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Regula a microfilmagem de documentos 
oficiais e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO 

NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

 

Quando aparecer esse 
ícone é para você fixar o 
conteúdo. 

Antes de mais nada, você precisa saber algumas legendas 
para iniciarmos os nossos comentários. 

Quando aparecer esse ícone da lâmpada, fique 
ligado pois é uma DICA. 

Esse ícone de balões é para o nosso comentário 
das questões. 

Quando aparecer esse ícone da caneta, é um 
conteúdo para você anotar. 

Quando aparecer esse ícone da estrela, 
significa que o artigo da lei é importante e 
bastante cobrado pelas bancas. 

Esse ícone mostra como o conteúdo caiu em 
prova. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.433-1968?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D64398.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1799.htm


 

 

A Lei nº 5.433, de 08 de maio de 1968, se destina à 

regulação de documentos oficiais para: 

a) microfilmagem. 

b) digitalização. 

c) classificação. 

d) gestão digital. 

e) automação. 

 

Como podemos observar, a questão exigiu a ementa. 
Parece uma coisa simples, mas, caso você não 
observe cada uma, pode perder um ponto valioso na 
hora da prova. 

Vamos a outra questão: 

 

A Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, regula a 
microfilmagem de documentos oficiais e dá outras 
providências. 

 

A Lei nº 6.546/78 na verdade dispõe sobre a 
regulamentação das profissões de arquivista e de 
técnico em arquivo. Portanto, questão errada. 

Art. 1º É autorizada, em todo o território nacional, a 

microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados, 
estes de órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

É vedada a microfilmagem de documentos 
particulares. 

 

A microfilmagem não é exclusividade dos 
documentos públicos. Os documentos particulares 
também podem ser microfilmados. Gabarito: 
errado. 

Primeiramente, gostaria de saber se você é o tipo 
de pessoa que passa direto para a leitura dos 
artigos da lei e não lê a sua ementa.    

Mas, o que é a ementa? É aquela parte que resume o 
conteúdo da lei, com o objetivo de identificar sobre qual 
assunto se trata. Normalmente se inicia com os verbos 
dispõe, estabelece, regula.  

Se você respondeu que não lê, está na hora de mudar isso 
agora. Ler a ementa é a primeira coisa que devemos fazer 
ao iniciar a leitura da lei. As bancas cobram esse 
conhecimento dos candidatos. 

Vamos ver como caiu em prova? 

 

 



 

A microfilmagem, em todo o território nacional, 
autorizada pela Lei 5433 de 8/5/1968, abrange: 

I – documentos oficiais ou públicos produzidos 
e recebidos pelos órgãos dos Poderes 
Executivo, Judiciário e Legislativo; 
II – documentos da União, dos estados e 
municípios; 
III – documentos particulares ou privados, de 
pessoas físicas ou jurídicas; 
IV – documentos em qualquer espécie e em 
qualquer suporte. 

Todas as alternativas estão corretas. 

 

 § 1º Os microfilmes de que trata esta Lei, assim como as 
certidões, os traslados e as cópias fotográficas obtidas 
diretamente dos filmes produzirão os mesmos efeitos legais 
dos documentos originais em juízo ou fora dele. 

 

 

O microfilme é uma forma de reprodução de 
documento que é aceita perante a justiça como 
prova. 

 

A microfilmagem no Brasil tem respaldo legal. 
Assim, o documento gerado pelo processo de 
microfilmagem é considerado como autêntico. 

 

Ambas estão corretas. O microfilme tem amparo 
legal e pode ser usada em juízo. 

 

 
§ 2º Os documentos microfilmados poderão, a critério da 
autoridade competente, ser eliminados por: 

- incineração,  

- destruição mecânica ou  

- por outro processo adequado que 
assegure a sua desintegração. 

 

 

§ 3º A incineração dos documentos microfilmados ou sua 
transferência para outro local far-se-á mediante lavratura de termo, 
por autoridade competente, em livro próprio. 

 § 4º Os filmes negativos resultantes de microfilmagem ficarão 
arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada sua 
saída sob qualquer pretexto. 

 

Esse artigo costuma cair bastante, talvez pela 
estranheza da incineração. 
Mas sabe como é, né: letra de lei a gente não discute!  
 



 

 

 

Os filmes negativos resultantes de microfilmagem 
ficarão arquivados na repartição detentora do 
arquivo, sendo permitida sua saída a critério da 
autoridade competente. 

 

Os filmes negativos devem ficar armazenados na 
empresa ou no cartório que tenha realizado a 
microfilmagem, e cópias de segurança devem ser 
arquivadas na entidade produtora dos 
documentos. 

 

Os filmes negativos resultantes de microfilmagem 
ficarão arquivados na instituição responsável pela 
microfilmagem. 

 

Por razões de segurança, os filmes negativos que 
resultarem da microfilmagem devem ser 
arquivados em local diferente da repartição 
detentora do arquivo. 

 

Esse artigo talvez seja a maior pegadinha desta lei. As 
bancas costumam trocar a guarda dos filmes originais 
com a guarda dos filmes negativos. NÃO caia mais nessa 
pegadinha! 
 

FILMES GUARDA/ARMAZENAMENTO 

Originais Local diferente do seu filme cópia 

Negativos 
Na própria repartição detentora dos 

arquivos 

 

No Decreto nº 1.799/96, que regulamenta esta Lei que 
estamos estudando (5.433/68), em seu artigo 5º, § 3º, 
orienta que o armazenamento do filme original deve ser 
diferente do seu filme cópia. 

Ora, faz todo sentido, né? Não tem lógica fazer uma cópia 
do original e guardá-la no mesmo lugar. O intuito de fazer 
uma cópia é servir como backup caso algo aconteça ao 
original.  

Olha só como as bancas gostam desse artigo: 

 



 

De acordo com lei que regulamenta a 
microfilmagem de documentos oficiais no Brasil, 
os filmes negativos resultantes de microfilmagem 
devem ser arquivados fora da repartição detentora 
do arquivo, devido à possibilidade de sinistros. 

 

Vejam só a “criatividade” do examinador, rsrsrsrs. 
Todas as cinco estão erradas. 

§ 5º A eliminação ou transferência para outro local dos 

documentos microfilmados far-se-á mediante lavratura de termo em 
livro próprio pela autoridade competente. 

 

A eliminação ou transferência para outro local dos 
documentos microfilmados far-se-á de acordo 
com as decisões da autoridade competente. 

 

Essa questão distorceu o artigo. Muito cuidado com 
a leitura feita de maneira rápida. 

 

 § 6º Os originais dos documentos ainda em trânsito, 
microfilmados NÃO poderão ser eliminados antes de seu 
arquivamento. 

 

 

A microfilmagem é permitida apenas para 
documentos originais encaminhados para 
arquivamento; documentos que estejam em 
tramitação, portanto, não podem ser 
microfilmados. 

 

Qualquer documento pode ser microfilmado, não 
existe esse pré-requisito de estar sendo 
encaminhado para arquivamento. Fiquem espertos! 

 

Os originais dos documentos ainda em trânsito, 
desde que microfilmados, poderão ser eliminados 
antes de seu arquivamento. 

 

Todo artigo que tem um “NÃO” deve ser lido com 
carinho, pois as bancas amam! Gabarito: errado. Não 
podem ser eliminados se ainda estiverem em 
trânsito. 

§ 7º Quando houver conveniência, ou por medida de segurança, 
poderão excepcionalmente ser microfilmados documentos ainda não 
arquivados, desde que autorizados por autoridade competente. 

 

Por medida de segurança, deverão 
excepcionalmente ser microfilmados documentos 
ainda não arquivados, independentemente de 
autorização por autoridade competente. 

 



 

Estava indo até bem a questão, mas no final a 
palavra “independentemente” a tornou incorreta. 

 

 Art. 2º Os documentos de valor histórico NÃO deverão ser 
eliminados, podendo ser arquivados em local diverso da 
repartição detentora dos mesmos. 

 

 

Os documentos considerados como permanentes 
que forem microfilmados poderão ter seus 
originais, por questões de espaço, eliminados. 

 

A eliminação de documentos de valor histórico 
microfilmados depende de consentimento da 
autoridade competente. 

 

Os documentos de arquivo considerados de valor 
permanente não podem, por questões legais, ser 
microfilmados. Devendo ser arquivados apenas na 
repartição detentora dos arquivos. 

 

Conforme pudemos ver, a criatividade do 
examinador para nos fazer cair em pegadinha é 
imensa! Todas as três estão incorretas. 

  

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará, no prazo de 90 
(noventa) dias, a presente Lei, indicando as autoridades competentes, 
nas esferas federais, estaduais e municipais para a autenticação de 
traslados e certidões originárias de microfilmagem de documentos 
oficiais. 

§ 1º O decreto de regulamentação determinará, igualmente, 
quais os cartórios e órgãos públicos capacitados para efetuarem 
a microfilmagem de documentos particulares, bem como os requisitos 
que a microfilmagem realizada por aqueles cartórios e órgãos públicos 
devem preencher para serem autenticados, a fim de produzirem 
efeitos jurídicos, em juízo ou fora dele, quer os microfilmes, quer os 
seus traslados e certidões originárias. 

 

 

A microfilmagem é um processo realizado 
mediante captação da imagem por meio 
fotográfico ou eletrônico, tendo como objetivos 
principais reduzir o tamanho do acervo e preservar 
os documentos originais. Para que possua valor 
legal, entretanto, a microfilmagem só pode ser 
realizada por empresas devidamente registradas e 
autorizadas pelo Ministério responsável, ou por: 

Esse artigo é o campeão das bancas! 

 

 



a) concursados. 
b) cartórios habilitados. 
c) agentes juramentados de conduta ilibada. 
d) advogados credenciados. 
e) doutores em microfilmagem. 

Gabarito letra B 

 

Art. 15. A microfilmagem de documentos poderá ser feita por 
empresas e cartórios habilitados nos termos deste Decreto. 

Parágrafo único. Para exercer a atividade de microfilmagem de 
documentos, as empresas e cartórios a que se refere este artigo, 
além da legislação a que estão sujeitos, deverão requerer registro no 
Ministério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização que por este será 
exercida quanto ao cumprimento do disposto no presente 
Decreto.            (Revogado pelo Decreto nº 10.148, de 2019) 

§ 2º Prescreverá também o decreto as condições que os 
cartórios competentes terão de cumprir para a autenticação de 
microfilmes realizados por particulares, para produzir efeitos jurídicos 
contra terceiros. 

 Art. 4º É dispensável o reconhecimento da firma da 
autoridade que autenticar os documentos oficiais arquivados, 
para efeito de microfilmagem e os traslados e certidões 
originais de microfilmes. 

 

 

É indispensável o reconhecimento da firma da 
autoridade que autenticar os documentos oficiais 
arquivados, para efeito de microfilmagem, e os 
traslados e certidões originais de microfilmes. 

 

A legislação determina que o reconhecimento da 
firma da autoridade responsável por autenticar os 
documentos arquivados é indispensável para a 
veracidade da informação nas microformas 
geradas. 

 

Todo arquivista que atua em centros 
micrográficos deve saber que o reconhecimento 
de firma de autoridades que autenticarem os 
documentos oficiais arquivados é (questão 
desatualizada) 

Muito cuidado com esse artigo 3º! Apesar de ele 
não constar como revogado, foi revogado um 
artigo semelhante do Decreto nº 1.799/1996, que 
regulamenta esta lei que estamos estudando. 
Vou colocá-lo aqui embaixo para vocês tomarem 
ciência: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10148.htm#art19


a) necessário 
b) recomendável 
c) imprescindível 
d) dispensável 
e) prescritível 

 

Como podemos ver, a banca adora brincar com a 
palavra “dispensável”. Não caia nessa! 

 

Art 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 8 de maio de 1968; 147º da Independência e 80º da 

República. 

A. COSTA E SILVA 
Luís Antônio da Gama e Silva 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.5.1968. 

 


