
Microfilmagem

Local de
armazenamento
dos filmes

Afastado de locais onde existam canalizações de água, gás ou ar quente

Longe de depósitos de produtos químicos e inflamáveis

Não ser utilizada como local de trabalho

Temperatura e humidade relativa do ar constantes

Local limpo

Vantagens

Alta durabilidade do suporte, desde que confeccionado e
preservado de forma correta

Garantia de vida de cerca de 500 anos, se a produção, manuseamento e armazenamento forem
feitos em condições adequadas.

São criados com poliéster e corantes de
halogeneto de prata em uma gelatina dura

Diminuição do espaço de armazenamento do acervo.

Possui valor legal. Lei 5.433 de 08/05/1968 e Decreto 1.799 de 30/01/1996 conferem ao microfilme o mesmo valor legal do documento original.

Confiável quanto a sua autenticidade, pois não permite alterações

Os documentos microfilmados podem ser digitalizados.

Dificulta ação dos falsificadores.

Favorece o sigilo das informações.

Acesso rápido e fácil, quando bem catalogado e indexado, em comparação com o suporte em papel.

Devido ao volume reduzido, permite seu armazenamento em caixas-fortes

Integridade do arquivo.

Facilidade de reversão ao papel.

Aspectos normativos
importantes

As cópias, traslados e certidões extraídas de microfilmes, bem assim a autenticação desses documentos, possuem efeitos legais.

Os microfilmes resultam do processo de reprodução em filme, de documentos, dados e imagens, por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução.

A microfilmagem será feita em equipamentos que garantam a fiel reprodução das informações, sendo permitida a utilização de qualquer microforma.

A microfilmagem, de qualquer espécie, será feita sempre em filme original, com o mínimo de 180 linhas por milímetro de definição, garantida a segurança e qualidade de imagem e de reprodução.

Será obrigatória, para efeito de segurança, a extração de filme cópia, do filme original.

Fica vedada a utilização de filmes atualizáveis de qualquer tipo, tanto para a confecção do original como para a extração de cópias.

O armazenamento do filme original deverá ser feito em local diferente do seu filme cópia.

Na microfilmagem poderá ser utilizado qualquer grau de redução, garantida a legibilidade e a qualidade de reprodução

É obrigatório fazer indexação remissiva para recuperar as informações e assegurar a localização dos documentos

Para o processamento dos filmes serão utilizados equipamentos e técnicas que assegurem ao filme alto poder de definição, densidade uniforme e durabilidade.

Os documentos, em tramitação ou em estudo, poderão, a critério da autoridade competente, ser microfilmados, não sendo permitida a sua eliminação até a definição de sua destinação final.

A eliminação de documentos oficiais ou públicos só deverá ocorrer se a mesma estiver prevista na tabela de temporalidade do órgão.

Os documentos oficiais ou públicos, com valor de guarda permanente, não poderão ser eliminados após a microfilmagem, devendo ser recolhidos ao arquivo público de sua esfera de atuação ou
preservados pelo próprio órgão detentor.

Os traslados, as certidões e as cópias em papel ou em filme de documentos microfilmados, para produzirem efeitos legais em juízo ou fora dele, terão que ser autenticados pela autoridade
competente detentora do filme original.

Em se tratando de cópia em filme, extraída de microfilmes de documentos privados, deverá ser emitido termo próprio, no qual deverá constar que o filme que o acompanha é cópia fiel do filme original.

A microfilmagem de documentos poderá ser feita por empresas e cartórios habilitados, que deverão requerer registro no Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização que por este será exercida.

Microfilmagem de complemento Microfilme cujo conteúdo serve para complementar ou suplementar acervo

Microfilmagem de preservação Microfilme que serve à preservação de documentos originais, protegendo-os do uso e manuseio constantes.

Microfilmagem de substituição
Microfilme que serve à preservação das informações contidas em documentos que são eliminados, tendo em
vista a racionalização e o aproveitamento de espaço.

Microfilmagem de segurança
Microfilme que serve de cópia de segurança, devendo ser armazenado em local distinto dos documentos originais, de
preferência em câmara de segurança (caixa-forte).
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