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Ementa 

 

A disciplina busca ferramentalizar os alunos para a leitura e interpretação da legislação vigente 

no Brasil, tanto em relação aos Arquivos, como também legislação que incide diretamente no 

Arquivos, como a nova Lei de Acesso a Informação (LAI) e a Lei de Direitos Autorais (LDA). 

 

Busca-se assim, por meio da disciplina, uma análise do sistema de regras legais, consensuais e 

áticas que presidem as práticas arquivísticas, tornando como referência o Brasil e a dimensão 

contenciosa que tem caracterizado as relações entre as instituições (públicas e privadas) e os 

usuários imediatos dos documentos sob sua guarda. 

 

Objetivos gerais 

 

Apresentar ao aluno a aplicabilidade da legislação correlata nas atividades de abertura dos 

Arquivos aos seus usuários. 

 

Objetivos específicos 

 

 

Conteúdo programático 

 

 Políticas de Arquivo: 

 - fundamentos legais da prática arquivística; 

 - sistema de arquivos. 

 Jurisdição Arquivístia: 



- o público e o privado; 

 - as diferentes esferas de ação governamental; 

 - administração e cultura. 

 O acesso como direito: 

- segredo de Estado e transparência administrativa; 

 - proteção à intimidade; 

 

 

Bibliografia Sugerida: 

 

 

LAFFER, Celso. O público e o privado: suas configurações contemporâneas para a 

temática dos arquivos. In: Documentos privados de interesse público: o acesso em 

questão. São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2005. 

 

 

 

 

 Legislação: 

 

Observação. Importante: 

Toda legislação brasileira deve ser sempre consultada em sites oficiais do Governo Brasileiro, 

seja no nível Federal, Estadual ou Municipal. Sugere-se partir sempre do site do Planalto: 

http://www2.planalto.gov.br/ 

 

Constituição Brasileira de 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

Lei 8.159, de 08/01/1991. 

Conhecida como Lei de Arquivos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8159.htm 

 

Decreto 2.134, de 24/12/1997. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2134.htm 

 

http://www2.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2FLeis%2FL8159.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWB78FcjdQ640-7N98Iomj4AAxCg


Decreto 2.910, de 29/12/1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2910.htm 

 

Decreto 4.553, de 27/12/2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4553.htm 

 

Lei Federal 12.527, de 18/11/2011. 

Conhecida como Lei de Acesso à Informação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

 

Lei 6.546, de 04/07/1978. 

Regulamentação da Profissão de Arquivista. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6546.htm 

 

Resolução nº. 27, de 16/06/2008. 

Diploma normativo que dispõe sobre o dever do Poder Público, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, de criar e manter Arquivos Públicos, na sua específica esfera de competência, para promover a gestão, 

a guarda e a preservação de documentos arquivísticos e a disseminação das informações neles contidas. 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=245&sid=46 

 

Lei Federal 5.988, de 14/12/1973. 

Antiga Lei de Direito Autoral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm 

 

Lei Federal 9610, de 19/02/1998. 

Conhecida como Lei de Direito Autoral ou LDA. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm 

 

Lei Federal 12.853, de 14/08/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm 

Altera os arts. 5º, 68, 97, 98, 99 e 100, acrescenta arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-A, 99-B, 100-A, 100-B e 109-A e 

revoga o art. 94 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais, 

e dá outras providências. 

 

 Preservação Digital 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2011%2Flei%2Fl12527.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4iq11bsifPW8aElnaejQdAGxWQg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6546.htm
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=245&sid=46
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12853.htm


Carta para a preservação do patrimônio arquivístico digital. Disponível em: 

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 

O Dilema Digital. Disponível em : http://web.cinemateca.org.br/dilema-digital 

Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Disponível 

em: http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm 

DARTON, Robert. A questão dos livros: passado, presente e futuro. São Paulo: Cia. das Letras, 

2010. 

Ver também: Entrevista concedida ao programa Roda Viva – TV Cultura, 21/09/2012. 

Disponível em: http://tvcultura.cmais.com.br/rodaviva/roda-viva-recebe-robert-darnton 

INNARELLI, Humberto Celeste. Preservação de documentos digitais: confiabilidade de 

mídias de CD-ROM e CD-R. Disponível em : 

http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000384479 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.conarq.arquivonacional.gov.br%2Fcgi%2Fcgilua.exe%2Fsys%2Fstart.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6f7bp-IKEEus5z3hZouFZLg1Vwg
http://web.cinemateca.org.br/dilema-digital
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.conarq.arquivonacional.gov.br%2Fcgi%2Fcgilua.exe%2Fsys%2Fstart.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6f7bp-IKEEus5z3hZouFZLg1Vwg
http://tvcultura.cmais.com.br/rodaviva/roda-viva-recebe-robert-darnton
http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000384479

