002.
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DECRETO N.º 4.176, DE 28 DE MARÇO DE 2002

Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, 
a redação, a alteração, a consolidação 

e o encaminhamento ao Presidente da 
República de projetos de atos normativos de 
competência dos órgãos do Poder Executivo 

Federal, e dá outras providências.

(...) Revogações

 Art. 64. Ficam revogados os Decretos n.º 2.954, de 29 de janeiro de 1999, 
3.495, de 30 de maio de 2000, 3.585, de 5 de setembro de 2000, 3.723, de 10 
de janeiro de 2001, e 3.930, de 19 de setembro de 2001.

Brasília, 28 de março de 2002; 181.º da Independência e 114.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente

[Diário Oficial da União, de 1.º de abril de 2002]

DECRETO N.º 4.344, DE 26 DE AGOSTO DE 2002

Regulamenta a Lei n.º 8.394, de 30 de 
dezembro de 1991, que dispõe sobre a 

preservação, organização e proteção dos 
acervos documentais privados dos presidentes 

da República, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei 
n.º 8.394, de 30 de dezembro de 1991,

DECRETA:

Art. 1.º Este Decreto dispõe sobre a preservação, organização e proteção 
dos acervos documentais privados dos presidentes da República.

Art. 2.º O acervo documental privado do cidadão eleito presidente da 
República é considerado presidencial a partir de sua diplomação, indepen-
dentemente de o documento ter sido produzido ou acumulado antes, duran-
te ou depois do mandato presidencial.

Art. 3.º Os acervos documentais privados dos presidentes da República 
são os conjuntos de documentos, em qualquer suporte, de natureza arquivís-
tica, bibliográfica e museológica, produzidos sob as formas textual (manuscri-
ta, datilografada ou impressa), eletromagnética, fotográfica, filmográfica, vi-

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=37193A&Position=1&TotDocs=1


73

deográfica, cartográfica, sonora, iconográfica, de livros e periódicos, de obras 
de arte e de objetos tridimensionais.

Parágrafo único. Os acervos de que trata o caput não compreendem:

I -  os documentos de natureza arquivística produzidos e recebidos pe-
los presidentes da República, no exercício dos seus mandatos, com 
fundamento no inciso II do art. 15 do Decreto n.º 4.073, de 3 de ja-
neiro de 2002; e

II -  os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em ceri-
mônias de troca de presentes, nas audiências com chefes de Estado 
e de Governo por ocasião das “Visitas Oficiais” ou “Viagens de Esta-
do” do presidente da República ao exterior, ou quando das “Visitas 
Oficiais” ou “Viagens de Estado” de chefes de Estado e de Governo 
estrangeiros ao Brasil.

Art. 4.º Os acervos a que se refere o art. 3.º ficam organizados sob a forma 
do Sistema de Acervos Documentais Privados dos Presidentes da República, 
que compreende o conjunto de medidas e providências a serem levadas a 
efeito por entidades públicas e privadas, coordenadas entre si, para a preser-
vação, conservação e acesso àqueles acervos, mediante expresso consenti-
mento dos presidentes da República ou de seus sucessores.

Art. 5.º O Sistema de Acervos Documentais Privados dos Presidentes da 
República, coordenado pela Comissão Memória dos Presidentes da República, 
atuará de forma integrada aos Sistemas Nacionais de Arquivos, Bibliotecas e 
Museus, e terá como objetivos:

I -  preservar a memória presidencial como um todo num conjunto in-
tegrado, compreendendo os acervos privados arquivísticos, biblio-
gráficos e museológicos;

II -  coordenar, no que diz respeito às tarefas de preservação, conser-
vação, organização e acesso aos acervos presidenciais privados, as 
ações dos órgãos públicos de documentação e fazer a articulação 
destes com entidades privadas que detenham ou tratem de tais 
acervos;

III -  manter referencial único de informação, capaz de fornecer ao cida-
dão, de maneira uniforme e sistemática, a possibilidade de localizar 
e ter acesso aos documentos, onde quer que estejam guardados, 
seja em entidades públicas, em instituições privadas ou com parti-
culares, tanto na capital federal como na região de origem do presi-
dente ou nas demais regiões do País;
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IV -  propor metodologia, técnicas e tecnologias para identificação, re-
ferência, preservação, conservação, organização e difusão da docu-
mentação presidencial privada; e

V -  compatibilizar as informações referentes à documentação dos acer-
vos privados presidenciais com as dos documentos arquivísticos, 
bibliográficos e museológicos de caráter público.

Art. 6.º A adesão ao Sistema de Acervos Documentais Privados dos Pre-
sidentes da República far-se-á por meio de termo específico, do qual constará 
que:

I -  os acervos documentais privados dos presidentes da República in-
tegram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interes-
se público para os fins de aplicação do § 1.º do art. 216 da Constitui-
ção, conforme o art. 3.º da Lei n.º 8.394, de 1991;

II -  em caso de venda do acervo, a União tem direito de preferência, 
observado o disposto no art. 10;

III -  sem prejuízo do disposto no inciso II, os acervos não podem ser 
alienados para o exterior sem manifestação expressa da União, por 
meio da Comissão Memória dos Presidentes da República; e

IV -  o titular do acervo tem a obrigação de:

a)  preservá-lo e conservá-lo de acordo com a orientação técnica da 
Comissão Memória dos Presidentes da República, autorizando o 
acesso a eles, observadas as restrições previstas em lei; e

b)  comunicar ao Departamento de Documentação Histórica do 
Gabinete Pessoal do Presidente da República a transferência do 
local de guarda do acervo, dentro do território nacional.

Art. 7.º As entidades, públicas ou privadas, ou as pessoas físicas man-
tenedoras de acervos documentais privados dos presidentes da República 
poderão solicitar aos órgãos públicos orientação ou assistência para a sua or-
ganização, manutenção e preservação, e pleitear apoio técnico e financeiro do 
poder público para projetos de fins educativos, científicos ou culturais.

§ 1.º O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
apoiará financeiramente, com recursos previstos na lei orçamentária, a conse-
cução de projetos técnicos de interesse do Sistema de Acervos Documentais 
Privados dos Presidentes da República aprovados pela Comissão Memória dos 
Presidentes da República.

§ 2.º O apoio referido no caput ficará condicionado a que:
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I - os detentores dos acervos adiram à política de acervos documentais 
privados dos presidentes da República formulada pela Comissão Memória dos 
Presidentes da República e cumpram sua orientação técnica, visando ao aten-
dimento à coletividade; e

II - os acervos sejam acessíveis à consulta pública e à pesquisa, com exce-
ção das restrições previstas em lei.

Art. 8.º A Comissão Memória dos Presidentes da República, por meio de 
representantes especialmente designados pelo Arquivo Nacional, pelo IPHAN, 
pelo Museu da República e pela Fundação Biblioteca Nacional, realizará, anu-
almente, visitas técnicas para avaliação e destinação do acervo documental 
privado do presidente da República em exercício.

§ 1.º As visitas serão organizadas pelo titular do Departamento de Docu-
mentação Histórica do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

§ 2.º O relatório conclusivo da visita técnica será apresentado ao Depar-
tamento de Documentação Histórica, separadamente, de acordo com a natu-
reza do acervo avaliado.

Art. 9.º Para efeito de registro e inventário geral dos acervos documentais 
privados dos presidentes da República, os documentos recebidos em viagens, 
encontros e audiências do presidente da República pela Ajudância de Ordens 
serão encaminhados ao Departamento de Documentação Histórica do Gabi-
nete Pessoal do Presidente da República acompanhados de dados de iden-
tificação, conforme formulário padrão estabelecido por esse Departamento, 
devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante do órgão, ou 
pessoa física remetente.

Art. 10. A venda de acervos documentais privados dos presidentes da 
República deverá ser precedida de comunicação por escrito à Comissão Me-
mória dos Presidentes da República, que se manifestará, no prazo máximo de 
sessenta dias, sobre o interesse da União na aquisição desses acervos.

Art. 11. Compete à Comissão Memória dos Presidentes da República ela-
borar o seu regimento interno, que será submetido à aprovação do Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de agosto de 2002; 181.º da Independência e 114.º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

[Diário Oficial da União, de 27 de agosto de 2002]
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DECRETO N.º 4.497, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002

(Revogado Pelo Decreto n.º 4.553, de 27.12.2002)

Altera o art. 17 do Decreto n.º 2.134, de 
24 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

categoria dos documentos públicos sigilosos 
e o acesso a eles, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 
n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991,

DECRETA:

Art. 1.º O art. 17 do Decreto n.° 2.134, de 24 de janeiro de 1997, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17......................................................................

§ 1.° A classificação de documento na categoria secreta poderá ser feita 
pelas autoridades indicadas no parágrafo único do art. 16 deste Decreto, por 
governadores e ministros de Estado, ou, ainda, por quem haja recebido dele-
gação.

§ 2.° A competência prevista no § 1.° deste artigo poderá ser subdelega-
da.” (NR)

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de dezembro de 2002; 181.º da Independência e 114.º da Re-
pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Geraldo Magela da Cruz Quintão

Pedro Parente
[Publicado no Diário Oficial da União, de 5 de dezembro de 2002]

DECRETO N.º 4.553, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e mate-
riais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito 
da Administração Pública Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto 
no art. 23 da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991,

DECRETA:
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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Este Decreto disciplina a salvaguarda de dados, informações, do-
cumentos e materiais sigilosos, bem como das áreas e instalações onde tra-
mitam.

Art. 2.º São considerados originariamente sigilosos, e serão como tal 
classificados, dados ou informações cujo conhecimento irrestrito ou divulga-
ção possa acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem 
como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da 
vida privada, da honra e da imagem das pessoas.

Parágrafo único. O acesso a dados ou informações sigilosos é restrito e 
condicionado à necessidade de conhecer.

Art. 3.º A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e 
guarda de dados ou informações sigilosos observarão medidas especiais de 
segurança.

Parágrafo único. Toda autoridade responsável pelo trato de dados ou in-
formações sigilosos providenciará para que o pessoal sob suas ordens conhe-
ça integralmente as medidas de segurança estabelecidas, zelando pelo seu 
fiel cumprimento.

Art. 4.º Para os efeitos deste Decreto, são estabelecidos os seguintes con-
ceitos e definições:

I -  autenticidade: asseveração de que o dado ou informação são ver-
dadeiros e fidedignos tanto na origem quanto no destino;

II -  classificação: atribuição, pela autoridade competente, de grau de 
sigilo a dado, informação, documento, material, área ou instalação;

III -  comprometimento: perda de segurança resultante do acesso não-
autorizado;

IV -  credencial de segurança: certificado, concedido por autoridade 
competente, que habilita determinada pessoa a ter acesso a dados 
ou informações em diferentes graus de sigilo;

V -  desclassificação: cancelamento, pela autoridade competente ou 
pelo transcurso de prazo, da classificação, tornando ostensivos da-
dos ou informações;

VI -  disponibilidade: facilidade de recuperação ou acessibilidade de da-
dos e informações;
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VII -  grau de sigilo: gradação atribuída a dados, informações, área ou ins-
talação considerados sigilosos em decorrência de sua natureza ou 
conteúdo;

VIII - integridade: incolumidade de dados ou informações na origem, no 
trânsito ou no destino;

IX -  investigação para credenciamento: averiguação sobre a existência 
dos requisitos indispensáveis para concessão de credencial de se-
gurança;

X - legitimidade: asseveração de que o emissor e o receptor de dados 
ou informações são legítimos e fidedignos tanto na origem quanto 
no destino;

XI -  marcação: aposição de marca assinalando o grau de sigilo;

XII - medidas especiais de segurança: medidas destinadas a garantir si-
gilo, inviolabilidade, integridade, autenticidade, legitimidade e dis-
ponibilidade de dados e informações sigilosos. Também objetivam 
prevenir, detectar, anular e registrar ameaças reais ou potenciais a 
esses dados e informações;

XIII - necessidade de conhecer: condição pessoal, inerente ao efetivo 
exercício de cargo, função, emprego ou atividade, indispensável 
para que uma pessoa possuidora de credencial de segurança, tenha 
acesso a dados ou informações sigilosos; 

XIV - ostensivo: sem classificação, cujo acesso pode ser franqueado;

XV -  reclassificação: alteração, pela autoridade competente, da classifi-
cação de dado, informação, área ou instalação sigilosos;

XVI - sigilo: segredo; de conhecimento restrito a pessoas credenciadas; 
proteção contra revelação não-autorizada; e

XVII - visita: pessoa cuja entrada foi admitida, em caráter excepcional, em 
área sigilosa.

CAPÍTULO II

DO SIGILO E DA SEGURANÇA

Seção I

Da Classificação Segundo o Grau de Sigilo

Art. 5.º Os dados ou informações sigilosos serão classificados em ultra-
secretos, secretos, confidenciais e reservados, em razão do seu teor ou dos 
seus elementos intrínsecos.
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§ 1.º São passíveis de classificação como ultra-secretos, dentre outros, 
dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial nacio-
nais, a planos e operações militares, às relações internacionais do País, a pro-
jetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de interesse da 
defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento não-autoriza-
do possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e 
do Estado.

§ 2.º São passíveis de classificação como secretos, dentre outros, dados 
ou informações referentes a sistemas, instalações, programas, projetos, pla-
nos ou operações de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e 
de inteligência e a planos ou detalhes, programas ou instalações estratégicos, 
cujo conhecimento não-autorizado possa acarretar dano grave à segurança 
da sociedade e do Estado.

§ 3.º São passíveis de classificação como confidenciais dados ou informa-
ções que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhe-
cimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objetivos 
ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado.

§ 4.º São passíveis de classificação como reservados dados ou informa-
ções cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou 
objetivos neles previstos ou referidos.

Art. 6.º A classificação no grau ultra-secreto é de competência das se-
guintes autoridades:

I -  Presidente da República;

II -  Vice-Presidente da República;

III -  Ministros de Estado e equiparados; e

IV -  Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Parágrafo único. Além das autoridades estabelecidas no caput, podem 
atribuir grau de sigilo:

I -  secreto, as autoridades que exerçam funções de direção, comando 
ou chefia; e

II -  confidencial e reservado, os servidores civis e militares, de acordo 
com regulamentação específica de cada Ministério ou órgão da Pre-
sidência da República.

Art. 7.º Os prazos de duração da classificação a que se refere este De-
creto vigoram a partir da data de produção do dado ou informação e são os 
seguintes:
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I -  ultra-secreto: máximo de cinqüenta anos;

II -  secreto: máximo de trinta anos;

III -  confidencial: máximo de vinte anos; e 

IV -  reservado: máximo de dez anos.

§ 1.º O prazo de duração da classificação ultra-secreto poderá ser reno-
vado indefinidamente, de acordo com o interesse da segurança da sociedade 
e do Estado.

§ 2.º Também considerando o interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, poderá a autoridade responsável pela classificação nos graus secreto, 
confidencial e reservado, ou autoridade hierarquicamente superior compe-
tente para dispor sobre o assunto, renovar o prazo de duração, uma única vez, 
por período nunca superior aos prescritos no caput.

Seção II

Da Reclassificação e da Desclassificação

Art. 8.º Dados ou informações classificados no grau de sigilo ultra-secre-
to somente poderão ser reclassificados ou desclassificados, mediante decisão 
da autoridade responsável pela sua classificação.

Art. 9.º Para os graus secreto, confidencial e reservado, poderá a autori-
dade responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente superior 
competente para dispor sobre o assunto, respeitados os interesses da segu-
rança da sociedade e do Estado, alterá-la ou cancelá-la, por meio de expedien-
te hábil de reclassificação ou desclassificação dirigido ao detentor da custódia 
do dado ou informação sigilosos.

Parágrafo único. Na reclassificação, o prazo de duração reinicia-se a par-
tir da data da formalização da nova classificação.

Art. 10. A desclassificação de dados ou informações nos graus secreto, 
confidencial e reservado será automática após transcorridos os prazos previs-
tos nos incisos II, III e IV do art. 7.º, salvo no caso de renovação, quando então 
a desclassificação ocorrerá ao final de seu termo.

Art. 11. Dados ou informações sigilosos de guarda permanente que fo-
rem objeto de desclassificação serão encaminhados à instituição arquivística 
pública competente, ou ao arquivo permanente do órgão público, entidade 
pública ou instituição de caráter público, para fins de organização, preserva-
ção e acesso.



81

Parágrafo único. Consideram-se de guarda permanente os dados ou in-
formações de valor histórico, probatório e informativo que devam ser defini-
tivamente preservados.

Art. 12. A indicação da reclassificação ou da desclassificação de dados ou 
informações sigilosos deverá constar das capas, se houver, e da primeira página.

CAPÍTULO III

DA GESTÃO DE DADOS OU INFORMAÇÕES SIGILOSOS

Seção I

Dos Procedimentos para Classificação de Documentos

Art. 13. As páginas, os parágrafos, as seções, as partes componentes ou 
os anexos de um documento sigiloso podem merecer diferentes classifica-
ções, mas ao documento, no seu todo, será atribuído o grau de sigilo mais 
elevado, conferido a quaisquer de suas partes.

Art. 14. A classificação de um grupo de documentos que formem um 
conjunto deve ser a mesma atribuída ao documento classificado com o mais 
alto grau de sigilo.

Art. 15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus 
respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 
comprometer o sigilo.

Art. 16. Os mapas, planos-relevo, cartas e fotocartas baseados em foto-
grafias aéreas ou em seus negativos serão classificados em razão dos detalhes 
que revelem e não da classificação atribuída às fotografias ou negativos que 
lhes deram origem ou das diretrizes baixadas para obtê-las.

Art. 17. Poderão ser elaborados extratos de documentos sigilosos, para 
sua divulgação ou execução, mediante consentimento expresso:

I - da autoridade classificadora, para documentos ultra-secretos;

II -  da autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior 
competente para dispor sobre o assunto, para documentos secretos; e

III -  da autoridade classificadora, destinatária ou autoridade hierarqui-
camente superior competente para dispor sobre o assunto, para 
documentos confidenciais e reservados, exceto quando expressa-
mente vedado no próprio documento.

Parágrafo único. Aos extratos de que trata este artigo serão atribuídos 
graus de sigilo iguais ou inferiores àqueles atribuídos aos documentos que 
lhes deram origem, salvo quando elaborados para fins de divulgação.
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Seção II

Do Documento Sigiloso Controlado

Art. 18. Documento Sigiloso Controlado (DSC) é aquele que, por sua im-
portância, requer medidas adicionais de controle, incluindo:

I - identificação dos destinatários em protocolo e recibo próprios, quan-
do da difusão;

II - lavratura de termo de custódia e registro em protocolo específico;

III - lavratura anual de termo de inventário, pelo órgão ou entidade expe-
didores e pelo órgão ou entidade receptores; e

IV - lavratura de termo de transferência, sempre que se proceder à trans-
ferência de sua custódia ou guarda.

Parágrafo único. O termo de inventário e o termo de transferência serão 
elaborados de acordo com os modelos constantes dos Anexos I e II deste De-
creto e ficarão sob a guarda de um órgão de controle.

Art. 19. O documento ultra-secreto é, por sua natureza, considerado DSC, 
desde sua classificação ou reclassificação.

Parágrafo único. A critério da autoridade classificadora ou autoridade 
hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, o dispos-
to no caput pode-se aplicar aos demais graus de sigilo.

Seção III

Da Marcação

Art. 20. A marcação, ou indicação do grau de sigilo, deverá ser feita em 
todas as páginas do documento e nas capas, se houver.

§ 1.º As páginas serão numeradas seguidamente, devendo cada uma 
conter, também, indicação do total de páginas que compõem o documento.

§ 2.º O DSC também expressará, nas capas, se houver, e em todas as suas 
páginas, a expressão “Documento Sigiloso Controlado (DSC)” e o respectivo 
número de controle.

Art. 21. A marcação em extratos de documentos, rascunhos, esboços e 
desenhos sigilosos obedecerá ao prescrito no art. 20. 

Art. 22. A indicação do grau de sigilo em mapas, fotocartas, cartas, foto-
grafias, ou em quaisquer outras imagens sigilosas obedecerá às normas com-
plementares adotadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública.

Art. 23. Os meios de armazenamento de dados ou informações sigilosos 
serão marcados com a classificação devida em local adequado.



83

Parágrafo único. Consideram-se meios de armazenamento documentos 
tradicionais, discos e fitas sonoros, magnéticos ou ópticos e qualquer outro 
meio capaz de armazenar dados e informações.

Seção IV

Da Expedição e da Comunicação de Documentos Sigilosos

Art. 24. Os documentos sigilosos em suas expedição e tramitação obe-
decerão às seguintes prescrições:

I - serão acondicionados em envelopes duplos;

II - no envelope externo não constará qualquer indicação do grau de si-
gilo ou do teor do documento;

III - no envelope interno serão apostos o destinatário e o grau de sigilo 
do documento, de modo a serem identificados logo que removido o envelope 
externo;

IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante reci-
bo, que indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro 
indicativo que identifique o documento; e

V - sempre que o assunto for considerado de interesse exclusivo do des-
tinatário, será inscrita a palavra pessoal no envelope contendo o documento 
sigiloso.

Art. 25. A expedição, condução e entrega de documento ultra-secreto, 
em princípio, será efetuada pessoalmente, por agente público autorizado, 
sendo vedada a sua postagem.

Parágrafo único. A comunicação de assunto ultra-secreto de outra forma 
que não a prescrita no caput só será permitida excepcionalmente e em casos 
extremos, que requeiram tramitação e solução imediatas, em atendimento ao 
princípio da oportunidade e considerados os interesses da segurança da so-
ciedade e do Estado.

Art. 26. A expedição de documento secreto, confidencial ou reservado 
poderá ser feita mediante serviço postal, com opção de registro, mensageiro 
oficialmente designado, sistema de encomendas ou, se for o caso, mala diplo-
mática.

Parágrafo único. A comunicação dos assuntos de que trata este artigo 
poderá ser feita por outros meios, desde que sejam usados recursos de crip-
tografia compatíveis com o grau de sigilo do documento, conforme previsto 
no art. 42.
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Seção V

Do Registro, da Tramitação e da Guarda

Art. 27. Cabe aos responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos:

I - verificar a integridade e registrar, se for o caso, indícios de violação 
ou de qualquer irregularidade na correspondência recebida, dando ciência do 
fato ao seu superior hierárquico e ao destinatário, o qual informará imediata-
mente ao remetente; e

II - proceder ao registro do documento e ao controle de sua tramitação.

Art. 28. O envelope interno só será aberto pelo destinatário, seu repre-
sentante autorizado ou autoridade competente hierarquicamente superior.

Parágrafo único. Envelopes contendo a marca pessoal só poderão ser 
abertos pelo próprio destinatário.

Art. 29. O destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamen-
te ao remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento.

Art. 30. Os documentos sigilosos serão mantidos ou guardados em con-
dições especiais de segurança, conforme regulamento.

§ 1.º Para a guarda de documentos ultra-secretos e secretos é obriga-
tório o uso de cofre forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou 
superior.

§ 2.º Na impossibilidade de se adotar o disposto no § 1.º, os documentos 
ultra-secretos deverão ser mantidos sob guarda armada.

Art. 31. Os agentes responsáveis pela guarda ou custódia de documentos 
sigilosos os transmitirão a seus substitutos, devidamente conferidos, quando 
da passagem ou transferência de responsabilidade.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos responsáveis pela 
guarda ou custódia de material sigiloso.

Seção VI

Da Reprodução

Art. 32. A reprodução do todo ou de parte de documento sigiloso terá o 
mesmo grau de sigilo do documento original.

§ 1.º A reprodução total ou parcial de documentos sigilosos controlados 
condiciona-se à autorização expressa da autoridade classificadora ou autori-
dade hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto.
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§ 2.º Eventuais cópias decorrentes de documentos sigilosos serão au-
tenticadas pelo chefe da Comissão a que se refere o art. 35 deste Decreto, no 
âmbito dos órgãos e entidades públicas ou instituições de caráter público.

§ 3.º Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não pude-
rem ser reproduzidos devido a seu estado de conservação, desde que neces-
sário como prova em juízo.

Art. 33. O responsável pela produção ou reprodução de documentos si-
gilosos deverá providenciar a eliminação de notas manuscritas, tipos, clichês, 
carbonos, provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem a cópia 
não-autorizada do todo ou parte.

Art. 34. Sempre que a preparação, impressão ou, se for o caso, reprodu-
ção de documento sigiloso for efetuada em tipografias, impressoras, oficinas 
gráficas ou similar, essa operação deverá ser acompanhada por pessoa ofi-
cialmente designada, que será responsável pela garantia do sigilo durante a 
confecção do documento, observado o disposto no art. 33.

Seção VII

Da Avaliação, da Preservação e da Eliminação

Art. 35. As entidades e órgãos públicos constituirão Comissão Perma-
nente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS), com as seguintes atri-
buições:

I - analisar e avaliar periodicamente a documentação sigilosa produzida 
e acumulada no âmbito de sua atuação;

II - propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade hie-
rarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, renovação 
dos prazos a que se refere o art. 7.º;

III - propor, à autoridade responsável pela classificação ou autoridade 
hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, alteração 
ou cancelamento da classificação sigilosa, em conformidade com o disposto 
no art. 9.º deste Decreto;

IV - determinar o destino final da documentação tornada ostensiva, sele-
cionando os documentos para guarda permanente; e

V - autorizar o acesso a documentos sigilosos, em atendimento ao dis-
posto no art. 39.

Parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de suas atribuições e res-
ponsabilidades, a CPADS poderá ser subdividida em subcomissões.



86

Art. 36. Os documentos permanentes de valor histórico, probatório e in-
formativo não podem ser desfigurados ou destruídos, sob pena de responsa-
bilidade penal, civil e administrativa, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV

DO ACESSO

Art. 37. O acesso a dados ou informações sigilosos em órgãos e entida-
des públicos e instituições de caráter público é admitido:

I - ao agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou ativida-
de pública, que tenham necessidade de conhecê-los; e

II - ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse 
particular ou do interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão 
ou entidade competente.

§ 1.º Todo aquele que tiver conhecimento, nos termos deste Decreto, de 
assuntos sigilosos fica sujeito às sanções administrativas, civis e penais decor-
rentes da eventual divulgação dos mesmos.

§ 2.º Os dados ou informações sigilosos exigem que os procedimentos 
ou processos que vierem a instruir também passem a ter grau de sigilo idên-
tico.

§ 3.º Serão liberados à consulta pública os documentos que contenham 
informações pessoais, desde que previamente autorizada pelo titular ou por 
seus herdeiros. 

Art. 38. O acesso a dados ou informações sigilosos, ressalvado o previsto 
no inciso II do artigo anterior, é condicionado à emissão de credencial de se-
gurança no correspondente grau de sigilo, que pode ser limitada no tempo.

Parágrafo único. A credencial de segurança de que trata o caput deste 
artigo classifica-se nas categorias de ultra-secreto, secreto, confidencial e re-
servado.

Art. 39. O acesso a qualquer documento sigiloso resultante de acordos 
ou contratos com outros países atenderá às normas e recomendações de sigi-
lo constantes destes instrumentos.

Art. 40. A negativa de autorização de acesso deverá ser justificada.

CAPÍTULO V

DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Art. 41. A comunicação de dados e informações sigilosos por meio de 
sistemas de informação será feita em conformidade com o disposto nos arts. 
25 e 26.
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Art. 42. Ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 44, os progra-
mas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia para uso oficial no 
âmbito da União são considerados sigilosos e deverão, antecipadamente, ser 
submetidos à certificação de conformidade da Secretaria Executiva do Conse-
lho de Defesa Nacional.

Art. 43. Entende-se como oficial o uso de código, cifra ou sistema de crip-
tografia no âmbito de órgãos e entidades públicos e instituições de caráter 
público. 

Parágrafo único. É vedada a utilização para outro fim que não seja em 
razão do serviço.

Art. 44. Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e equipamentos 
de criptografia todas as medidas de segurança previstas neste Decreto para os 
documentos sigilosos controlados e os seguintes procedimentos:

I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar uma 
perfeita execução das operações criptográficas;

II - manutenção de inventários completos e atualizados do material de 
criptografia existente;

III - designação de sistemas criptográficos adequados a cada destinatá-
rio;

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade competente, 
de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, 
à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de dados ou informações 
criptografados; e

V - identificação de indícios de violação ou interceptação ou de irregu-
laridades na transmissão ou recebimento de dados e informações criptogra-
fados.

Parágrafo único. Os dados e informações sigilosos, constantes de docu-
mento produzido em meio eletrônico, serão assinados e criptografados me-
diante o uso de certificados digitais emitidos pela Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 45. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de do-
cumentos com grau de sigilo ultra-secreto só poderão estar ligados a redes de 
computadores seguras, e que sejam física e logicamente isoladas de qualquer 
outra.

Art. 46. A destruição de dados sigilosos deve ser feita por método que 
sobrescreva as informações armazenadas. Se não estiver ao alcance do órgão 



88

a destruição lógica, deverá ser providenciada a destruição física por incinera-
ção dos dispositivos de armazenamento.

Art. 47. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção de do-
cumentos com grau de sigilo secreto, confidencial e reservado só poderão 
integrar redes de computadores que possuam sistemas de criptografia e se-
gurança adequados a proteção dos documentos.

Art. 48. O armazenamento de documentos sigilosos, sempre que possí-
vel, deve ser feito em mídias removíveis que podem ser guardadas com maior 
facilidade.

CAPÍTULO VI

DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES SIGILOSAS

Art. 49. A classificação de áreas e instalações será feita em razão dos da-
dos ou informações sigilosos que contenham ou que no seu interior sejam 
produzidos ou tratados, em conformidade com o art. 5.º.

Art. 50. Aos titulares dos órgãos e entidades públicos e das instituições 
de caráter público caberá a adoção de medidas que visem à definição, demar-
cação, sinalização, segurança e autorização de acesso às áreas sigilosas sob 
sua responsabilidade.

Art. 51. O acesso de visitas a áreas e instalações sigilosas será discipli-
nado por meio de instruções especiais dos órgãos, entidades ou instituições 
interessados.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo, não é considerado visita o 
agente público ou o particular que oficialmente execute atividade pública di-
retamente vinculada à elaboração de estudo ou trabalho considerado sigiloso 
no interesse da segurança da sociedade e do Estado.

CAPÍTULO VII

DO MATERIAL SIGILOSO

Seção I

Das Generalidades

Art. 52. O titular de órgão ou entidade pública, responsável por projeto 
ou programa de pesquisa, que julgar conveniente manter sigilo sobre deter-
minado material ou suas partes, em decorrência de aperfeiçoamento, prova, 
produção ou aquisição, deverá providenciar para que lhe seja atribuído o grau 
de sigilo adequado.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao titular de órgão ou 
entidade públicos ou de instituições de caráter público encarregada da fiscali-
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zação e do controle de atividades de entidade privada, para fins de produção 
ou exportação de material de interesse da Defesa Nacional.

Art. 53. Os titulares de órgãos ou entidades públicos encarregados da 
preparação de planos, pesquisas e trabalhos de aperfeiçoamento ou de novo 
projeto, prova, produção, aquisição, armazenagem ou emprego de material 
sigiloso são responsáveis pela expedição das instruções adicionais que se tor-
narem necessárias à salvaguarda dos assuntos com eles relacionados.

Art. 54. Todos os modelos, protótipos, moldes, máquinas e outros mate-
riais similares considerados sigilosos e que sejam objeto de contrato de qual-
quer natureza, como empréstimo, cessão, arrendamento ou locação, serão 
adequadamente marcados para indicar o seu grau de sigilo.

Art. 55. Dados ou informações sigilosos concernentes a programas téc-
nicos ou aperfeiçoamento de material somente serão fornecidos aos que, por 
suas funções oficiais ou contratuais, a eles devam ter acesso.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades públicos controlarão e coorde-
narão o fornecimento às pessoas físicas e jurídicas interessadas os dados e 
informações necessários ao desenvolvimento de programas.

Seção II

Do Transporte

Art. 56. A definição do meio de transporte a ser utilizado para desloca-
mento de material sigiloso é responsabilidade do detentor da custódia e de-
verá considerar o respectivo grau de sigilo.

§ 1.º O material sigiloso poderá ser transportado por empresas para tal 
fim contratadas.

§ 2.º As medidas necessárias para a segurança do material transportado 
serão estabelecidas em entendimentos prévios, por meio de cláusulas contra-
tuais específicas, e serão de responsabilidade da empresa contratada.

Art. 57. Sempre que possível, os materiais sigilosos serão tratados segun-
do os critérios indicados para a expedição de documentos sigilosos.

Art. 58. A critério da autoridade competente, poderão ser empregados 
guardas armados, civis ou militares, para o transporte de material sigiloso.

CAPÍTULO VIII

DOS CONTRATOS

Art. 59. A celebração de contrato cujo objeto seja sigiloso, ou que sua 
execução implique a divulgação de desenhos, plantas, materiais, dados ou in-
formações de natureza sigilosa, obedecerá aos seguintes requisitos:
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I - o conhecimento da minuta de contrato estará condicionado à assina-
tura de termo de compromisso de manutenção de sigilo pelos interessados 
na contratação; e

II - o estabelecimento de cláusulas prevendo a:

a) possibilidade de alteração do contrato para inclusão de cláusula de 
segurança não estipulada por ocasião da sua assinatura;

b) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contrata-
do, bem como à sua execução;

c) obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequa-
das, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo 
relativo ao objeto contratado;

d) identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das 
pessoas que, em nome do contratado, terão acesso a material, dados e infor-
mações sigilosos; e

 e) responsabilidade do contratado pela segurança do objeto subcontra-
tado, no todo ou em parte.

Art. 60. Aos órgãos e entidades públicos, bem como às instituições de 
caráter público, a que os contratantes estejam vinculados, cabe providenciar 
para que seus fiscais ou representantes adotem as medidas necessárias para a 
segurança dos documentos ou materiais sigilosos em poder dos contratados 
ou subcontratados, ou em curso de fabricação em suas instalações.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61. O disposto neste Decreto aplica-se a material, área, instalação e 
sistema de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socieda-
de e do Estado.

Art. 62. Os órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público 
exigirão termo de compromisso de manutenção de sigilo dos seus servidores, 
funcionários e empregados que direta ou indiretamente tenham acesso a da-
dos ou informações sigilosos.

Parágrafo único. Os agentes de que trata o caput deste artigo compro-
metem-se a, após o desligamento, não revelar ou divulgar dados ou informa-
ções sigilosos dos quais tiverem conhecimento no exercício de cargo, função 
ou emprego público.

Art. 63. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e ma-
teriais e pela segurança de áreas, instalações ou sistemas de informação de 
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natureza sigilosa sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional, em 
razão do ofício, e ao seu código de ética específico, sem prejuízo de sanções 
penais.

Art. 64. Os órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público 
promoverão o treinamento, a capacitação, a reciclagem e o aperfeiçoamento 
de pessoal que desempenhe atividades inerentes à salvaguarda de documen-
tos, materiais, áreas, instalações e sistemas de informação de natureza sigilo-
sa.

Art. 65. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de documento 
sigiloso, nos termos deste Decreto fica, automaticamente, responsável pela 
preservação do seu sigilo.

Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que pos-
sível, o critério menos restritivo possível.

Art. 67. A critério dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal se-
rão expedidas instruções complementares, que detalharão os procedimentos 
necessários à plena execução deste Decreto.

Art. 68. Este Decreto entra em vigor após quarenta e cinco dias da data 
de sua publicação.

Art. 69. Ficam revogados os Decretos n.º 2.134, de 24 de janeiro de 1997, 
2.910, de 29 de dezembro de 1998, e 4.497, de 4 de dezembro de 2002.

Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181.º da Independência e 114.º da Re-
pública.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente

Alberto Mendes Cardoso
[Publicado no Diário Oficial da União, de 30 de dezembro de 2002]
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ANEXO I

TERMO DE INVENTÁRIO DE DOCUMENTOS

SIGILOSOS CONTROLADOS N.º ______/___

Inventário dos documentos sigilosos controlados pelo______________
__________

________________, ____ de ______________ de _____.

______________________________________________
Testemunhas:
______________________________________________

______________________________________________

ANEXO II

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GUARDA DE DOCUMENTOS

SIGILOSOS CONTROLADOS N.º______/___

Aos ________dias do mês de _____________ do ano de dois mil e ________ 
reuniram-se no__________________________________, o Senhor _________
___________________________________________________________

substituído, Senhor_______________________________________________
_____________________
substituto, para conferir os documentos sigilosos controlados, produzidos e 
recebidos pelo ____________________________________________, então 
sob a custódia do primeiro, constante do Inventário n.º_____/____, anexo ao 
presente Termo de Transferência, os quais, nesta data, passam para a custódia 
do segundo.
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Cumpridas as formalidades exigidas e conferidas todas as peças cons-
tantes do Inventário, foram elas julgadas conforme (ou com as seguintes al-
terações), sendo, para constar, lavrado o presente Termo de Transferência, em 
três vias, assinadas e datadas pelo substituído e pelo substituto.

_______________, ____ de ______________ de ______.

______________________________________________

______________________________________________

RESOLUÇÕES

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

RESOLUÇÃO CFM n.º 1.639/2002

Aprova as “Normas Técnicas para o Uso de 
Sistemas Informatizados para a Guarda e 

Manuseio do Prontuário Médico”, dispõe sobre 
tempo de guarda dos prontuários, estabelece 

critérios para certificação dos sistemas de 
informação e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo De-
creto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, e

CONSIDERANDO que o médico tem o dever de elaborar o prontuário 
para cada paciente a que assiste, conforme previsto no art. 69 do Código de 
Ética Médica;

CONSIDERANDO que os dados que compõem o prontuário pertencem 
ao paciente e devem estar permanentemente disponíveis, de modo que, 
quando solicitado por ele ou seu representante legal, permitam o fornecimen-
to de cópias autênticas das informações a ele pertinentes;

CONSIDERANDO o teor da Resolução CFM n.º 1.605/2000, que dispõe 
sobre o fornecimento das informações do prontuário à autoridade judiciária 
requisitante;

CONSIDERANDO que o sigilo profissional, que visa preservar a privaci-
dade do indivíduo, deve estar sujeito às normas estabelecidas na legislação e 



94

no Código de Ética Médica, independente do meio utilizado para o armazena-
mento dos dados no prontuário, seja eletrônico ou em papel;

CONSIDERANDO o volume de documentos armazenados pelos estabe-
lecimentos de saúde e consultórios médicos em decorrência da necessidade 
de manutenção dos prontuários;

CONSIDERANDO os avanços da tecnologia da informação e de teleco-
municações, que oferecem novos métodos de armazenamento e de transmis-
são de dados;

CONSIDERANDO a legislação arquivística brasileira, que normatiza a 
guarda, a temporalidade e a classificação dos documentos, inclusive dos pron-
tuários médicos;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM n.º 1.638/2002, de 10 de 
julho de 2002, que define prontuário médico e cria as Comissões de Revisão 
de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde;

CONSIDERANDO o teor do Parecer CFM n.º 30/2002, aprovado na Sessão 
Plenária de 10 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em Sessão Plenária de 10 de 
julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar as “Normas Técnicas para o Uso de Sistemas Informa-
tizados para a Guarda e Manuseio do Prontuário Médico”, anexas à esta reso-
lução, possibilitando a elaboração e o arquivamento do prontuário em meio 
eletrônico.

Art. 2.º - Estabelecer a guarda permanente para os prontuários médicos 
arquivados eletronicamente em meio óptico ou magnético, e microfilmados.

Art. 3.º - Recomendar a implantação da Comissão Permanente de Ava-
liação de Documentos em todas as unidades que prestam assistência médica 
e são detentoras de arquivos de prontuários médicos, tomando como base 
as atribuições estabelecidas na legislação arquivística brasileira (a Resolução 
CONARQ n.º 7/97, a NBR n.º 10.519/88, da ABNT, e o Decreto n.º 4.073/2002, 
que regulamenta a Lei de Arquivos – Lei n.º 8.159/91). 

Art. 4.º - Estabelecer o prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último 
registro, para a preservação dos prontuários médicos em suporte de papel.

Parágrafo único – Findo o prazo estabelecido no caput, e consideran-
do o valor secundário dos prontuários, a Comissão Permanente de Avaliação 
de Documentos, após consulta à Comissão de Revisão de Prontuários, deverá 
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elaborar e aplicar critérios de amostragem para a preservação definitiva dos 
documentos em papel que apresentem informações relevantes do ponto de 
vista médico-científico, histórico e social.

Art. 5.º - Autorizar, no caso de emprego da microfilmagem, a eliminação 
do suporte de papel dos prontuários microfilmados, de acordo com os proce-
dimentos previstos na legislação arquivística em vigor (Lei n.º 5.433/68 e De-
creto n.º 1.799/96), após análise obrigatória da Comissão Permanente de Ava-
liação de Documentos da unidade médico-hospitalar geradora do arquivo.

Art. 6.º - Autorizar, no caso de digitalização dos prontuários, a eliminação 
do suporte de papel dos mesmos, desde que a forma de armazenamento dos 
documentos digitalizados obedeça à norma específica de digitalização conti-
da no anexo desta resolução e após análise obrigatória da Comissão Perma-
nente de Avaliação de Documentos da unidade médico-hospitalar geradora 
do arquivo.

Art. 7.º - O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de In-
formática em Saúde (SBIS), mediante convênio específico, expedirão, quando 
solicitados, a certificação dos sistemas para guarda e manuseio de prontuários 
eletrônicos que estejam de acordo com as normas técnicas especificadas no 
anexo a esta resolução.

Art. 8.º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9.º - Fica revogada a Resolução CFM n.º 1.331/89 e demais disposi-
ções em contrário.

Brasília-DF, 10 de julho de 2002

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE RUBENS DOS SANTOS SILVA
Presidente Secretário-Geral

NORMAS TÉCNICAS PARA O USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS 
PARA A GUARDA E MANUSEIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO

I. Integridade da Informação e Qualidade do Serviço – O sistema de 
informações deverá manter a integridade da informação através do 
controle de vulnerabilidades, de métodos fortes de autenticação, 
do controle de acesso e métodos de processamento dos sistemas 
operacionais conforme a norma ISO/IEC 15408, para segurança dos 
processos de sistema. 

II. Cópia de Segurança – Deverá ser feita cópia de segurança dos da-
dos do prontuário pelo menos a cada 24 horas. Recomenda-se que 
o sistema de informação utilizado possua a funcionalidade de for-
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çar a realização do processo de cópia de segurança diariamente. O 
procedimento de back-up deve seguir as recomendações da norma 
ISO/IEC 17799, através da adoção dos seguintes controles: 

a. Documentação do processo de backup/restore; 

b. As cópias devem ser mantidas em local distante o suficiente 
para livrá-las de danos que possam ocorrer nas instalações prin-
cipais; 

c. Mínimo de três cópias para aplicações críticas; 

d. Proteções físicas adequadas de modo a impedir acesso não au-
torizado; 

e. Possibilitar a realização de testes periódicos de restauração. 

I. Bancos de Dados – Os dados do prontuário deverão ser armazena-
dos em sistema que assegure, pelo menos, as seguintes caracterís-
ticas: 

a. Compartilhamento dos dados; 

b. Independência entre dados e programas; 

c. Mecanismos para garantir a integridade, controle de conformi-
dade e validação dos dados; 

d. Controle da estrutura física e lógica; 

e. Linguagem para a definição e manipulação de dados (SQL 
– Standard Query Language); 

f. Funções de auditoria e recuperação dos dados. 

I. 

II. Privacidade e Confidencialidade – Com o objetivo de garantir a pri-
vacidade, confidencialidade dos dados do paciente e o sigilo pro-
fissional, faz-se necessário que o sistema de informações possua 
mecanismos de acesso restrito e limitado a cada perfil de usuário, 
de acordo com a sua função no processo assistencial: 

a. Recomenda-se que o profissional entre pessoalmente com os 
dados assistenciais do prontuário no sistema de informação; 

b. A delegação da tarefa de digitação dos dados assistenciais co-
letados a um profissional administrativo não exime o médico, 
fornecedor das informações, da sua responsabilidade desde que 
o profissional administrativo esteja inserindo estes dados por in-
termédio de sua senha de acesso; 
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c. A senha de acesso será delegada e controlada pela senha do 
médico a quem o profissional administrativo está subordinado; 

d. Deve constar da trilha de auditoria quem entrou com a informa-
ção; 

e. Todos os funcionários de áreas administrativas e técnicas que, 
de alguma forma, tiverem acesso aos dados do prontuário de-
verão assinar um termo de confidencialidade e não-divulgação, 
em conformidade com a norma ISO/IEC 17799. 

I. Autenticação – O sistema de informação deverá ser capaz de identi-
ficar cada usuário através de algum método de autenticação. Em se 
tratando de sistemas de uso local, no qual não haverá transmissão 
da informação para outra instituição, é obrigatória a utilização de 
senhas. As senhas deverão ser de no mínimo 5 caracteres, compos-
tos por letras e números. Trocas periódicas das senhas deverão ser 
exigidas pelo sistema no período máximo de 60 (sessenta) dias. Em 
hipótese alguma o profissional poderá fornecer a sua senha a outro 
usuário, conforme preconiza a norma ISO/IEC 17799. O sistema de 
informações deve possibilitar a criação de perfis de usuários que 
permita o controle de processos do sistema. 

II. Auditoria – O sistema de informações deverá possuir registro (log) 
de eventos, conforme prevê a norma ISO/IEC 17799. Estes registros 
devem conter: 

a. A identificação dos usuários do sistema; 

b. Datas e horários de entrada (log-on) e saída (log-off) no siste-
ma; 

c. Identidade do terminal e, quando possível, a sua localização; 

d. Registro das tentativas de acesso ao sistema, aceitas e rejeita-
das; 

e. Registro das tentativas de acesso a outros recursos e dados, 
aceitas e rejeitadas. 

f. Registro das exceções e de outros eventos de segurança rele-
vantes devem ser mantidos por um período de tempo não infe-
rior a 10 (dez) anos, para auxiliar em investigações futuras e na 
monitoração do controle de acesso. 

I. Transmissão de Dados – Para a transmissão remota de dados iden-
tificados do prontuário, os sistemas deverão possuir um certificado 
digital de aplicação única emitido por uma AC (Autoridade Certifi-
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cadora) credenciada pelo ITI responsável pela AC Raiz da estrutura 
do ICP-Brasil, a fim de garantir a identidade do sistema. 

II. Certificação do software – A verificação do atendimento destas nor-
mas poderá ser feita através de processo de certificação do software 
junto ao CFM, conforme especificado a seguir. 

III. Digitalização de prontuários - Os arquivos digitais oriundos da digi-
talização do prontuário médico deverão ser controlados por módulo 
do sistema especializado que possua as seguintes características. 

a. Mecanismo próprio de captura de imagem em preto e branco e 
colorida independente do equipamento scanner; 

b. Base de dados própria para o armazenamento dos arquivos digi-
talizados; 

c. Método de indexação que permita criar um arquivamento or-
ganizado, possibilitando a pesquisa futura de maneira simples e 
eficiente; 

d. Mecanismo de pesquisa utilizando informações sobre os docu-
mentos, incluindo os campos de indexação e o texto contido 
nos documentos digitalizados, para encontrar imagens armaze-
nadas na base de dados; 

e. Mecanismos de controle de acesso que garantam o acesso a do-
cumentos digitalizados somente por pessoas autorizadas. 

CERTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA 
A GUARDA E MANUSEIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO

Todas as pessoas físicas, organizações ou empresas desenvolvedoras de 
sistemas informatizados para a guarda e manuseio do prontuário médico que 
desejarem obter a certificação do CFM e da SBIS deverão cumprir os seguintes 
passos:

1. Responder e enviar, via Internet, o questionário básico, disponível 
na página do CFM: http://www.cfm.org.br/certificacao; 

2. O questionário remetido será analisado pelo CFM/SBIS, que emitirá 
um parecer inicial aprovando ou não o sistema proposto. Este pare-
cer será enviado, via Internet, ao postulante; 

3. Caso aprovado, os sistemas de gestão de consultórios e pequenas 
clínicas (sistemas de menor complexidade) deverão ser encaminha-
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dos à sede do CFM para análise. Os sistemas de gestão hospitalar ou 
de redes de atenção à saúde (sistemas de maior complexidade) que 
não possam ser enviados serão analisados “in loco” (sob a responsa-
bilidade do CFM/SBIS); 

4. O processo de avaliação consistirá na análise do cumprimento das 
normas técnicas acima elencadas. A aprovação do sistema estará 
condicionada ao cumprimento de todas as normas estabelecidas; 

5. Em caso de não-aprovação do sistema, serão especificados os moti-
vos para que as reformulações necessárias sejam encaminhadas; 

6. Uma vez aprovado o sistema na versão analisada, além do documen-
to de certificação o CFM e a SBIS emitirão um selo digital de qualida-
de que poderá ser incorporado na tela de abertura do sistema; 

7. A tabela de custos para o processo de certificação dos sistemas de 
informação de prontuário eletrônico encontra-se disponível no site 
http://www.cfm.org.br/certificacao; 

8. A certificação deverá ser revalidada a cada nova versão do sistema, 
seguindo os mesmos trâmites anteriormente descritos. 

RESOLUÇÕES DO CONARQ

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 1, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre a necessidade da adoção de planos 
e ou códigos de classificação de documentos nos 

arquivos correntes, que considerem a natureza dos 
assuntos resultantes de suas atividades e funções.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, 
no uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em 27 de setembro 
de 1995 e

Considerando que é dever do Poder Público a gestão documental, a pro-
teção especial aos documentos de arquivo e as providências para franquear 
aos cidadãos as informações contidas na documentação governamental;

Considerando que a organização da documentação pública é a maneira 
pela qual o cidadão tem acesso aos instrumentos de garantia de seus direitos;

Considerando que a organização dos arquivos se constitui em instrumen-
to de eficácia administrativa no gerenciamento das informações, contribuindo 
como agente de modernização da própria administração pública do País;
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Considerando a importância e vantagens da classificação de documen-
tos de arquivos correntes, que objetiva a racionalização do fluxo documental, 
a agilidade e a segurança na recuperação de informações para a administra-
ção, bem como a organização da documentação acumulada como requisito 
para sua correta destinação final,

RESOLVE:

Art. 1.º - Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Ar-
quivos, como decorrência de um programa de gestão de documentos, deve-
rão organizar seus arquivos correntes com base em métodos de classificação, 
que considerem a natureza dos assuntos dos documentos resultantes de suas 
atividades e funções.

§ 1.º - Considera-se gestão de documentos o planejamento e o contro-
le das atividades técnicas relacionadas à produção, classificação, tramitação, 
uso, arquivamento, avaliação e seleção dos documentos de arquivo, em fase 
corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guar-
da permanente.

§2° - Consideram-se arquivos correntes os conjuntos de documentos em 
curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
freqüentes.

§3° - Consideram-se arquivos intermediários os conjuntos de documen-
tos que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, aguardam sua eli-
minação ou recolhimento para guarda permanente.

Art. 2º - O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, poderá subsidiar, 
por intermédio de suas Câmaras Técnicas, os integrantes do Sistema Nacional 
de Arquivos - SINAR na elaboração ou análise de planos e ou códigos de clas-
sificação de arquivos correntes.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 24 de outubro de 1995]

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 2, DE 18 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou no re-
colhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, 
no uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em 27 de setembro 
de 1995 e
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Considerando a importância da preservação dos acervos produzidos 
pela administração pública como instrumento de prova e informação sobre 
suas atividades para as administrações e gerações futuras;

Considerando a necessidade de orientar os órgãos e entidades integran-
tes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR em relação à transferência ou ao 
recolhimento de seus acervos para instituições arquivísticas públicas, cumpri-
da sua finalidade administrativa nos arquivos correntes;

Considerando que a transferência e o recolhimento de acervos, corre-
tamente operacionalizados, são fundamentais para garantir melhores con-
dições de guarda e preservação dos documentos, bem como para torná-los 
rapidamente disponíveis aos usuários,

RESOLVE:

Art. 1.º - Os acervos documentais a serem transferidos ou recolhidos às 
instituições arquivísticas públicas, pelos órgãos e entidades do Poder Público, 
deverão estar organizados, avaliados, higienizados, acondicionados e acom-
panhados de instrumento descritivo que permita sua identificação e contro-
le.

§ 1.º - Considera-se transferência a passagem de documentos de um ar-
quivo corrente para o arquivo intermediário, onde aguardarão sua destinação 
final: eliminação ou recolhimento para guarda permanente.

§ 2.º - Considera-se recolhimento a entrada de documentos para guarda 
permanente em instituições arquivísticas públicas.

Art. 2.º - O instrumento descritivo mencionado no Art. 1.º deverá conter 
os seguintes dados: órgão de procedência (responsável pela transferência ou 
recolhimento); órgão de proveniência (responsável pela produção e acumula-
ção do acervo); tipo e número das embalagens utilizadas no transporte (con-
tainers, caixas, pacotes); tipo e número das unidades de acondicionamento; 
descrição do conteúdo, indicando, entre outras informações, o gênero dos 
documentos (textual, iconográfico, audiovisual, cartográfico, informático); e 
datas-limite dos documentos.

Parágrafo único - O instrumento descritivo deverá conter data e assinatu-
ra do responsável pelo órgão que procede a transferência ou o recolhimento.

Art. 3º - As instituições arquivísticas públicas deverão baixar instruções 
normativas sobre a matéria, no seu âmbito de atuação.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 24 de outubro de 1995]
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ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 3, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Dispõe sobre o Programa de Assistência 
Técnica do Conselho Nacional de Arquivos

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em 15 de dezembro 
de 1995 e

Considerando que compete ao CONARQ, como órgão central do Sistema 
Nacional de Arquivos-SINAR, exercer orientação normativa quanto à gestão e 
à proteção especial dos documentos de arquivo;

Considerando que compete, também, ao CONARQ estimular o inter-re-
lacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e 
integração sistêmica das atividades arquivísticas, bem como a integração e 
modernização dos arquivos públicos e privados;

Considerando, ainda, a necessidade de definir uma estratégia de atua-
ção, junto aos integrantes do SINAR, que tenha por premissa a transferência 
de metodologias e técnicas adequadas no campo da Arquivologia, através da 
prestação de assessoramento técnico especializado, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Aprovar o anexo Programa de Assistência Técnica, a ser desen-
volvido pelos órgãos e entidades integrantes do SINAR, sob a coordenação do 
CONARQ.

JAIME ANTUNES DA SILVA

[Diário Oficial da União, de 28 de dezembro de 1995]
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ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 4, DE 28 DE MARÇO DE 1996

[REVOGADA PELA RESOLUÇÃO, N.º 14 DE 24 DE OUTUBRO DE 2001]

Dispõe sobre o Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo para a Administração 

Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como um 
modelo para os arquivos correntes dos órgãos 

e entidades integrantes do Sistema Nacional de 
Arquivos - SINAR, e aprova os prazos de guarda 

e a destinação de documentos estabelecidos na 
Tabela Básica de Temporalidade e Destinação 

de Documentos de Arquivo Relativos às 
Atividades-Meio da Administração Pública.

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 5, DE 30 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a publicação de editais para 
Eliminação de Documentos nos Diários Oficiais 
da União, Distrito Federal, Estados e Municípios

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em sua 6.ª reunião or-
dinária realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 1996 e,

Considerando o disposto na alínea C, do parágrafo único, do art. 5.º, do 
Anexo ao Decreto n.º 96.671, de 9 de setembro de 1988;

Considerando o disposto no item 3 da Tabela Básica de Temporalidade 
e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Ad-
ministração Pública, aprovada pela Resolução n.º 4, de 28 de março de 1996, 
deste Conselho;

Considerando as recomendações contidas na NBR - 10.519, da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sobre Critérios de Avaliação de Do-
cumentos de Arquivo, resolve:
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Art. 1.º - Os órgãos e entidades integrantes do Poder Público farão pu-
blicar nos Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e Municí-
pios, correspondentes ao seu âmbito de atuação, os editais para eliminação 
de documentos, decorrentes da aplicação de suas Tabelas de Temporalidade, 
observado o disposto no art. 9.º da Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991.

Parágrafo único - Os editais referidos neste artigo serão publicados em 
outro veículo de divulgação local quando a administração pública municipal 
não editar Diário Oficial.

Art. 2.º - Os editais para eliminação de documentos deverão consignar 
um prazo de 30 a 45 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, 
possibilitar às partes interessadas requererem, a suas expensas, o desentra-
nhamento de documentos ou cópias de peças de processos.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 11 de outubro de 1996]

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 6, DE 15 DE MAIO DE 1997

Dispõe sobre diretrizes quanto à terceirização 
de serviços arquivísticos públicos.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em sua 8.ª reunião or-
dinária, realizada nos dias 12 e 13 de maio de 1997 e,

Considerando que cabe à Administração Pública a gestão da documen-
tação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 
dela necessitem (Parágrafo 2.º, do art. 216 da Constituição Federal);

Considerando que 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 (Artigo 1.º da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991),

RESOLVE estabelecer as seguintes diretrizes para orientação dos órgãos 
e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR quanto à 
terceirização de serviços arquivísticos.

Art. 1.º As atividades de avaliação serão reservadas para execução dire-
ta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por ser atividade essencial da 
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gestão de documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de 
Avaliação, conforme determina o disposto no art. 2.º do Decreto n.º 2.182, de 
20 de março de 1997, sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia 
autorização da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação, con-
forme determina o disposto no art. 9.º, da Lei n.º 8.159/91.

Art. 2.º A guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e en-
tidades do Poder Público, visando garantir o acesso e a democratização da 
informação, sem ônus, para a administração e para o cidadão.

Art. 3.º Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades 
técnicas auxiliares, desde que planejados, supervisionados e controlados por 
agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades produtores e acumula-
dores dos documentos.

Art. 4.º Para efeitos desta Resolução, a gestão de documentos, conforme 
preconiza o art. 3.º da Lei n.º 8.159/91, compreende o conjunto de procedi-
mentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, ava-
liação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua elimi-
nação ou recolhimento para a guarda permanente.

JAIME ANTUNES DA SILVA
Presidente do CONARQ

[Diário Oficial da União, de 23 de maio de 1997]

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 7, DE 20 DE MAIO DE 1997

Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação 
de documentos no âmbito dos órgãos e 
entidades integrantes do Poder Público.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS- CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno, de conformidade com deliberação do Plenário, em sua 8.ª reunião or-
dinária realizada nos dias 12 e 13 de maio de 1997 e,

Considerando o disposto no art. 9.º da Lei Federal n.º 8.159, de 8 de janei-
ro de 1991, que trata da política nacional de arquivos públicos e privados;

Considerando a Resolução n.º 5 deste Conselho, de 30 de setembro de 
1996, que dispõe sobre a publicação de editais para eliminação de documen-
tos nos Diários Oficiais da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios; e
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Considerando as recomendações contidas nos itens 3 e 4 da Tabela Bá-
sica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às 
Atividades-Meio da Administração Pública, aprovada pela Resolução n.º 4 des-
te Conselho, de 28 de março de 1996, resolve:

Art. 1.º A eliminação de documentos nos órgãos e entidades do Poder 
Público ocorrerá após concluído o processo de avaliação conduzido pelas res-
pectivas Comissões Permanentes de Avaliação, responsáveis pela elaboração 
de tabelas de temporalidade, e será efetivada quando cumpridos os procedi-
mentos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 2.º O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efe-
tuado por meio de Listagem de Eliminação de Documentos e de Termo de 
Eliminação de Documentos.

Art. 3.º A Listagem de Eliminação de Documentos tem por objetivo 
registrar informações pertinentes aos documentos a serem eliminados e se 
constituirá basicamente dos seguintes itens:

I -  cabeçalho contendo a identificação do órgão ou entidade e da uni-
dade/setor responsável pela eliminação, o título e número da lista-
gem e o número da folha;

II -  quadro contendo os seguintes campos:

a)  código do assunto ou, caso não tenha esta informação, o núme-
ro de ordem dos itens documentais listados;

b)  assunto/série, correspondente aos conjuntos documentais a se-
rem eliminados;

c)  datas-limite de cada conjunto documental citado na alínea anterior;

d)  quantidade e especificação das unidades de arquivamento a serem 
eliminadas em cada conjunto documental;

e)  observações complementares úteis ao esclarecimento das informa-
ções contidas nos demais campos, ou justificativa, quando se tratar dos 
órgãos e entidades aos quais se refere o art. 5.º desta resolução; e

III - rodapé contendo local e data, nome, cargo e assinatura do titular da 
unidade/setor responsável pela seleção, do Presidente da Comissão Perma-
nente de Avaliação, bem como da autoridade a quem compete autorizar a 
eliminação no âmbito do órgão ou entidade.

Art. 4.º O Termo de Eliminação de Documentos tem por objetivo regis-
trar as informações relativas ao ato de eliminação, devendo conter essencial-
mente:



107

I -  data da eliminação;

II -  indicação dos atos oficiais/legais que autorizam a eliminação e in-
formação relativa à publicação em periódico oficial;

III - nome do órgão ou entidade produtor/acumulador dos documen-
tos eliminados;

IV -  nome do órgão ou entidade responsável pela eliminação;

V -  referência aos conjuntos documentais eliminados especificados na 
Listagem de Eliminação de Documentos, anexa ao Termo;

VI -  datas-limite dos documentos eliminados;

VII -  quantificação / mensuração dos documentos eliminados;

VIII - nome da unidade orgânica responsável pela eliminação; e

IX -  nome e assinatura do titular da unidade orgânica responsável pela 
eliminação.

Art. 5.º Os órgãos e entidades que ainda não elaboraram suas tabelas de 
temporalidade e pretendem proceder à eliminação de documentos deverão 
constituir suas Comissões Permanentes de Avaliação, responsáveis pela análi-
se dos documentos e pelo encaminhamento das propostas à instituição arqui-
vística pública, na sua específica esfera de competência, para aprovação.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades referidos no caput deste artigo 
deverão elaborar, além da Listagem de Eliminação de Documentos e do Ter-
mo de Eliminação de Documentos, o Edital de Ciência de Eliminação de Do-
cumentos, que tem por objetivo dar publicidade, em periódicos oficiais, ao 
ato de eliminação dos acervos arquivísticos sob a sua guarda, devendo conter 
necessariamente as seguintes informações:

I -  cabeçalho:

a)  nome do órgão ou entidade que efetuará a eliminação;

b)  título, número e ano do edital;

II -  desenvolvimento do assunto tratado contendo:

a)  identificação da autoridade signatária do edital;

b) número e data dos atos legais e/ou do documento oficial que 
legitima a eliminação;

c)  nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a serem 
eliminados;
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d)  referência aos conjuntos documentais a serem eliminados, com 
as datas-limite correspondentes;

e)  prazo para efetivação da eliminação, que deverá situar-se entre 
30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) dias subseqüentes à publica-
ção do edital, e

III -  encerramento:

a)  local e data do edital;

b)  nome, cargo e assinatura da autoridade citada no art. 5.º, pará-
grafo único, item II, alínea “a” desta resolução.

Art. 6.º A eliminação de documentos públicos será efetuada por meio 
de fragmentação manual ou mecânica, com a supervisão de servidor autori-
zado.

Art. 7.º Os procedimentos a serem observados quando da eliminação de 
documentos serão estabelecidos na forma dos anexos 1, 2 e 3 desta Resolução.

JAIME ANTUNES DA SILVA
Presidente do Conselho Nacional de Arquivos

[Diário Oficial da União, de 23 de maio de 1997]
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ANEXO 1

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
ÓRGÃO/ENTIDADE
UNIDADE/SETOR

ÓRGÃO/SETOR: ____
_______
LISTAGEM N.º:_____
_________
FOLHA N.º:________
________

CÓDIGO 
OU

UNIDADE DE ARQUIVAMENTO

N.º. DO 
ITEM

ASSUNTO
SÉRIE

DATAS-LIMITE QUANT. ESPECIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES/
JUSTIFICATIVA

LOCAL/DATA
________       ___/___/___

____________________
___

RESPONSÁVEL 
PELA SELEÇÃO

LOCAL/DATA, 

___/___/___

_____________
PRESIDENTE DA 

COMISSÃO 
PERMANENTE DE 

AVALIAÇÃO

LOCAL/DATA,
 

___/___/___

AUTORIZO:

_______________
AUTORIDADE 
DO ÓRGÃO A 

QUEM COMPETE 
AUTORIZAR

ANEXO 2

(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE) 
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _________, o (indicar o 
nome do órgão ou entidade responsável pela eliminação), de acordo com o que 
consta do/da (indicar a Tabela de Temporalidade de Documentos ou a Listagem 
de Eliminação de Documentos e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Do-
cumentos), aprovados pelo (titular) do/da (indicar a instituição arquivística), por 
intermédio do (indicar o documento de aprovação), e publicada(o) no (indicar 
o periódico oficial), de (indicar a data de publicação da tabela ou do edital), pro-
cedeu à eliminação de (indicar a quantificação mensuração), de documentos 
relativos a (referência aos conjuntos documentais eliminados), integrantes do 
acervo do(a) (indicar o nome do órgão ou entidade produtor/acumulador), do 
período (indicar as datas-limite dos documentos eliminados). 

(Nome da unidade orgânica responsável pela eliminação, nome, cargo e 
assinatura do titular).
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ANEXO 3

(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE)

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

N.º ______/____

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designado pela 
Portaria n.º _____, de ___/___/___, publicada no (indicar o periódico oficial), de 
___/___/___, de acordo com (indicar a Listagem de Eliminação de Documentos), 
aprovada pelo (titular) do(a) (indicar a instituição arquivística), por intermédio 
do (indicar o documento de aprovação), faz saber a quem possa interessar que 
a partir do (30.º a 45.º) (escrever por extenso, entre parênteses, o número ordinal 
correspondente) dia subseqüente a data de publicação deste Edital no (indicar 
o periódico oficial), se não houver oposição, o(a) (indicar a unidade orgânica 
responsável pela eliminação) eliminará os documentos relativos a (indicar os 
conjuntos documentais a serem eliminados), do período (indicar as datas-limi-
te), do(a) (indicar o nome do órgão ou entidade produtor dos documentos a se-
rem eliminados).

Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, 
o desentranhamento de documentos ou cópias de peças do processo, me-
diante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de 
legitimidade do pedido, dirigida à Comissão Permanente de Avaliação do(a) 
(indicar o órgão ou entidade).

(Local e data)

(Nome e assinatura do Presidente da Comissão Permanente de Avaliação).
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ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 8, DE 20 DE MAIO DE 1997

[REVOGADA PELA RESOLUÇÃO N.º 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001]

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 9, DE 1.º DE JULHO DE 1997

[Regimento interno do CONARQ]

[REVOGADA PELA PORTARIA N.º 5, DA CASA CIVIL DA 
PRESIDENCIA DA REPUBLICA, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002]

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 10, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a adoção de símbolos ISO nas 
sinaléticas a serem utilizadas no processo de 

microfilmagem de documentos arquivísticos.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item IX, do art. 18, de seu Regimento In-
terno, de conformidade com deliberação do Plenário, em sua 15.ª reunião or-
dinária realizada no dia 6 de dezembro de 1999 e,

Considerando os resultados da Comissão Especial criada pela Portaria 
CONARQ n.º 30, de 22 de fevereiro de 1999, com a finalidade de adequar os 
símbolos de normas ISO de sinaléticas técnicas à microfilmagem de docu-
mentos arquivísticos;

Considerando a necessidade de que a microfilmagem dos documentos ar-
quivísticos seja realizada dentro dos padrões e normas internacionais, resolve:

Art. 1.º Adotar, no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos, 
símbolos constantes da ISO 9878/1990, anexo 1, e o roteiro de sinaléticas, anexo 2.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 1999. Seção I, pg. 202]

Anexos na internet : www.arquivonacional.gov.br
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ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 11, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre os arquivos públicos que integram 
o acervo das agências reguladoras, das 

empresas em processo de desestatização, das 
empresas desestatizadas, das concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias de serviços 
públicos, e das pessoas jurídicas de direito privado.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item IX, do art. 18, de seu Regimento In-
terno, aprovado pela Resolução n.° 9, de 1.º de julho de 1997,de conformidade 
com deliberação do Plenário, em sua 16.ª reunião ordinária realizada em 7 de 
dezembro de 1999,

Considerando o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que 
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências;

Considerando a necessidade de estabelecer instruções complementares 
para a execução do Decreto n.º 2.942, de 18 de janeiro de 1999, em confor-
midade com seu art. 12, com relação aos arquivos públicos das empresas em 
processo de desestatização, das empresas desestatizadas e das concessioná-
rias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, e das pessoas jurídi-
cas de direito privado; resolve:

Art. 1.º - Esta Resolução aplica-se às agências reguladoras, empresas em 
processo de desestatização, empresas desestatizadas, concessionárias, per-
missionárias e autorizatárias de serviços públicos e outras pessoas jurídicas de 
direito privado, detentoras de arquivos públicos.

Art. 2.º - Para os fins desta Resolução, considera-se:

I -  Atividade ou serviço público: universo de ações do Estado, por ele 
diretamente empreendidas ou desempenhadas por particular, me-
diante autorização, permissão, concessão ou delegação;

II -  Concessão: delegação pelo poder concedente, mediante licitação 
na modalidade de concorrência, da prestação de serviços públicos 
por pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre ca-
pacidade para desempenho por sua conta e risco, por prazo deter-
minado; 
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III -  Permissão: delegação pelo poder concedente, a título precário, me-
diante licitação, da prestação de serviços públicos por pessoa física 
ou jurídica, que demonstre capacidade para desempenho por sua 
conta e risco;

IV -  Autorização: ato administrativo pelo qual o poder concedente au-
toriza a prestação por particular, sob regime privado, de serviço de 
interesse coletivo, em caráter precário;

V -  Agência reguladora: autarquia instituída por lei com o objetivo de, 
em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal, 
regular, outorgar e fiscalizar serviços públicos;

VI -  Arquivo permanente: conjunto de documentos públicos de valor 
permanente, que deve ser preservado pelo seu valor histórico, pro-
batório e informativo; 

VII -  Preservação de arquivos: tratamento de acervos documentais que 
permita a prevenção da deterioração física dos documentos, com 
vistas à recuperação da informação;

VIII - Gestão de documentos: conjunto de procedimentos e operações 
técnicas referentes à produção, à tramitação, à avaliação, ao uso e 
ao arquivamento de documentos;

 Art. 3.º - As instituições referidas no art. 1.º desta Resolução, detentoras 
de arquivos públicos, devem garantir a sua preservação e acesso, proceder 
à identificação, classificação e avaliação do acervo, de conformidade com as 
normas emanadas do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, e recolher 
os arquivos permanentes à instituição arquivística pública na sua específica 
esfera de competência.

Art. 4.º - Os editais, contratos de concessão, termos de autorização, per-
missões e correspondentes, relativos às instituições mencionadas no art. 1.º 
desta Resolução, deverão prever os seguintes itens:  

I -  os arquivos permanentes serão recolhidos ao Arquivo Nacional ou 
à instituição arquivística de âmbito estadual, do Distrito Federal ou 
municipal, conforme dispõe o § 2.º do art. 7.º da Lei n.º 8.159/91;

II –  os procedimentos relativos ao recolhimento deverão obedecer ao 
disposto no Decreto n.º 2.182, de 20 de março de 1997 e na Instru-
ção Normativa do Arquivo Nacional n.º 1, de 18 de abril de 1997, ou 
à legislação específica de âmbito estadual, do Distrito Federal ou 
municipal;
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III -  Os arquivos permanentes poderão ficar sob a guarda das institui-
ções mencionadas no art. 1.º desta Resolução, enquanto neces-
sários ao desempenho de suas atividades, desde que garantido o 
atendimento às seguintes condições:

a -  preservação e acesso aos documentos, conforme legislação e 
regulamentação aplicável; 

b -  fornecimento anual, às instituições arquivísticas públicas e às 
agências reguladoras, das informações cadastrais básicas, con-
forme modelo padrão anexo a esta Resolução;

c -  observância às demais orientações emanadas das agências re-
guladoras no que tange à gestão de arquivos públicos pertinen-
tes a sua atividade-fim.

Art. 5.º - O disposto nesta Resolução aplica-se, também, às instituições 
mencionadas em seu art. 1.º, cujos editais, contratos de concessão, termos de 
autorização, permissões e correspondentes, não incluíram item ou cláusula 
específica sobre os documentos públicos de valor permanente, inalienáveis e 
imprescritíveis, de acordo com o artigo 10 da Lei n.° 8.159/99.

Art. 6.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 11 de janeiro de 2000. Seção I – pg.14)
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ANEXO

FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DE ARQUIVOS PERMANENTES

1 -  IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 - Nome/sigla:

1.2 - Natureza:

1.3 - Endereço:

1.4 – Telefones/ fax:

1.5 - Homepage/ e-mail:

1.6 – Legislação principal (constituição, organização e 
funcionamento):

2 -  IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS TEXTUAIS

Documentos manuscritos e datilografados/digitados

2.1- Unidade responsável pela preservação

Nome/ sigla:

Telefone/ fax/ e-mail:

2.2- Mensuração (unidades, metros lineares ou cúbicos):

2.3- Datas-limite (ano do documento mais antigo e do mais 
recente):

2.4 -Estágio de tratamento:
(  ) identificado                        (  ) organizado parcialmente
         
(  ) organizado totalmente        (  ) sem organização
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2.5- Formas de organização/ ordenação:
(  ) alfabética           (  ) por assunto       (  ) numérica  
(  ) cronológica         (  ) numérico-cronológica    
(  ) alfa-numérica      (  ) por espécie   (  ) por procedência 
(  ) geográfica           (  ) outros 

________________________________________________
     

2.6- Instrumentos de recuperação da informação:

(  ) listagem                (  ) catálogo                          
(  ) fichário                 (  ) inventário
(  ) outros 

________________________________________________

2.7- Conteúdo (tipos documentais e principais assuntos 
relativos às atividades-fim e atividades-meio):

2.8- Estado de conservação (indicação de danos 
causados por poeira, umidade, insetos, microorganismos, 
acondicionamento inadequado, papel quebradiço, entre 
outros):

3 -  IDENTIFICAÇÃO DE ACERVOS ESPECIAIS

3.1- Documentos Iconográficos (indicação da existência de 
ampliações, negativos e contatos fotográficos, diapositivos 
e desenhos, registrando sua mensuração, datas-limite, 
conteúdo e estado de conservação):

3.2- Documentos Filmográficos (indicação da existência de 
filmes e fitas videomagnéticas, registrando sua mensuração, 
datas-limite, conteúdo e estado de conservação):

3.3- Documentos Sonoros (indicação da existência de discos 
e fitas audiomagnéticas em rolo e cassete, registrando 
sua mensuração, datas-limite, conteúdo e estado de 
conservação):

3.4 - Documentos Cartográficos (indicação da existência de 
mapas e plantas, registrando sua mensuração, datas-limite, 
conteúdo e estado de conservação):
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4 - DADOS COMPLEMENTARES SOBRE OS 
ACERVOS TEXTUAIS E ESPECIAIS

4.1- Origem (indicação do(s) agente(s) produtor(es), 
registrando a ocorrência de incorporação de acervos de 
outras instituições, em especial no que tange ao processo 
de desestatização do setor público):

4.2 - Mudança de suporte (indicação de conjuntos 
documentais microfilmados e/ou digitalizados, registrando 
os objetivos do procedimento adotado):

4.3 - Acesso (indicação da existência de conjuntos 
documentais de acesso restrito, justificando em termos de 
estado de conservação, condições de organização, grau de 
sigilo ou informações pessoais):

4.4 - Observações:

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 12, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

Dispõe sobre os procedimentos relativos à 
declaração de interesse público e social de 

arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas 
que contenham documentos relevantes para a 

história, a cultura e o desenvolvimento nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS – CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item IX, do art. 18, de seu Regimento In-
terno, aprovado pela Resolução n.º 9, de 1.º de julho de 1997,de conformidade 
com deliberação do Plenário, em sua 16.ª reunião ordinária realizada em 7 de 
dezembro de 1999.

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos para a 
emissão do ato declaratório de interesse público e social de arquivos privados, 
previsto no art. 12 da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, regulamentado 
pelo Decreto n.º 2.942, de 18 de janeiro de 1999;

Considerando a função social dos arquivos traduzida na difusão de infor-
mações para o pleno exercício da cidadania e da pesquisa científica; e
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Considerando que a declaração de interesse público e social de arquivos 
privados reflete a ação do Estado visando a sua preservação pelo seu valor 
histórico, probatório e informativo,

RESOLVE,

Art. 1.º - A declaração de interesse público e social de arquivos privados, 
de competência do CONARQ, nos termos do art. 2º, inciso IX, do Decreto n.º 
1.173, de 29 de junho de 1994, será objeto de processo administrativo.

Art. 2.º - O ato declaratório será antecedido de avaliação elaborada pela 
Comissão Técnica referida no art. 6.º, § 1.º, do Decreto n.º 2.942/99.

Parágrafo único. A Comissão será constituída de acordo com o artigo 3.° 
desta Resolução, mediante portaria do Presidente do CONARQ, no prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data da publicação desta Resolução.

Art. 3.º - A Comissão Técnica de Avaliação será permanente e composta 
de três membros, e seus respectivos suplentes, indicados entre os servidores 
ocupantes de cargo efetivo do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Parágrafo único. A Comissão será sediada na cidade do Rio de Janeiro.

Art. 4.º - Toda pessoa física ou jurídica, ou órgão da administração públi-
ca direta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá 
solicitar a instauração do processo de declaração de interesse público e social 
de que trata esta Resolução.

Art. 5.º - A solicitação deverá ser dirigida ao Presidente do CONARQ e 
endereçada a esse Conselho, que funciona na sede do Arquivo Nacional.

Art. 6.º - A solicitação deverá conter os seguintes dados, sob pena de ser 
recusado o seu recebimento:

I –  identificação e qualificação do solicitante ou de quem o represente;

II –  domicílio ou sede do solicitante e local para recebimento de comu-
nicações;

III –  justificativa da solicitação;

IV –  identificação e qualificação do proprietário ou do detentor do ar-
quivo;

V –  localização do arquivo.

Art. 7.º - Todas as solicitações serão autuadas na respectiva unidade pro-
tocolizadora do CONARQ e encaminhadas, pelo seu Presidente, à Comissão 
Técnica de Avaliação.
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Art. 8.° - A Comissão promoverá a instrução do processo com base na 
análise da justificativa da solicitação, da eventual documentação anexada 
àquela, bem como do acervo em questão, devendo fazer constar da instrução, 
pelo menos, as seguintes informações:

I –  mensuração aproximada, traduzida em unidades, metros lineares 
e/ou metros cúbicos;

II –  estado de conservação dos documentos, incluindo o tipo de acon-
dicionamento e armazenamento;

III –  resumo do conteúdo e histórico do acervo.

Art. 9.º - A Comissão poderá requerer do solicitante informações comple-
mentares às mencionadas no art. 6° desta Resolução.

Art. 10 - Sempre que a Comissão considerar necessário será solicitado 
parecer de especialistas em matéria específica.

Art. 11 - Se o arquivo, objeto do processo de declaração, estiver locali-
zado fora da sede da Comissão, esta poderá requerer, na impossibilidade de 
deslocamento de seus membros, a colaboração de instituições arquivísticas 
públicas estaduais, do Distrito Federal ou municipais, para instrução do pro-
cesso.

Art.12 - Se o proprietário ou o detentor do arquivo dificultar ou impedir, 
comprovadamente, o acesso da Comissão ou de quaisquer de seus membros 
ao arquivo, ressalvado o direito à intimidade e à vida privada, este fato será 
comunicado ao Presidente do CONARQ para que sejam recomendadas as me-
didas administrativas ou judiciais cabíveis.

Art. 13 - A Comissão emitirá, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
recebimento do processo, parecer conclusivo pela declaração ou não do inte-
resse público e social do arquivo.

Parágrafo único. Desde que devidamente justificado, o prazo estabele-
cido neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Presi-
dente do CONARQ

Art. 14 - Concluído o trabalho da Comissão, o processo será encaminha-
do ao Presidente do CONARQ, que adotará as seguintes providências:

I –  determinará o arquivamento do processo, no caso de parecer des-
favorável à declaração, dando ciência ao proprietário do arquivo e 
ao solicitante;

II –  submeterá ao Plenário do CONARQ, para a apreciação do processo, 
no caso de parecer favorável .
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Art. 15 - Aprovado o parecer pelo Plenário do CONARQ, este emitirá o ato 
declaratório, que será homologado por seu Presidente.

§ 1.°- A não aprovação pelo Plenário implicará o arquivamento do pro-
cesso, dando-se ciência ao proprietário do arquivo e ao solicitante.

§ 2.°- A cópia da ata da reunião plenária integrará o processo.

Art. 16 - Após a decisão homologatória, o CONARQ providenciará notifi-
cação cabível ao proprietário, bem como o informará das implicações decor-
rentes do ato declaratório.

Art. 17 - O proprietário poderá impugnar o ato, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data do recebimento da notificação, mediante recurso di-
rigido ao ministro de Estado da Justiça, por intermédio do Presidente do CO-
NARQ.

Parágrafo único. O recurso será previamente apreciado pela Comissão 
de Avaliação Técnica, para análise das questões relativas ao mérito, e pela Con-
sultoria Jurídica do Ministério da Justiça, para opinar sobre os aspectos legais 
eventualmente suscitados.

Art. 18 - Indeferido o recurso, pelo ministro de Estado da Justiça, o pro-
cesso retornará ao CONARQ, que providenciará, em livro próprio, o registro 
do ato declaratório, bem como dará ciência ao proprietário do arquivo e ao 
solicitante, e o fará publicar na Imprensa Oficial.

Art. 19 - Deferido o recurso, o Presidente do CONARQ determinará o ar-
quivamento do processo, expedindo comunicação ao Plenário do CONARQ, 
ao proprietário do arquivo e ao solicitante.

Art. 20 - Na ausência de recurso, o CONARQ providenciará, em livro pró-
prio, o registro do ato declaratório.

Art. 21- O Presidente do CONARQ poderá delegar, no todo ou em parte, 
as atribuições a ele conferidas na presente Resolução, desde que não sejam 
conflitantes com a sua competência privativa, determinada pelo art. 6.° do De-
creto n.º 2.942/99, e pela Resolução n.º 9/97 do CONARQ.

Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 31 de janeiro de 2000 – Seção I, pg. 6]
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CASA CIVIL

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 13, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2001

Dispõe sobre a implantação de uma 
política municipal de arquivos, sobre a 
construção de arquivos e de websites 

de instituições arquivísticas.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item IX do art. 18 de seu Regimento Inter-
no, aprovado pela Resolução n.º 9, de 1.º de julho de 1997, resolve:

Art. 1.º - Recomendar a adoção das diretrizes aprovadas pelo Plenário 
do CONARQ em suas 12.ª, 13.ª e 19.ª reuniões ordinárias, realizadas respecti-
vamente nos dias 12 e 13 de agosto de 1998, 25 e 26 de março de 1999 e 18 
de dezembro de 2000, constantes das publicações editadas em 2000 e 2001, 
a saber:

I –  Subsídios para a Implantação de uma Política Municipal de Arqui-
vos: O Arquivo Municipal a Serviço dos Cidadãos;

II –  Recomendações para a Construção de Arquivos;

III – Diretrizes Gerais para a Construção de Websites de Instituições Ar-
quivísticas.

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaime Antunes da Silva
[Diário Oficial da União, n.º 40, de 26 de fevereiro de 2001)

CASA CIVIL

ARQUIVO NACIONAL

SECRETARIA EXECUTIVA

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 14, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

Aprova a versão revisada e ampliada da Resolução n.º 4, de 28 de mar-
ço de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de 
Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como 
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modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Siste-
ma Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de docu-
mentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Do-
cumentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item VII, do art. 17, de seu Regimento 
Interno e,

Considerando a necessidade de se atualizar o Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio e a Ta-
bela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relati-
vos às Atividades-Meio da Administração Pública, aprovados pela Resolução n.º 
4, de 28 de março de 1996, do CONARQ, publicada no Suplemento n.º 62, do 
DOU de 29 de março de 1996, e alterados pela Resolução n.º 8, de 20 de maio de 
1997, do CONARQ, publicada no DOU, de 23 de maio de 1997, resolve :

Art. 1.º - APROVAR a versão revista e ampliada do Código de Classificação 
de Documentos de Arquivo para a Administração Pública : Atividades-Meio, 
como um modelo a ser adotado nos órgãos e entidades integrantes do Siste-
ma Nacional de Arquivos - SINAR.

§ 1.º - Caberá aos órgãos e entidades que adotarem o Código proceder 
ao desenvolvimento das classes relativas às suas atividades específicas ou ati-
vidades-fim, as quais deverão ser aprovadas pela instituição arquivística públi-
ca na sua específica esfera de competência.

§ 2.º - Caberá ao CONARQ, por intermédio de câmara técnica específica, 
proceder à atualização periódica deste Código.

Art. 2.º - Aprovar os prazos de guarda e a destinação dos documentos 
estabelecidos na versão revista e ampliada da Tabela Básica de Temporalida-
de e Destinação de Documentos de Arquivos Relativos às Atividades-Meio da 
Administração Pública.

§ 1.º - Caberá aos órgãos e entidades que adotarem a Tabela proceder às 
adaptações necessárias para sua correta aplicação aos conjuntos documen-
tais produzidos e recebidos em decorrência de suas atividades, mantendo-se 
os prazos de guarda e a destinação nela definidos.

§ 2.º - Caberá, ainda, aos órgãos e entidades que adotarem a Tabela esta-
belecer os prazos de guarda e a destinação dos documentos relativos às suas 
atividades específicas ou atividades-fim, os quais deverão ser aprovados pela 
instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência.

§ 3.º - Caberá ao CONARQ, por intermédio de câmara técnica específica, 
proceder à atualização periódica desta Tabela.
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Art. 3.º - A eliminação de documentos produzidos por instituições pú-
blicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição 
arquivística pública, na sua específica esfera de competência, conforme deter-
mina o art. 9.º da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a po-
lítica nacional de arquivos públicos e privados, e de acordo com a Resolução 
n.º 7, de 20 de maio de 1997, do CONARQ, que dispõe sobre os procedimentos 
para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integran-
tes do Poder Público.

Art. 4.º - O Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a 
Administração Pública e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de que trata esta Resolução constitui-se numa publicação edita-
da pelo CONARQ em outubro de 2001, intitulada Classificação, Temporalidade 
e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-meio da Ad-
ministração Pública.

Art. 5.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º - Ficam revogadas a Resolução n.º 4, de 28 de março de 1996, e a 
Resolução n.º 8, de 20 de maio de 1997, do CONARQ.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Diário Oficial da União, de 8 de fevereiro de 2002]

CASA CIVIL

SECRETARIA EXECUTIVA

ARQUIVO NACIONAL

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS

RESOLUÇÃO N.º 15, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, no 
uso de suas atribuições previstas no item IX do art. 23 do Regimento Interno, 
aprovado pela Portaria n.º 5, de 7 de fevereiro de 2002, da Casa Civil da Pre-
sidência da República, publicada no Diário Oficial da União n.º 30, de 14 de 
fevereiro de 2002, em consonância com o art. 9º do Decreto n.º 4.073, de 3 de 
janeiro de 2002, publicado no Diário Oficial da União n.º 3, de 4 de janeiro de 
2002, resolve:

Art. 1.º - Revogar a Resolução n.º 9, de 1.º de julho de 1997 do CONARQ.

Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME ANTUNES DA SILVA
[Publicado no Diário Oficial da União, de 06 de março de 2002]
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

ARQUIVO NACIONAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA AN/N.º 1, DE 18 DE ABRIL DE 1997

Estabelece os procedimentos para entrada de acervos arquivísticos no 
Arquivo Nacional.

O DIRETOR-GERAL DO ARQUIVO NACIONAL, usando da atribuição que 
lhe confere o item V do artigo 38 do Regimento Interno aprovado pela Porta-
ria n.º 496, de 6 de agosto de 1996, do Ministro de Estado de Justiça e,

Considerando o Art. 4.º, do Decreto n.º 2.182, de 20 de março de 1997, 
do Presidente da República.

RESOLVE:

Estabelecer na forma dos Anexos 1 a 4 os procedimentos a serem obser-
vados quando da transferência ou do recolhimento de acervos arquivísticos 
para o Arquivo Nacional.

JAIME ANTUNES DA SILVA
DIRETOR-GERAL

[Diário Oficial da União, de 28 de abril de 1997]

ANEXO I

CAPÍTULO I

DA ENTRADA DE ACERVOS

1. Os acervos arquivísticos a serem transferidos ou recolhidos ao Arqui-
vo Nacional deverão estar organizados, avaliados, higienizados e acondicio-
nados como orientado neste ato.

2. Os procedimentos a serem observados incluem:

I -  Da parte do órgão ou entidade detentor(a) do acervo:

a)  comunicação oficial ao Arquivo Nacional quanto ao acervo que 
se pretende transferir ou recolher, solicitando, se necessária, 
orientação técnica;

b)  avaliação e seleção dos documentos, por Comissão Permanen-
te de Avaliação de Documentos, de acordo com a metodologia 
constante da Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de 
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Documentos de Arquivo, aprovada pela Resolução n.º 4, do Con-
selho Nacional de Arquivos, publicada no Suplemento ao D.O.U. 
n.º 62, de 29 de março de 1996;

c)  organização do acervo, segundo critérios técnicos de identifica-
ção, classificação, arranjo e descrição;

d)  higienização do acervo, liberando-o de poeira e de outros resí-
duos estranhos aos documentos;

e) acondicionamento dos documentos textuais em caixas-arqui-
vo de tamanho padrão (0,18m de largura por 0,31m de altura 
e 0,42m de comprimento ou 0,14m de largura por 0,27m de al-
tura e 0,39m de comprimento), produzidas em material inerte 
ou alcalino. Caixas-arquivo comerciais não alcalinas, poderão ser 
usadas desde que a embalagem interna seja em papel alcalino. 
Documentos que excedam ao padrão convencional deverão ser 
acondicionados em embalagens adequadas às suas dimensões. 
Documentos audiovisuais, cartográficos, micrográficos e infor-
máticos deverão ser acondicionados em estojos ou caixas de 
material inerte ou sem acidez;

f )  identificação das unidades de acondicionamento com etiquetas 
contendo o nome do fundo/coleção, datas-limite e número da 
unidade de acondicionamento em ordem seqüencial;

g)  elaboração de listagem descritiva, de acordo com o Anexo 2 
deste ato;

h)  destinação de recursos humanos, materiais e financeiros neces-
sários à consecução dos procedimentos previstos nas alíneas 
anteriores, bem como para o transporte e alocação do acervo 
nos depósitos do Arquivo Nacional.

II -  Da parte do Arquivo Nacional:

a)  composição de grupo de trabalho, coordenado pela unidade de 
gestão de documentos, para orientar as atividades inerentes à 
transferência e recolhimento;

b)  visita do grupo de trabalho, ao local onde está armazenado o 
acervo, a fim de elaborar relatório e parecer técnico, consideran-
do aspectos relacionados à organização, avaliação, higienização 
e acondicionamento. Para definição do cronograma de entrada 
no Arquivo Nacional deverão ser considerados, também, a dis-
ponibilidade de espaço físico, bem como, os seguintes fatores: 
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complementaridade e complementação de fundos documen-
tais já custodiados e demanda de pesquisa;

c)  elaboração de Termo de Transferência ou de Recolhimento do 
acervo a ser transferido ou recolhido, de acordo com os Anexos 
3 e 4 deste ato, a ser emitido em 3 (três) vias e assinado pelos 
representantes das partes. Após a assinatura do Termo, uma 
via será destinada ao órgão ou entidade celebrante, a segunda 
anexada ao processo relativo à entrada e a terceira arquivada na 
unidade central ou regional do Arquivo Nacional, responsável 
pela gestão de documentos;

d)  definição, nos depósitos de guarda, do local e do mobiliário desti-
nados a armazenar o acervo, procedendo a respectiva sinalização;

e)  programação do período de transferência ou de recolhimento, infor-
mando a unidade administrativa, que apoiará a entrada do acervo;

f )  acompanhamento da entrada do acervo, orientando sua aloca-
ção nos depósitos previamente determinados.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3. A formalização da entrada de acervo arquivístico no Arquivo Nacio-
nal dar-se-á com a assinatura, pelas partes, do Termo de Transferência ou de 
Recolhimento, ficando o acervo até essa data sob a responsabilidade do órgão 
ou entidade que solicitou a transferência ou recolhimento.

4. Para os fins deste ato considera-se

I -  Transferência: passagem para a guarda temporária no Arquivo Na-
cional, de documentos produzidos e acumulados por órgãos ou en-
tidades públicas, assegurado a estes o direito de acesso e consulta, 
inclusive sob a forma de empréstimo, por meio de solicitação for-
mal ao Arquivo Nacional. A consulta de terceiros, excetuando-se os 
casos previstos em lei, somente será permitida mediante expressa 
autorização do órgão ou entidade transferidor (a).

II-  Recolhimento: passagem para a guarda permanente no Arquivo 
Nacional de documentos produzidos e acumulados por órgãos ou 
entidades públicas, sendo assegurado ao Arquivo Nacional, confor-
me disposto na Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, promover o 
acesso, a divulgação e a publicação de quaisquer documentos do 
acervo recolhido, vedado no entanto o empréstimo de originais, ex-
ceto nos casos previstos em lei.

[Seguem anexos 2, 3 e 4]
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ANEXO 2

LISTAGEM DESCRITIVA DO ACERVO

Gênero Documental

( ) Documentos transferidos ( ) textuais
( ) sonoros
( )cartográficos
( ) iconográficos

( ) filmográficos
( ) micrográficos
( ) informáticos

( ) Documentos recolhidos

Procedência: ________________

Proveniência: _______________

Tipo e 
n.º das 

embalagens 
utilizadas 

no 
transporte

Tipo e
n.º das unidades

de 
acondiciona-

mento

Descrição do 
conteúdo das 
unidades de 
acondiciona-

mento

Datas-
limite

Obs.

Data da entrada: ________ Nome:.__________________
Cargo:.__________________
Matrícula: _______________

Assinatura:_______________________

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA 
LISTAGEM DESCRITIVA DO ACERVO

Documentos recolhidos/transferidos - assinale com X entre os parên-
teses correspondentes, se a listagem refere-se à entrada de documentos por 
recolhimento ou transferência.

Gênero documental - assinale com X entre os parênteses corresponden-
tes ao gênero documental a ser recolhido ou transferido ao Arquivo Nacional, 
preenchendo uma listagem para cada gênero.

Procedência - nome do órgão ou entidade que está realizando a transfe-
rência ou o recolhimento.

Proveniência nome do órgão ou entidade que produziu e acumulou o 
acervo.
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Tipo e nº das embalagens utilizadas no transporte - indicar, em ordem nu-
mérica e seqüencial, o número da embalagem utilizada no transporte, sejam 
caixas de mudança ou pacotes. Caso a unidade de embalagem do transporte 
seja a unidade de acondicionamento, por exemplo caixas-arquivo, indicar o 
tipo e a numeração na coluna destinada às unidades de acondicionamento.

Tipo e nº das unidades de acondicionamento - indicar o tipo e a nume-
ração das unidades de acondicionamento (caixas-arquivo, tubolatas, estojos 
plásticos, envelopes, embalagens em polipropileno, etc.) contidas nas emba-
lagens utilizadas no transporte.

Descrição do conteúdo das unidades de acondicionamento - descrever 
a espécie dos documentos contidos em cada unidade de acondicionamento, 
usando elementos que o caracterizem.

Ex.: processos de prestações de contas, de aposentadoria, livros contábeis, 
atas de reuniões de diretoria, plantas de locomotivas, perfis de plataformas.

Observações:

1) evitar, sempre que possível, a utilização de termos genéricos, tais 
como: correspondências diversas, papeletas de encaminhamento.

2) para descrição dos documentos especais indicar, sempre que possível, 
o título do documento.

Datas-limite - indicar o ano do documento mais antigo e do mais recente 
da unidade de acondicionamento. Ex.: 1966-1994.

Observações - indicar qualquer outro elemento que possa fornecer da-
dos complementares sobre o acervo.

ANEXO 3

MODELO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Termo de Transferência para a guarda temporária 
no Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, 

do acervo documental produzido e acumulado 
por (nome do órgão ou entidade transferidor/a), 

vinculado ou subordinado ao Ministério (nome 
do Ministério ao qual o órgão ou entidade 

se encontra vinculado ou subordinado).

O Arquivo Nacional, órgão específico do Ministério da Justiça, com sede 
na Rua Azeredo Coutinho, n.º 77, Rio de Janeiro - RJ, neste ato representa-
do por seu (nome do Diretor-Geral do Arquivo Nacional e ato legal que lhe 
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confere a referida competência) e, de outro o (nome do órgão ou entidade 
transferidor/a), (natureza administrativa e vinculação/subordinação do órgão 
ou entidade transferidor/a), situado à (endereço), neste ato representado por 
seu (nome do presidente ou diretor do órgão ou entidade transferidor/a e ato 
legal que lhe confere a referida competência), nos termos da Lei n.º 8.159, de 
8 de janeiro de 1991, e do Decreto n.º 2.182, de 20 de março de 1997, resolvem 
assinar o presente Termo de Transferência mediante as seguintes cláusulas e 
condições.

Cláusula Primeira - Do objeto.

Constitui objeto do presente Termo, a transferência para a guarda tem-
porária no Arquivo Nacional, do acervo documental produzido e acumulado 
por (nome do órgão ou entidade transferidor/a), abrangendo (indicar as da-
tas-limite) perfazendo (mensuração e quantificação) conforme discriminado 
nas listagens descritivas, que passam a fazer parte integrante deste, como 
Anexos.

Cláusula Segunda - Responsabilidades das partes.

Para os fins previstos no presente Termo de Transferência as partes assu-
mem as seguintes responsabilidades:

I -  Caberá ao (nome do órgão ou entidade transferidor/a) sob a orien-
tação técnica do Arquivo Nacional, garantir a integridade do acervo 
até o seu destino final às dependências do Arquivo Nacional, bem 
como arcar com todas as despesas necessárias ao transporte e alo-
cação da documentação nos depósitos do Arquivo Nacional. 

II -  Caberá ao Arquivo Nacional a orientação e acompanhamento das 
providências para a entrada do acervo.

Cláusula Terceira - Do acesso e utilização.

Manter-se-á sob restrição de acesso, exceto nos casos previstos em lei, a 
documentação de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo de Transfe-
rência, até que se proceda o seu recolhimento ao arquivo permanente.

Parágrafo único. A consulta e utilização, sob qualquer forma, da docu-
mentação objeto do presente Termo de Transferência, somente poderá efetu-
ar-se nas seguintes condições:

a)  na sede do Arquivo Nacional, por servidor autorizado pelo órgão ou 
entidade transferidor/a:

b)  sob forma de empréstimo, mediante solicitação formal do órgão ou 
entidade transferidor(a) ao Arquivo Nacional;
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c)  em caso de necessidade de reprodução de documentos, o órgão ou 
entidade transferidor(a) determinará se a providência será efetuada 
na sede do Arquivo Nacional ou fora dela. No caso de reprodução 
na sede do Arquivo Nacional as despesas correrão à conta do órgão 
ou entidade transferidor(a); se realizada fora, o Arquivo Nacional fi-
cará eximido de responsabilidade por extravio ou dano;

d)  a consulta de terceiros somente será permitida mediante expressa 
autorização do órgão ou entidade transferidor/a; 

Cláusula Quarta - Das novas transferências.

Mediante ulteriores entendimentos entre as partes, nas condições esta-
belecidas na IN/AN n.º 1, poderão ocorrer outras transferências de documen-
tos que constituirão Anexos deste Termo.

Cláusula Quinta - Da guarda permanente.

Ultrapassado o prazo da guarda temporária de que trata o presente Ter-
mo, os documentos poderão ter sua guarda permanente no Arquivo Nacional, 
mediante a celebração do competente termo de recolhimento.

Parágrafo único. A guarda permanente será precedida de seleção prévia 
dos documentos pelas partes, em conjunto, sob orientação dos técnicos do 
Arquivo Nacional.

Cláusula Sexta - Do foro.

Os casos omissos e as controvérsias oriundas da execução do presente 
Termo serão resolvidas por acordo entre as partes, elegendo-se o foro da Se-
ção Judiciária da Justiça Federal do (Estado em que foi firmado o Termo) para 
aqueles não consensualmente acordados.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam as partes o presente ins-
trumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,     de                          de  19  

TESTEMUNHAS:

1 - _______________________________________

2 - _______________________________________



131

ANEXO 4

MODELO DE TERMO DE RECOLHIMENTO

Termo de Recolhimento para guarda permanente 
no Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, 

do acervo documental produzido e acumulado 
por (nome do órgão ou entidade recolhedor/a), 
vinculado ou subordinado ao Ministério (nome 

do Ministério ao qual o órgão ou entidade 
se encontrar vinculado ou subordinado).

O (nome do órgão ou entidade recolhedor/a), (natureza administrativa e 
vinculação/subordinação do órgão ou entidade recolhedor/a), situado à (en-
dereço), neste ato representado por seu (nome do presidente ou diretor do 
órgão ou entidade recolhedor/a) e, de outro, o Arquivo Nacional, órgão espe-
cífico do Ministério da Justiça, com sede na Rua Azeredo Coutinho, n.º 77, Rio 
de Janeiro - RJ, neste ato representado por (nome do Diretor-Geral do Arquivo 
Nacional), nos termos da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e do Decreto n.º 
2.182 de 20 de março de 1997, resolvem assinar o presente Termo de Recolhi-
mento mediante as seguintes cláusulas e condições.

Cláusula Primeira - Do objeto.

Constitui objeto do presente Termo, o recolhimento para guarda perma-
nente no Arquivo Nacional, do acervo produzido e acumulado pelo (nome do 
órgão ou entidade), abrangendo (indicar datas-limite), perfazendo (mensu-
ração e quantificação), conforme discriminado nas listagens descritivas, que 
passam a fazer parte integrante de deste, como Anexos.

Cláusula Segunda - Das responsabilidades das partes.

Para os fins previstos no presente Termo de Recolhimento as partes assu-
mem as seguintes responsabilidades:

I)  Caberá ao (nome do órgão ou entidade recolhedor/a) sob a orien-
tação técnica do Arquivo Nacional, garantir a integridade do acervo 
até o seu destino final, às dependências do Arquivo Nacional, bem 
como arcar com todas as despesas necessárias ao transporte e alo-
cação da documentação nos depósitos do Arquivo Nacional.

II)  Caberá ao Arquivo Nacional a orientação e acompanhamento das 
providências para a entrada do acervo.

Cláusula Terceira - Do acesso e utilização.

A assinatura do presente Termo de Recolhimento implica autorização 
plena, permanente e geral do órgão recolhedor para que o Arquivo Nacional 
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proceda, nos termos da Lei n.º 8159, de 8 de janeiro de 1991 ao acesso, di-
vulgação e publicação de quaisquer documentos do acervo recolhido, sendo 
vedado o empréstimo de originais, exceto nos casos previstos em lei.

Cláusula Quarta - Dos novos recolhimentos.

Mediante ulteriores entendimentos entre as partes, nas condições es-
tabelecidas, na IN/AN n.º 1, poderão ser efetivados outros recolhimentos de 
documentos que constituirão Anexos deste Termo.

Cláusula Quinta - Dos casos omissos.

Os casos omissos e as controvérsias oriundas da execução do presente 
Termo serão resolvidos por acordo entre as partes, elegendo-se o foro da Se-
ção Judiciária da Justiça Federal do (Estado em que foi firmado o Termo) para 
aqueles não consensualmente acordados.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam as partes o presente ins-
trumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro,     de                          de  19  

TESTEMUNHAS:

1 - _______________________________________

2 - _______________________________________

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

LEI N.º 2.545, DE 28 DE ABRIL DE 2000

Dispõe sobre a proteção dos 
documentos de arquivos públicos.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA LE-
GISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.° Incumbe ao Poder Público do Distrito Federal a gestão e a pro-
teção dos documentos de arquivos públicos, como instrumento de apoio à 
administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de 
prova e informação.

§ 1.° Consideram-se arquivos públicos, para fins desta Lei, os conjuntos 
de documentos produzidos e recebidos por órgãos e entidades da adminis-
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tração pública do Distrito Federal, no exercício de suas atividades, em decor-
rência de funções administrativas e legislativas.

§ 2.° São, também, arquivos públicos, os conjuntos de documentos pro-
duzidos e recebidos por instituição de caráter público ou por entidade privada 
encarregada da administração de serviços públicos.

Art. 2.° O Poder Público do Distrito Federal deverá estimular a gestão dos 
documentos de arquivos públicos visando:

I -  à organização dos arquivos correntes, intermediários e permanen-
tes, de forma a viabilizar a recuperação das informações contidas 
em seus documentos e o atendimento eficiente aos seus usuários;

II -  à avaliação e seleção dos documentos, conforme os valores que 
apresentam para a administração e para a sociedade;

III -  à preservação dos documentos que constituem o patrimônio ar-
quivístico público do Distrito Federal, em todas as fases de arquiva-
mento;

IV -  à garantia do acesso às informações contidas nos documentos de arqui-
vos públicos, observado o disposto na legislação federal e nesta Lei;

V -  à adequada formação de recursos humanos que exerçam ativida-
des arquivísticas.

Art. 3.° Os documentos de arquivos públicos considerados de valor per-
manente são inalienáveis e a sua guarda imprescritível.

§ 1.° O valor permanente será determinado mediante avaliação docu-
mental;

§ 2.° Os documentos de valor permanente serão preservados preferen-
cialmente em sua forma original.

Art. 4.° Os órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal deve-
rão constituir Comissões Permanentes de Avaliação, às quais competirá defi-
nir os prazos de guarda e a destinação dos documentos por eles produzidos e 
recebidos, observadas as orientações do Conselho Nacional de Arquivos - CO-
NARQ, órgão central do Sistema Nacional de Arquivos - SINAR.

Art. 5.° A eliminação de documentos produzidos e recebidos por órgãos ou 
entidades do Poder Público do Distrito Federal será realizada mediante autoriza-
ção da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

Art. 6.° A cessação de atividades de órgãos e entidades do Poder Público 
do Distrito Federal implicará o recolhimento de seus documentos à instituição 
arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora.
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Art. 7.° São instituições arquivísticas públicas para fins desta Lei:

I -  do Poder Executivo, o Arquivo Público do Distrito Federal, órgão 
central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF;

II -  do Poder Legislativo, os arquivos da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Art. 8.° Compete às instituições arquivísticas públicas a orientação e o 
acompanhamento das atividades de gestão documental desenvolvidas pelos 
órgãos e entidades do Poder Público do Distrito Federal, a guarda e a preser-
vação permanente dos documentos públicos e de caráter público e a imple-
mentação da política distrital de arquivos.

Art. 9.° É assegurado o acesso pleno aos documentos sob a gestão e a 
guarda de arquivos públicos do Distrito Federal, nos termos do disposto na 
Constituição Federal, na Lei n.° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e no Decreto n.° 
2.134, de 24 de janeiro de 1997.

Art. 10 O Poder Público do Distrito Federal, ouvidas as instituições ar-
quivísticas públicas, poderá identificar arquivos privados como de interesse 
público e social, quando constituírem conjunto de fontes relevantes para a 
história e para o desenvolvimento científico local.

§ 1.° O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como 
de interesse público e social será facultado ao público mediante autorização 
de seu proprietário ou possuidor.

§ 2.° Os arquivos privados identificados como de interesse público e 
social poderão ser depositados, a título revogável, ou doados a instituições 
arquivísticas públicas.

Art. 11 Os arquivos privados identificados pelo Poder Público do Distrito 
Federal como de interesse público e social não poderão ser alienados com 
dispersão e perda da unidade documental, nem transferidos ao exterior.

Parágrafo único. Na alienação desses arquivos, o Poder Público do Distri-
to Federal exercerá a preferência na aquisição.

Art. 12 O Poder Executivo e o Poder Legislativo terão o prazo de sessenta 
dias para regulamentar esta Lei nas suas respectivas esferas de atuação.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.

[Diário Oficial do Distrito Federal de 8 de maio de 2000].
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Código de Classificação de 
Documentos de Arquivo do MS

Classe 000 Administração Geral

Classe 100 Assistência à Saúde

Classe 200 Vigilância Sanitária

Classe 300 Auditoria do Sistema Único de Saúde

Classe 400 Relações Internacionais

Classe 900 Assuntos Diversos

ATIVIDADE-MEIO – Conjunto de operações que uma instituição leva a 
efeito para auxiliar e viabilizar o desempenho de suas atribuições específicas 
e que resulta na acumulação de documentos de caráter instrumental e aces-
sórios.

ATIVIDADE-FIM – Conjunto de operações que uma instituição leva a 
efeito para o desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na 
acumulação de documentos de caráter substancial para seu funcionamento.

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ATIVIDADES-MEIO1

1 – O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO:

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

O código de classificação de documentos de arquivo é um instrumento 
de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer documento produzido 
ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. A clas-
sificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos 

1 Texto retirado da publicação do Arquivo Nacional (Brasil)/Conselho Nacional de Arquivos: “Classificação, temporalidade e 
destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública”. Arquivo Nacional. Rio de Janeiro, 
2001. 
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sob um mesmo tema. Tal medida tem a finalidade de agilizar sua recupera-
ção e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, a seleção, 
a eliminação, a transferência, o recolhimento e o acesso a esses documentos. 
Isso é feito considerando que o trabalho arquivístico é realizado com base no 
conteúdo do documento, o qual reflete a atividade que o gerou e determina 
o uso da informação nele contida. A classificação define, portanto, a organiza-
ção física dos documentos arquivados, constituindo-se em referencial básico 
para sua recuperação.

No código de classificação, as funções, as atividades, as espécies e os 
tipos documentais, genericamente denominados assuntos, encontram-se 
hierarquicamente distribuídos de acordo com as funções e as atividades de-
sempenhadas pelo órgão. Em outras palavras, os assuntos recebem códigos 
numéricos, que refletem a hierarquia funcional do órgão, definida por meio 
de classes, subclasses, grupos e subgrupos, partindo-se sempre do geral para 
o particular.

Para este instrumento adotou-se o modelo de código de classificação 
decimal. Como o próprio nome indica, o sistema decimal de classificação por 
assuntos constitui-se num código numérico dividido em dez classes, e estas, 
por sua vez, em dez subclasses e assim sucessivamente. As dez classes princi-
pais são representadas por um número inteiro, composto de três algarismos, 
como se segue:

Classe 000

Classe 100

Classe 200

Classe 300

Classe 400

Classe 500

Classe 600

Classe 700

Classe 800

Classe 900

As classes principais correspondem às grandes funções desempenhadas 
pelo órgão. Elas são divididas em subclasses, e estas, por sua vez, em grupos e 
subgrupos, os quais recebem códigos numéricos, seguindo-se o método deci-
mal. Dessa forma, tomando-se como exemplo a classe 000, tem-se:
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CLASSE  000 ADMINISTRAÇÃO GERAL

SUBCLASSE  010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

GRUPO  012 COMUNICAÇÃO SOCIAL

SUBGRUPOS 012.1  RELAÇÕES COM A IMPRENSA

   012.11  CREDENCIAMENTO DE JORNALISTAS

Note-se que os códigos numéricos refletem a subordinação dos subgru-
pos ao grupo, do grupo à subclasse, e desta à classe. Essa subordinação é re-
presentada por margens, que espelham a hierarquia dos assuntos tratados.

2 –  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO 
DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO

A classificação é uma das atividades do processo de gestão de documen-
tos arquivísticos, que inclui procedimentos e rotinas específicas, possibilitando 
maior eficiência e agilidade ao gerenciamento e ao controle das informações.

Dessa forma, para que o Código de classificação de documentos de arqui-
vo possa ser aplicado eficientemente, apresentam-se, a seguir, as operações e 
rotinas para classificação e arquivamento de documentos.

2.1 – CLASSIFICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

2.1.1 – CLASSIFICAÇÃO

A classificação deve ser realizada por servidores treinados, de acordo 
com as seguintes operações:

a)  ESTUDO: consiste na leitura de cada documento a fim de verificar 
sob que assunto deverá ser classificado e quais as referências cru-
zadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um mecanis-
mo adotado quando o conteúdo do documento se refere a dois ou 
mais assuntos.

b)  CODIFICAÇÃO: consiste na atribuição do código correspondente ao 
assunto de que trata o documento. 

ROTINAS CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO

1. Receber o documento para classificação;

2. Ler o documento, identificando o assunto principal e o(s) 
secundário(s), de acordo com seu conteúdo;

3. Localizar o(s) assunto(s) no Código de classificação de documen-
tos de arquivo, utilizando o índice, quando necessário;
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4. Anotar o código na primeira folha do documento;

5. Preencher a(s) folha(s) de referência (ver item 2.2) para os assun-
tos secundários.

Obs.: Quando o documento possuir anexo(s), este(s) deverá(ão) receber 
a anotação do(s) código(s) correspondente(s).

2.1.2 – ARQUIVAMENTO

Uma vez classificado e tramitado, o documento deverá ser arquivado 
obedecendo às seguintes operações:

a) INSPEÇÃO: consiste no exame do(s) documento(s) para verificar 
se o(s) mesmo(s) se destina(m) realmente ao arquivamento, se 
possui(em) anexo(s) e se a classificação atribuída será mantida ou 
alterada.

b)  ORDENAÇÃO: consiste na reunião dos documentos classificados 
sob um mesmo assunto. A ordenação tem por objetivo agilizar o 
arquivamento, minimizando a possibilidade de erros. Além disso, 
estando ordenados adequadamente, será possível manter reunidos 
todos os documentos referentes a um mesmo assunto, organizan-
do-os previamente para o arquivamento.

Após a ordenação, os documentos classificados sob o mesmo código 
formarão dossiês acondicionados em capas apropriadas com prendedores 
plásticos, com exceção dos processos e volumes. Os dados referentes ao seu 
conteúdo (código, assunto e, se for o caso, nome de pessoa, órgão, firma ou lu-
gar) serão registrados na capa de forma a facilitar sua identificação. Os dossiês, 
processos e volumes serão arquivados em pastas suspensas ou em caixas, de 
acordo com suas dimensões. Essa operação possibilita:

– racionalizar o arquivamento, uma vez que numa mesma pasta poderão 
ser arquivados vários dossiês correspondentes ao mesmo grupo ou subclasse, 
diminuindo, assim, o número de pastas.

Exemplo:

Pasta: 061 – PRODUÇÃO EDITORIAL

Dossiês: 061.1 – EDITORAÇÃO. PROGRAMAÇÃO VISUAL

  061.2 – DISTRIBUIÇÃO. PROMOÇÃO. DIVULGAÇÃO

– organizar internamente cada pasta, separando os documentos refe-
rentes a cada pessoa, órgão, firma ou lugar, sempre que a quantidade de do-
cumentos justificar e desde que relativos a um mesmo assunto.
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Exemplo:

Pasta:  021.2 – EXAMES DE SELEÇÃO

Dossiês: Será criado um dossiê para cada tipo de exame e título de 
concurso, todos ordenados alfabeticamente.

c)  ARQUIVAMENTO: consiste na guarda do documento no local devi-
do (pasta suspensa, prateleira, caixa), de acordo com a classificação 
dada. Nesta fase, deve-se ter muita atenção, pois um documento 
arquivado erroneamente poderá ficar perdido, sem possibilidades 
de recuperação quando solicitado posteriormente.

ROTINAS CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DE ARQUIVAMENTO

1. Verificar a existência de antecedentes (documentos que tratam do 
mesmo assunto);

2. Reunir os antecedentes, colocando-os em ordem cronológica de-
crescente, sendo o documento com data mais recente em primeiro 
lugar e assim sucessivamente;

3. Ordenar os documentos que não possuem antecedentes de acordo 
com a ordem estabelecida (cronológica, alfabética, geográfica ou 
outra), formando dossiês. Verificar a existência de cópias, eliminan-
do-as. Caso o original não exista, manter uma única cópia;

4. Fixar cuidadosamente os documentos às capas apropriadas com 
prendedores plásticos, com exceção dos processos e volumes que, 
embora inseridos nas pastas suspensas, permaneçam soltos para 
facilitar o manuseio;

5. Arquivar os documentos nos locais devidos, identificando de ma-
neira visível as pastas suspensas, gavetas e caixas;

6. Manter reunida a documentação seriada, como, por exemplo, boletins 
e atas em caixas apropriadas, procedendo ao registro em uma única fo-
lha de referência, arquivada em pasta suspensa, no assunto correspon-
dente, repetindo a operação sempre que chegar um novo número.

d)  RETIRADA E CONTROLE (EMPRÉSTIMO): esta operação ocorre quan-
do processos, dossiês ou outros documentos são retirados do arqui-
vo para:

– empréstimo aos usuários;

– prestação de informações;

– efetuação de uma juntada.
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Nesta fase é importante o controle de retirada, efetuado por meio do re-
cibo de empréstimo (ver item 2.3), no qual são registradas informações sobre 
processos, dossiês ou outros documentos retirados, além do setor, do nome, 
da assinatura do servidor responsável pela solicitação e, posteriormente, da 
data de devolução do documento. O recibo de empréstimo tem como finali-
dade controlar o prazo para devolução do documento e servir como indicador 
de sua freqüência de uso, fator determinante para o estabelecimento dos pra-
zos para sua transferência e recolhimento.

Por meio desse controle é possível informar com precisão e segurança a 
localização do(s) documento(s) retirado(s).

O recibo de empréstimo é preenchido em duas vias:

– 1.ª via: tal como guia-fora, ela substitui o documento na pasta de 
onde este foi retirado, devendo ser eliminada no ato de devolução 
do documento;

– 2.ª via: arquivada em fichário à parte, em ordem cronológica, para 
controle e cobrança, quando vencido o prazo de devolução.

2.2 – FOLHA DE REFERÊNCIA (MODELO I)

ESPECIFICAÇÕES:

Cor  BRANCA

Via   UMA

Formato  A-4

Utilização  ANVERSO

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

- CÓDIGO DO ASSUNTO: indicar o código de classificação referente 
ao assunto sob o qual a folha de referência estará arquivada e que 
corresponde realmente ao assunto secundário do documento.

- RESUMO DO ASSUNTO: descrever resumidamente o conteúdo do 
documento.

- DADOS DO DOCUMENTO:

.  NÚMERO: indicar o número do documento a ser arquivado. Se 
não houver, indicar s.n.

.  DATA: indicar a data do documento.
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.  ESPÉCIE: indicar a espécie do documento: ofício, carta, memo-
rando, relatório, aviso ou outra.

.  REMETENTE: indicar o nome completo e a sigla do órgão de ori-
gem do documento, ou seja, do órgão onde foi assinado o docu-
mento.

.  DESTINATÁRIO: indicar o setor para onde foi destinado o docu-
mento.

- VER: indicar o código de classificação referente ao assunto sob o 
qual o documento está arquivado.
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Temporalidade e Destinação 
de Documentos de Arquivo 

Relativos às Atividades-
Meio da Administração 

Pública: Tabela Básica

1 – INTRODUÇÃO

A avaliação constitui-se em atividade essencial do ciclo de vida docu-
mental arquivístico, na medida em que define quais documentos serão pre-
servados para fins administrativos ou de pesquisa e em que momento pode-
rão ser eliminados ou destinados aos arquivos intermediário e permanente, 
segundo o valor e o potencial de uso que apresentam para a administração 
que os gerou e para a sociedade.

Os primeiros atos legais destinados a disciplinar a avaliação de docu-
mentos no serviço público datam do final do século passado, em países da 
Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, a preocupação com a ava-
liação de documentos públicos não é recente, mas o primeiro passo para sua 
regulamentação ocorreu efetivamente com a Lei Federal n.º 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991, que em seu artigo 9.º dispõe que “a eliminação de documen-
tos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada 
mediante autorização de instituição arquivística pública, na sua específica es-
fera de competência”.

Desde a década de 1970, estudos vêm sendo realizados, nos setores pú-
blico e privado, com o objetivo de estabelecer critérios e parâmetros para a 
avaliação documental. O Arquivo Nacional publicou em 1985 um manual téc-
nico com o título Orientação para avaliação e arquivamento intermediário em 
arquivos públicos, no qual constam diretrizes gerais para a realização da ava-
liação e para a elaboração de tabelas de temporalidade. Em 1986, iniciaram-se 
as primeiras atividades de avaliação dos acervos de caráter intermediário sob 
a guarda da então Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo Nacional, desta vez com 
a preocupação de estabelecer prazos de guarda com vistas à eliminação e, 
conseqüentemente, à redução do volume documental e à racionalização do 
espaço físico.
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A metodologia adotada à época envolveu pesquisas na legislação que 
regula a prescrição de documentos administrativos e entrevistas com histo-
riadores e servidores responsáveis pela execução das atividades nos órgãos 
públicos, que forneceram as informações relativas aos valores primário e se-
cundário dos documentos, isto é, ao seu potencial de uso para fins adminis-
trativos e de pesquisa, respectivamente. Concluídos os trabalhos, ainda que 
restritos à documentação já depositada no arquivo intermediário do Arquivo 
Nacional, foi constituída, em 1993, uma Comissão Interna de Avaliação que 
referendou os prazos de guarda e destinação propostos.

Com o objetivo de elaborar uma tabela de temporalidade para docu-
mentos da então Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação (Se-
plan), foi criado, em 1993, um grupo de trabalho composto por técnicos do 
Arquivo Nacional e daquela secretaria, cujos resultados, relativos às ativida-
des-meio, serviriam de subsídio ao estabelecimento de prazos de guarda e 
destinação para os documentos da Administração Pública Federal. A tabela, 
elaborada com base nas experiências já desenvolvidas pelos dois órgãos, foi 
encaminhada, em 1994, à Direção Geral do Arquivo Nacional para aprovação.

Com a instalação do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), em no-
vembro de 1994, foi criada, dentre outras, a Câmara Técnica de Avaliação de 
Documentos (CTAD) para dar suporte às atividades do conselho. Sua primeira 
tarefa foi analisar e discutir a tabela de temporalidade elaborada pelo grupo 
de trabalho do Arquivo Nacional/Seplan, com o objetivo de torná-la aplicável 
também aos documentos produzidos pelos órgãos públicos nas esferas esta-
dual e municipal, servindo como orientação a todos os órgãos participantes 
do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar).

O modelo ora apresentado constitui-se em instrumento básico para 
elaboração de tabelas referentes às atividades-meio do serviço público, po-
dendo ser adaptado de acordo com os conjuntos documentais produzidos 
e recebidos. Vale ressaltar que a aplicação da tabela deverá estar condiciona-
da à aprovação por instituição arquivística pública na sua específica esfera de 
competência.

A tabela de temporalidade deverá contemplar as atividades-meio e ati-
vidades-fim dos órgãos públicos. Dessa forma, caberá aos mesmos definir a 
temporalidade e a destinação dos documentos relativos às suas atividades es-
pecíficas, complementando a tabela básica aqui apresentada. Posteriormente, 
esta deverá ser encaminhada à instituição arquivística pública para aprovação 
e divulgação, por meio de ato legal que lhe confira legitimidade.
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2 – CONFIGURAÇÃO DA TABELA DE TEMPORALIDADE

A tabela de temporalidade é um instrumento arquivístico resultante de 
avaliação que tem por objetivo definir prazos de guarda e destinação de do-
cumentos, com vistas a garantir o acesso à informação a quantos dela neces-
sitem. Sua estrutura básica deve necessariamente contemplar os conjuntos 
documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício de suas 
atividades, os prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a desti-
nação final – eliminação ou guarda permanente –, além de um campo para 
observações necessárias à sua compreensão e aplicação.

Apresentam-se a seguir diretrizes para a correta utilização do instrumento:

1. Assunto.

Neste campo são apresentados os conjuntos documentais produzidos 
e recebidos, hierarquicamente, e distribuídos de acordo com as funções e as 
atividades desempenhadas pela instituição. Para possibilitar melhor identi-
ficação do conteúdo da informação, foram empregados funções, atividades, 
espécies e tipos documentais, genericamente denominados assuntos, agru-
pados segundo um código de classificação, cujos conjuntos constituem o re-
ferencial para o arquivamento dos documentos.

Como instrumento auxiliar, pode ser utilizado o índice, que contém os 
conjuntos documentais ordenados alfabeticamente para agilizar a sua locali-
zação na tabela.

2. Prazos de guarda.

Referem-se ao tempo necessário para arquivamento dos documentos 
nas fases corrente e intermediária, objetivando atender exclusivamente às 
necessidades da administração que os gerou, mencionados, preferencialmen-
te, em anos. Excepcionalmente, podem ser expressos a partir de uma ação 
concreta que deverá necessariamente ocorrer em relação a um determinado 
conjunto documental. Entretanto, devem ser objetivos e diretos na definição 
da ação. Exemplos: até a aprovação das contas, até a homologação da aposen-
tadoria e até a quitação da dívida. O prazo estabelecido para a fase corrente 
relaciona-se ao período em que o documento é freqüentemente consultado, 
exigindo sua permanência junto às unidades organizacionais. A fase interme-
diária relaciona-se ao período em que o documento ainda é necessário à ad-
ministração, porém com menor freqüência de uso, podendo ser transferido 
para depósito em outro local, embora à disposição desta.

A realidade arquivística no Brasil aponta para variadas formas de con-
centração dos arquivos, seja ao nível da administração (fases corrente e inter-
mediária), seja no âmbito dos arquivos públicos (permanentes ou históricos). 
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Assim, a distribuição dos prazos de guarda nas fases corrente e intermediária 
foi definida a partir das seguintes variáveis:

I –  Órgãos que possuem arquivo central e contam com serviços de arqui-
vamento intermediário:

Para os órgãos federais, estaduais e municipais que se enquadram nesta 
variável, há necessidade de redistribuição dos prazos, considerando-se as ca-
racterísticas de cada fase, desde que o prazo total de guarda não seja alterado, 
de forma a contemplar os seguintes setores arquivísticos:

- arquivo setorial (fase corrente, que corresponde ao arquivo da unidade 
organizacional);

- arquivo central (fase intermediária I, que corresponde ao setor de arqui-
vo geral/central da instituição);

- arquivo intermediário (fase intermediária II, que corresponde ao de-
pósito de arquivamento intermediário, geralmente subordinado à instituição 
arquivística pública nas esferas federal, estadual e municipal).

II –  Órgãos que possuem arquivo central e não contam com serviços de 
arquivamento intermediário:

Nos órgãos situados nesta variável, as unidades organizacionais são 
responsáveis pelo arquivamento corrente, e o arquivo central funciona como 
arquivo intermediário, obedecendo aos prazos previstos para esta fase e efe-
tuando o recolhimento ao arquivo permanente.

III –  Órgãos que não possuem arquivo central e contam com serviços de 
arquivamento intermediário:

Nesta variável, as unidades organizacionais também funcionam como 
arquivo corrente, transferindo os documentos – após cessado o prazo previsto 
para esta fase – para o arquivo intermediário, que promoverá o recolhimento 
ao arquivo permanente.

IV –  Órgãos que não possuem arquivo central nem contam com serviços de 
arquivamento intermediário:

Quanto aos órgãos situados nesta variável, as unidades organizacionais 
são igualmente responsáveis pelo arquivamento corrente, ficando a guarda 
intermediária a cargo das mesmas ou do arquivo público, que deverá assumir 
tais funções.

3. Destinação final

Neste campo é registrada a destinação estabelecida, que pode ser a eli-
minação, quando o documento não apresentar valor secundário (probatório 
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ou informativo), ou a guarda permanente, quando as informações contidas no 
documento são consideradas importantes para fins de prova, informação e 
pesquisa.

A guarda permanente será sempre nas instituições arquivísticas públicas 
(Arquivo Nacional e arquivos públicos estaduais, do Distrito Federal e muni-
cipais), responsáveis pela preservação dos documentos e pelo acesso às in-
formações neles contidas. Outras instituições poderão manter seus arquivos 
permanentes, seguindo orientação técnica dos arquivos públicos, garantindo 
o intercâmbio de informações sobre os respectivos acervos. 

4. Observações

Neste campo são registradas informações complementares e justificati-
vas necessárias à correta aplicação da tabela. Incluem-se, ainda, orientações 
quanto à alteração do suporte da informação e aspectos elucidativos quanto 
à destinação dos documentos, segundo a particularidade dos conjuntos do-
cumentais avaliados.

3 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO

Para a elaboração da tabela de temporalidade, há que se observar os 
princípios da teoria das três idades, que define parâmetros gerais para arqui-
vamento e destinação dos documentos de arquivo.

O processo de avaliação deve considerar a função pela qual foi criado o 
documento, identificando os valores a ele atribuídos (primário ou secundário), 
segundo o seu potencial de uso.

O valor primário refere-se ao uso administrativo para o órgão, razão pri-
meira da criação do documento, o que pressupõe o estabelecimento de pra-
zos de guarda ou retenção anteriores à eliminação ou ao recolhimento para 
guarda permanente. Relaciona-se, portanto, ao período de utilidade do docu-
mento para o cumprimento dos fins administrativos, legais ou fiscais.

O valor secundário refere-se ao uso para outros fins que não aqueles 
para os quais os documentos foram criados, podendo ser:

a) probatório – quando comprova a existência, o funcionamento e as 
ações da instituição;

b) informativo – quando contém informações essenciais sobre maté-
rias com que a organização lida, para fins de estudo ou pesquisa 
(Schellenberg, 1994, p. 152-154).



148

4 – APLICAÇÃO DA TABELA

A aplicação da tabela refere-se aos procedimentos adotados para sele-
ção e destinação dos documentos, uma vez cumpridos os prazos de guarda 
estabelecidos. Para isso, devem ser observadas as rotinas a seguir:

4.1 –  ROTINAS PARA DESTINAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA FASE 
CORRENTE

1.  Ler atentamente as explicações contidas neste instrumento;

2.  Verificar se os documentos para destinação estão organizados de 
acordo com os conjuntos documentais definidos na tabela, proce-
dendo à organização, se for o caso;

3.  Observar se o documento se refere a dois ou mais assuntos, pois, 
neste caso, ele deverá ser arquivado no conjunto documental que 
possui maior prazo de guarda ou que tenha sido destinado à guar-
da permanente, registrando-se a alteração nos instrumentos de 
controle;

4.  Separar os documentos a serem destinados, verificando se eles 
cumpriram o prazo de guarda estabelecido para esta fase;

5.  Eliminar as cópias e vias cujo original ou um exemplar encontrem-
se no mesmo conjunto ou dossiê;

6.  Proceder ao registro dos documentos a serem eliminados;

7.  Proceder à eliminação;

8.  Elaborar termo de eliminação;

9.  Elaborar listagem dos documentos destinados à transferência para 
a fase intermediária (guias/listagens de transferência);

10.  Operacionalizar a transferência seguindo orientações do setor res-
ponsável pelo arquivamento intermediário.

4.2 –  ROTINAS PARA DESTINAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA FASE 
INTERMEDIÁRIA

1.  Ler atentamente as explicações contidas neste instrumento;

2.  Verificar se os documentos para destinação estão organizados de 
acordo com os conjuntos documentais definidos na tabela, proce-
dendo à organização, se for o caso;

3.  Separar os documentos a serem destinados, verificando se eles 
cumpriram o prazo de guarda estabelecido para esta fase;
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4.  Proceder à triagem dos documentos selecionados para a guarda 
permanente, separando aqueles que, em relação ao conjunto do-
cumental ao qual pertencem, não constituem elemento de prova 
e/ou informação que justifique sua guarda (ver item 4.4 – TRIAGEM 
DE DOCUMENTOS EM FASE INTERMEDIÁRIA);

5.  Proceder à alteração de suporte, se for o caso (ver item 4.3 – ALTE-
RAÇÃO DO SUPORTE DA INFORMAÇÃO);

6.  Proceder ao registro dos documentos eliminados;

7.  Proceder à eliminação;

8.  Elaborar termo de eliminação;

9.  Elaborar listagem dos documentos destinados ao recolhimento 
(guia/relação/listagem de recolhimento);

10.  Operacionalizar o recolhimento segundo orientações da instituição 
arquivística responsável pela guarda permanente.

4.3 – ALTERAÇÃO DO SUPORTE DA INFORMAÇÃO

A adoção de recursos tecnológicos para alteração do suporte da infor-
mação requer a observância de determinados critérios que levem em con-
sideração os preceitos técnicos da arquivologia, a legislação em vigor e a 
relação custo/benefício de sua implantação. Embora tais recursos permitam 
a redução das necessidades de armazenamento da informação, eles podem, 
por outro lado, acarretar elevada despesa para o órgão, sem que se obtenham 
resultados positivos.

Dentre as vantagens da alteração do suporte, destacam-se:

-  a agilidade na recuperação das informações, bem como o seu inter-
câmbio;

-  a garantia da preservação de documentos originais passíveis de 
destruição pelo manuseio, bem como a segurança do acervo contra 
furto, incêndios, inundações, etc;

-  o preenchimento de lacunas nos acervos arquivísticos;

-  a substituição, em situações específicas, de grandes volumes de do-
cumentos destinados à eliminação, mas de prazos de guarda muito 
extensos, proporcionando melhor aproveitamento do espaço, re-
duzindo o custo de manutenção, concentrando as informações e 
facilitando o seu manuseio. 
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No entanto, qualquer decisão quanto à alteração do suporte da informa-
ção deve estar fundamentada nos seguintes critérios:

1.  Avaliar as questões legais concernentes à alteração do suporte, ob-
servando-se as garantias jurídicas, a normalização dos procedimen-
tos, as especificações e os padrões de qualidade estabelecidos pela 
legislação brasileira e por organismos internacionais. Cada órgão 
necessita encontrar a solução que melhor atenda às suas peculia-
ridades, examinando vantagens e desvantagens que envolvam a 
adoção desses recursos, bem como o custo global e os benefícios a 
serem obtidos. Do ponto de vista legal, observa-se que:

a)  a atual legislação de microfilmagem não permite a eliminação 
de documentos públicos ou oficiais destinados à guarda perma-
nente, mesmo após microfilmados;

b)  o microfilme tem validade em juízo desde que obedecidos os 
critérios e os padrões estabelecidos em lei;

c)  a atual legislação brasileira que garante a autenticidade, a inte-
gridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrô-
nica encontra-se em processo de regulamentação, sendo acon-
selhável a observância da legislação em vigor no momento da 
adoção deste suporte.

2.  Os documentos devem apresentar uma organização que possibilite 
a recuperação das informações neles contidas antes e depois de ser 
processada a alteração do suporte.

3.  Os documentos devem ser previamente avaliados, identificando-
lhes valor que justifique o custo da operação.

4.  Os documentos devem ter características físicas que se prestem ao 
uso do recurso, dando preferência às grandes séries e não a peças 
isoladas, observado o estado de conservação para que a reprodu-
ção ocorra dentro de parâmetros técnicos adequados.

5.  O recurso utilizado deve ser adotado dentro da melhor técnica, de 
forma a assegurar a qualidade da reprodução, a durabilidade do 
novo suporte e o acesso à informação.

6.  O órgão que adotar tais recursos deve contar com depósitos e equi-
pamentos de segurança que venham a garantir a preservação do 
novo suporte.
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Organizados e avaliados os documentos, deve-se proceder ao estudo da 
viabilidade econômica, de acordo com a disponibilidade de pessoal, espaço e 
recursos financeiros do órgão, além do cálculo dos equipamentos, dos mate-
riais e dos acessórios necessários. Deve-se, ainda, verificar as instalações dos 
arquivos de segurança, bem como as condições de tratamento técnico, arma-
zenamento e acesso às informações.

4.4 – TRIAGEM DE DOCUMENTOS EM FASE INTERMEDIÁRIA

O conceito de triagem se confunde com o de avaliação, na medida em 
que ambos os processos se relacionam à depuração da massa documental 
arquivística, eliminando-se documentos sem valor e preservando-se aqueles 
que o tenham, seja para fins administrativos ou de pesquisa histórico-cientí-
fica. A tabela de temporalidade pode prever a triagem em seu próprio con-
teúdo quando assinala que serão preservados apenas exemplares únicos de 
documentos repetitivos ou quando destina conjuntos documentais à elimina-
ção, uma vez que outros, recapitulativos ou de mesmo teor, já se encontram 
preservados.

No entanto, outros critérios de triagem podem ser estabelecidos para 
documentos que, embora corretamente classificados, não possuam o mesmo 
valor dos demais pertencentes ao conjunto documental, no que concerne ao 
conteúdo das informações. Nestes casos, os responsáveis pela destinação dos 
documentos em fase intermediária devem realizar a triagem previamente ao 
recolhimento, garantindo que o arquivo permanente receba apenas as peças 
cujo conteúdo justifique sua guarda do ponto de vista probatório e/ou infor-
mativo.

É igualmente recomendável a seleção por amostragem, processo que 
permite a preservação de parcela de documentos do conjunto documental 
destinado à eliminação, com o objetivo de resgatar procedimentos adminis-
trativos vigentes em determinada época ou lugar. Para isso, alguns critérios 
deverão ser observados, conforme a especificidade dos documentos avalia-
dos, seguindo orientações da instituição arquivística pública na respectiva 
esfera de competência.

Outros procedimentos e critérios podem surgir no processo de seleção 
para o recolhimento, porém, em todos os casos, o arquivo intermediário de-
verá elaborar listagem dos documentos a serem eliminados, submetendo-a à 
aprovação da instituição arquivística pública na sua esfera de competência, 
em conformidade com o art. 9.º da Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991.





7   RESUMO 
DE TEXTOS



Resumo de Textos

RESUMO é a apresentação condensada do conteúdo de um documento, 
isto é, deve conter dados essenciais que ajudem o leitor a decidir sobre a ne-
cessidade de ler ou não o texto no todo.

De acordo com sua posterior utilização, ele terá uma redação específica, 
ou seja, cada tipo de resumo tem sua redação própria.

CERTO

• Um resumo:

•  Deve ser o mais conciso possível, mesmo expon-
do todos os dados importantes do texto.

•  Deve seguir a mesma ordem lógica do texto, 
ressaltando os pontos de vista tratados.

•  Deve dar ao leitor o maior número de informa-
ções possível sobre o texto, de maneira condensa-
da.

EVITAR

•  No resumo:

•  Escrever muito para expor os dados essenciais de 
um texto.

O resumo deve ter um conteúdo coerente. Para tanto, é necessário sa-
ber que as informações essenciais de um texto se encontram também na in-
trodução e na conclusão.

O assunto principal do texto deve ser definido de maneira bem precisa, 
em qualquer tipo de resumo.



Sempre que possível, convém dar resultados numéricos, pois, muitas ve-
zes, dados importantes podem passar despercebidos.

CERTO

•  Para redigir um resumo, deve-se ter o conhecimento de 
todo o texto.

EVITAR

•  Ler somente a introdução e a conclusão do texto.





8   Formulários
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 CÓDIGO ANO
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                                                     /         /MS

CÓDIGO                                   ANO

           R.       P.        ANO       

Obs.: Documentos classificados por assunto

  R  refere-se ao n.º da relação da Guia de Transferência

  P   refere-se ao n.º da página da relação da Guia de Transferência

 ANO   refere-se ao ano da transferência

Medidas da etiqueta: 17cm de altura X 12cm de comprimento



166

CGPL/SEAD

SÉRIE NÚMEROS ANO

OFÍCIO 1.241 a 2.105 1991

OFÍCIO 001 a 1.450 1992

OFÍCIO 001 a 1.051 1993

R. 01 – P. 02 ANO 2001
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                                                 /         /MS

SÉRIE                  NÚMEROS               ANO

R.         P.       ANO 

Obs.: Documentos classificados por assunto

  R   refere-se ao n.º da relação da Guia de Transferência

  P   refere-se ao n.º da página da relação da Guia de Transferência

 ANO   refere-se ao ano da transferência

Medidas da etiqueta: 17cm de altura X 12cm de comprimento
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FOLHA DE REFERÊNCIA

RESUMO DO ASSUNTO:

DADOS DO DOCUMENTO:

N.º:

Data:

Espécie:

Remetente:

Destinatário:
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Ministério da Saúde
SIPAR

RECIBO DE EMPRÉSTIMO

Documento/tipo/n.º/data

Nome do interessado:

Código/assunto:

Unidade: Relação n.º: Página n.º: Ano da transferência:

Obs.: Declaro estar ciente de minha responsabilidade quanto à 
guarda, à preservação e à devolução desta documentação.

Retirado em
_____/_____/_____

Recebido por/setor Telefone para contato

Devolvido em
_______/______/______

Recebido por:

Ministério da Saúde
SIPAR

RECIBO DE EMPRÉSTIMO

Documento/tipo/n.º/data

Nome do interessado:

Código/assunto:

Unidade: Relação n.º: Página n.º: Ano da transferência:

Obs.: Declaro estar ciente de minha responsabilidade quanto à 
guarda, à preservação e à devolução desta documentação.

Retirado em
_____/_____/_____

Recebido por/setor Telefone para contato

Devolvido em
_______/______/______

Recebido por:

      2.ª via





9   Conselho 
Nacional de 

Arquivos 
(CONARQ)
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COMPETÊNCIAS

O Conselho foi criado pelo art. 26 da Lei n.o 8.159/91 e regulamentado 
pelos Decretos n.o 1.173, de 29 de junho de 1994, e n.o 1.461, de 25 de abril de 
1995.

Dentre suas competências, destacam-se as seguintes:

• Definir normas gerais e estabelecer diretrizes para o 
pleno funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos 
(Sinar), visando à gestão, à preservação e ao acesso 
aos documentos de arquivo;

• Promover o inter-relacionamento de arquivos públicos 
e privados, com vistas ao intercâmbio e à integração 
sistêmica das atividades arquivísticas;

• Estimular programas de gestão e de preservação de 
âmbitos federal, estadual e municipal, produzidos e re-
cebidos em decorrência das funções executiva, legisla-
tiva e judiciária;

• Estimular a implantação de sistemas de arquivo nos Po-
deres Legislativo e Judiciário, bem como nos estados, 
no Distrito Federal e nos municípios;

• Declarar como de interesse público e social os arquivos 
privados que contenham fontes relevantes para a his-
tória e o desenvolvimento nacionais, nos termos do art. 
13 da Lei n.o 8.159/91.

Em razão das funções normativas atribuídas ao Conselho, no que se re-
fere tanto aos arquivos públicos quanto aos arquivos privados, a sua repre-
sentatividade está assegurada não apenas na esfera governamental como, 
também, entre diversos segmentos da sociedade civil.
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COMPOSIÇÃO

Presidido pelo diretor geral do Arquivo Nacional, o Conarq constitui-se 
de 16 membros conselheiros representantes do Poder Executivo Federal, do 
Poder Judiciário Federal, do Poder Legislativo Federal, do Arquivo Nacional, 
das universidades mantenedoras de cursos de Arquivologia, dos arquivos pú-
blicos estaduais e municipais, da Associação dos Arquivistas Brasileiros e de 
instituições não-governamentais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, 
preservação e/ou acesso a fontes documentais.

Sua composição, portanto, espelha a convergência de interesses do Esta-
do e da sociedade, de modo a compatibilizar as questões inerentes à respon-
sabilidade do Poder Público perante a preservação do patrimônio arquivístico 
brasileiro e o direito de os cidadãos terem acesso às informações.

Para melhor funcionamento do Conarq e maior agilidade na operacio-
nalização do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), foi prevista a criação de 
Câmaras Técnicas e de Comissões Especiais com a incumbência de elaborar 
estudos e normas necessárias à implementação da Política Nacional de Arqui-
vos Públicos e Privados, cabendo ao Arquivo Nacional dar suporte técnico e 
administrativo ao Conselho.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

RESOLUÇÃO N.º 1

(Publicada no BS n.º 34, de 20.08.99)

18 de agosto de 1999

Dispõe sobre a transferência de  
documentos ao Arquivo Central.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCU-
MENTOS ARQUIVÍSTICOS – CPADA, no uso de suas atribuições, de conformida-
de com reunião ordinária em 18 de agosto de 1999 e

Considerando que memorando é um tipo documental de caráter unica-
mente interno;

Considerando a racionalização de procedimentos;

Considerando a necessidade de evitar, a duplicidade de documentos 
transferidos ao Arquivo Central,

RESOLVE:

Art. 1.º - As unidades organizacionais do MS só deverão transferir, ao Ar-
quivo Central, memorandos originais.

Art. 2.º - As unidades organizacionais do MS que mantiverem cópias de 
memorandos nas pastas classificadas por assunto, deverão eliminá-las no mo-
mento da transferência.

Art. 3.º - Os memorandos circulares originais, serão classificados por as-
sunto e transferidos apenas pelo emitente.

Art. 4.º - Os memorandos circulares recebidos serão eliminados no mo-
mento da transferência.

Art. 5.º - As séries de memorandos cópia serão utilizadas apenas para 
consulta nas unidades organizacionais e não deverão ser transferidas ao Ar-
quivo Central.

SELMA BRAGA DUBOC

Presidente
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE 

DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS

RESOLUÇÃO N.º 02 

(Publicada no BS n.º 41, de 08.10.1999)

30 de setembro de 1999

Dispõe sobre alteração de  prazo 
de guarda de documentos.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE DOCU-
MENTOS ARQUIVÍSTICOS - CPADA, no uso de suas atribuições e

Considerando a necessidade de localização de documentos não regis-
trados no Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo;

Considerando a inexistência de sistemas informatizados de protocolo e 
arquivo nos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde

RESOLVE:

Alterar o prazo de guarda dos documentos referentes ao Código 063.2, 
constante da Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos 
de Arquivo, aprovado pela Resolução n.º 04, de 28/03/96, do Conselho Nacio-
nal de Arquivos, segundo quadro abaixo:

ASSUNTO
PRAZOS DE GUARDA
NO MS NO A.N

063.2 PROTOCOLO RECEPÇÃO, 
TRAMITAÇÃO E EXPEDI-
ÇÃO DE DOCUMENTOS

ARQUIVO SETO-
RIAL

ARQUIVO 
CENTRAL

ARQUIVO INTER-
MEDIÁRIO

2.2 2.3 2 ANOS 8 ANOS

SELMA BRAGA DUBOC

Presidente

DESTINAÇÃO FINAL MUDANÇA DE SUPORTE OBSERVAÇÕES/
JUSTIFICATIVAS

A R Q U I V O 
NACIONAL

ELIMINAÇÃO

Eliminação
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