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DECRETO REGULAMENTA O USO DE DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS

Na última quinta-feira, dia 19 de março, foi publicado o Decreto n. 10.278/2020 (“Decreto”),
que determina técnicas e requisitos a serem observados na digitalização de documentos públicos e
privados visando a equiparação a documento físico, para todos os efeitos legais e para a
comprovação de qualquer ato de direito público, no âmbito do exercício do direito de
arquivamento de documentos por meio de microfilme ou por meio digital, previsto na Lei n.
13.874/2019.

Para que a digitalização possa produzir efeitos legais, o procedimento tecnológico utilizado deve
assegurar: (i) a integridade e a confiabilidade do documento digitalizado; (ii) a rastreabilidade e a
auditabilidade dos procedimentos empregados; (iii) o emprego dos padrões técnicos de
digitalização para garantir a qualidade da imagem, da legibilidade e do uso do documento
digitalizado; (iv) a confidencialidade, quando aplicável; e (v) a interoperabilidade entre sistemas
informatizados.

No caso da digitalização que envolva relações entre particulares, qualquer meio de
comprovação da autoria, da integridade e, se necessário, da confidencialidade de documentos
digitalizados será válido, desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa
a quem for oposto o documento. 

Contudo, quando a relação envolver entidades públicas, os documentos irão precisar de um
certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). Além disso, o
dispositivo no Decreto também não se aplica a documentos: (i) referentes às operações no
sistema financeiro nacional, como bancos; (ii) audiovisuais e microfilme; (iii) de identificação; e
(iv) de porte obrigatório.

A responsabilidade pela digitalização é do possuidor do documento (ainda que contrate terceiro
para realizar o processo).

Estas regras não se aplicam aos documentos produzidos originalmente em versão digital,
documentos relacionados a operações no sistema financeiro, documentos em microfilme, de
identificação e  de porte obrigatório.

Por fim, após a digitalização, a documentação que não possui valor histórico poderá ser
descartada.
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clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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