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Resumo:  

Discute a conformidade normativa e legal da gestão da informação orientada para o 

cumprimento de requisitos técnicos de segurança da informação, nos processos de 

transformação digital. A questão levantada na pesquisa pressupõe a seguinte pergunta: 

como garantir que a segurança da informação e o cumprimento dos requisitos mínimos 

de conformidade regulatória estejam alinhados aos processos de transformação digital e 

em compliance com a gestão da informação?  A resposta ao problema enseja uma série 

de avaliações técnico-normativas, iniciando-se pela fundamentação e análise dos 

princípios técnicos da International Organization for Standardization (ISO), instituição 

que regulamenta a ISO/IEC 27001:2018 - Sistema de Gestão em Segurança da 

Informação (SGSI). O SGSI correlaciona os princípios basilares pertinentes à integridade, 

disponibilidade e confiabilidade, estabelecidos como requisitos mínimos desse processo, 

mas também agregados aos requisitos de legalidade e autenticidade. Em seguida, é feita 

a conformidade com os dispositivos jurídicos regulamentados dentro do atual ciclo de 

políticas públicas embasadas pela Política Nacional de Segurança da Informação. Os 

dispositivos legais relacionados ao assunto indicam a conformidade regulatória de quatro 

áreas principais: a governança digital; os marcos regulatórios da gestão de documentos, 

acesso a informação e proteção de dados; os órgãos que exercem o compliance e aos 

segmentos e atividades específicos que já cumprem as recomendações regulatórias. Na 

realização da avaliação da conformidade técnica, a metodologia aplicada envolve a 

análise crítica relacionada a conferência com os requisitos obrigatórios e com a existência 

de outros não obrigatórios que se alinham ao compliance que vem sendo estabelecido 

pela gestão da informação nos processos de transformação digital. Os resultados indicam 

que existem muitos pontos fracos e pontos fortes na conformidade regulatória técnica-

normativa. As considerações finais apontam que o Brasil se classifica como um país 

preocupado com as questões relacionadas ao compliance aplicado a gestão da informação, 

mas que se encontra em fase estruturante da conformidade regulatória exigida pelos 

padrões internacionais de segurança da informação, evidenciando que ainda existe 

vulnerabilidade e riscos na salvaguarda de documentos, informações e dados digitais. 

Conclui que isso pode ser solucionado com o avanço contínuo na busca da maturidade 

regulatória, consolidada pela institucionalização da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados no âmbito do Governo Federal. 

Palavras-chave: Compliance. Conformidade Regulatória Técnico-Normativa. Gestão da 

Informação. Segurança da Informação. Transformação Digital. 
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1. Introdução 

 

Os processos de transformação digital vêm sendo cada vez mais exigidos à nível nacional, 

integrando organizações públicas e privadas à adequação de políticas de segurança da 

informação. Concomitantemente, a crescente incidência de ataques cibernéticos e as 

constantes ameaças a salvaguarda de dados, informações e documentos digitais passaram 

a requerer atenção, dedicação e estudos mais abrangentes sobre a conformidade 

regulatória e a aplicação de requisitos técnicos obrigatórios. Em contrapartida, a gestão 

da informação tornou-se uma ferramenta de compliance para a adequação deste conjunto 

de regras. 

Todavia, no contexto da investigação científica, a avaliação da difusão do compliance a 

partir da perspectiva da gestão da informação precisa ser submetida a um conjunto de 

instrumentos normativos para referendar sua operacionalidade. Portanto, adota-se a 

política de gestão da informação como eixo condutor dessa discussão, que tem como 

objetivo analisar de forma estruturante os regramentos normativos e técnicos, a fim de 

refletir sobre metodologias e soluções tecnológicas aderentes a resolução do seguinte 

problema: como garantir que a segurança da informação e o cumprimento dos requisitos 

mínimos de conformidade regulatória estejam alinhados aos processos de transformação 

digital e em compliance com a gestão da informação? 

Para avançar nas questões tratadas nesta pesquisa, se faz importante esclarecer os 

conceitos de transformação digital, gestão da informação, compliance e conformidade 

técnico-normativa.  

De acordo com Silva (2018) a transformação digital refere-se à “velocidade exponencial 

e às mudanças disruptivas que estão ocorrendo na sociedade, impulsionadas pela rápida 

adoção de tecnologia”. 

A gestão da informação preconiza um conjunto de conceitos, princípios, métodos e 

técnicas utilizados na prática administrativa e colocados em execução pela liderança de 

um serviço de informação [...] para atingir a missão e os objetivos fixados (DIAS; 

BELUZZO, 2003, p.65). 

O conceito de compliance, conforme Nunes (2018) “é o conjunto de disciplinas para fazer 

cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para 

o negócio e para as atividades da instituição ou empresa”, em suma o conceito de 

compliance está diretamente alinhado com o de conformidade regulatória técnico-

normativa, a fim de evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa 

ocorrer. 

A Ciência da Informação, por ser uma área interdisciplinar que agrega disciplinas como 

a Biblioteconomia e a Arquivologia, vem aplicando estes conceitos e práticas diante dos 

novos cenários da transformação digital. As políticas de gestão da informação também 

possuem interfaces multidisciplinares e até mesmo transversais, encontrando cenários de 

atuação nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação e Ciências Jurídicas, fato 

que torna relevante apresentar uma pesquisa investigatória sobre a avaliação normativa 

da gestão de dados, documentos e informações em conformidade com os requisitos 

técnicos da segurança da informação.  

Na sequência, são enumeradas as conformidades regulatórias apresentadas no arcabouço 

jurídico nacional, citando-se a Política Nacional de Segurança da Informação, regida pelo 

decreto 9.637/2018, como a base para o estabelecimento da governança digital e o  
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conjunto de diretrizes estabelecidas para essa transformação; em seguida para a gestão de 

documentos, informações e dados; e por fim, mas não menos importante, os regulamentos 

aplicados a segmentos e atividades específicas que vêm institucionalizando a economia 

digital.  

Como resultado da investigação técnico-normativa em conformidade regulatória, será 

apresentado uma tabela de indicação de pontos fracos e pontos fortes dos regramentos de 

gestão de dados, informações e documentos com a ISO 27.001/2018. 

 

2. Fundamentação e análise dos requisitos técnicos da Norma Internacional de 

Segurança da Informação  

 

A ISO/IEC 27001 fundamenta os requisitos do Sistema de Segurança da Informação 

(SGSI) e foi publicada oficialmente em 2005, pela International Organization for 

Standardization (ISO) e pelo International Electrotechnical Commission. A ISO é uma 

das organizações mais confiáveis quando se trata do estabelecimento de normatizações 

técnicas em escala global. Como destaque para a implementação de um programa 

organizacional em SGSI, a norma conceitua os requisitos de controles de segurança 

personalizados para as necessidades individuais de organizações ou suas partes. O Brasil 

traduziu esta norma em 2006 através da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

De acordo com Beal (2005), a segurança da informação estabelece o processo de proteção 

da informação das ameaças a sua integridade, disponibilidade e confidencialidade, 

tornando-se importante para as organizações o amplo entendimento desses três requisitos 

técnicos: 

- a integridade da informação tem como objetivo garantir a exatidão da informação, 

assegurando que pessoas não autorizadas possam modificá-la, adicioná-la ou removê-la, 

seja de forma intencional ou acidental;  

- a disponibilidade garante que os autorizados a acessarem a informação possam fazê-lo 

sempre que necessário, respeitando-se as regras em que o acesso à informação é a 

exigência principal ou o sigilo e a privacidade dos dados está regida pela necessidade de 

preservação do exercício profissional de algum processo ou área de negócio; e 

- a confidencialidade da informação é a garantia de que somente pessoas autorizadas terão 

acesso a ela, protegendo-a de acordo com o grau de sigilo do se conteúdo. 

Sêmola (2003), considera que além dos três requisitos citados anteriormente, as 

organizações ainda precisam considerar outros dois requisitos fundamentais:  

- a legalidade é a garantia de que a informação foi produzida em conformidade com a lei; e  

- a autenticidade é garantia de que num processo de comunicação os remetentes sejam 

exatamente o que dizem ser e que a mensagem ou informação não foi alterada após o seu 

envio ou validação.  

Destarte, os requisitos técnicos ligados ao SGSI cumprem papel preponderante na 

minimização de riscos, garantindo a continuidade do negócio e maximizando o retorno 

de todos os investimentos realizados com recursos humanos, financeiros e materiais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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3. Conformidade regulatória da governança digital no Brasil 

 

O decreto 9.637/2018, que regulamenta a Política Nacional de Segurança da Informação, 

determina o gerenciamento da segurança da informação no âmbito da Administração 

Pública Federal, com o objetivo de promover a defesa cibernética e a proteção dos dados 

organizacionais. O marco regulatório desta política foi estabelecido pelo decreto 

3.505/2000, que já havia sido reeditado pelo decreto 8.135/2014. Além de revogar os 

esses dois últimos dispositivos legais, o decreto 9.637 regulamenta o decreto 2.295/1997, 

que estabelecia a dispensa de processo licitatório em casos que possam comprometer a 

segurança nacional, referenciado no art. 24, caput, inciso IX, da Lei 8.666/1993, 

conhecida como “Lei de Licitações”.  

Hoje, alguns artigos do decreto 9.637/2018 foram reeditados pelo 9.832/2019 para 

regulamentar o Comitê Gestor da Segurança da Informação. Assim, o Brasil estabelece 

seus planos no que tange aos princípios de soberania nacional, o respeito e a promoção 

dos direitos humanos e das garantias fundamentais, ganhando destaque: a liberdade de 

expressão, a proteção de dados pessoais, a proteção da privacidade, o acesso à 

informação,  a prevenção e tratamento de incidentes de segurança da informação, bem 

como a cooperação internacional, no campo da segurança da informação. 

A partir destes modelos de conformidade regulatória é facultado as organizações privadas 

optar pela Norma Internacional do Sistema de Gestão de Segurança da Informação ou 

pela Política Nacional de Segurança da Informação, ou por ambas, caso achem 

conveniente. 

Também, a partir da Política Nacional de Segurança da Informação, uma série de 

dispositivos legais, versando sobre a governança digital estão sendo regulamentados, 

institucionalizando os procedimentos metodológicos para a implantação de programas 

sobre o tema, apresentados a seguir em ordem cronológica: 

Tabela 1: Conformidade Regulatória da Governança Digital 

Fundamento 

Regulatório  

Diretriz Normativa Abordagem Principal 

Lei 12.682, de 09 

de julho de 2012 

Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento 

de documentos em meios eletromagnéticos. 

Documentos Nato Digitais 

Decreto 9.319, 

de 21 de março 

de 2018 

Instituiu o Sistema Nacional para a 

Transformação Digital e estabeleceu a 

estrutura de governança para a implantação 

do E-digital. 

Transformação Digital (E-

digital) 

Decreto 9.756, 

de 11 de abril de 

2019 

Institui o portal único "gov.br” e dispõe sobre 

as regras de unificação dos canais digitais do 

Governo Federal. 

Canais Digitais do 

Governo Federal 

Decreto 9.854, 

de 25 de junho de 

2019 

Institui o Plano Nacional de Internet das 

Coisas.  
Internet das Coisas 

Portaria 23, de 04 

de abril de 2019 

Dispõe sobre diretrizes, competências e 

condições para adesão à Rede Nacional de 

Governo Digital. 

Rede Nacional de 

Governo Federal 

Portaria 39, de 09 

de julho de 2019 

Dispõe sobre procedimentos para 

a unificação dos canais digitais e define 

endereços de sítios eletrônicos na internet e 

de aplicativos móveis do Governo Federal. 

Sítios Eletrônicos e 

Aplicativos Móveis 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-39-de-9-de-julho-de-2019-191674589
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Fundamento 

Regulatório  

Diretriz Normativa Abordagem Principal 

Decreto 10.278, 

de 18 de março 

de 2020 

Regulamenta o disposto no inciso X do caput 

do art. 3º da Lei 13.874, de 20 de setembro de 

2019, e no art. 2º-A da Lei  12.682, de 9 de 

julho de 2012, para estabelecer a técnica e os 

requisitos para a digitalização de documentos 

públicos ou privados, a fim de que os 

documentos digitalizados produzam os 

mesmos efeitos legais dos documentos 

originais. 

Requisitos para 

digitalização de 

documentos 

Decreto 10.332, 

de 28 de abril de 

2020 

Institui a Estratégia de Governo Digital para 

o período de 2020 a 2022, no âmbito dos 

órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e 

fundacional e dá outras providências. 

Estratégia de Governo 

Digital 

Decreto 10.433, 

de 21 de julho de 

2020 

Institui o Comitê de Gestão e Segurança da 

Informação da Presidência da República 

Comitê de Gestão e 

Segurança da Informação 

Fonte: pesquisa documental no site www.planalto.gov.br (2020) 

Ainda em vias de ser regulamentada está a Medida Provisória 983, de 16 de junho de 

2020, que dispões sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com entes públicos 

e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. 

Assim, se faz importante salientar que o regramento jurídico sobre certificação digital 

vigente até hoje é a MP 2.200-2/2001, a qual institui a Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em 

autarquia, e dá outras providências. 

 

4. Conformidade regulatória da gestão de documentos, informações e dados 

 

Nesta avaliação da conformidade técnico-normativa também se torna coerente relacionar 

a arcabouço jurídico voltado para a gestão de documentos, informações e dados, a seguir 

apresentados pela ordem cronológica, os quais representam marcos regulatórios 

importantes na construção das políticas públicas de informação. 

Antes de tudo, cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1988 foi o primeiro normativo 

regulatório a citar a obrigatoriedade da proteção e segurança de documentos: 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: [...] III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 

os sítios arqueológicos; [...]. 

O artigo 216, §2º, a CF prevê a gestão de documentos públicos como forma de garantir o 

acesso às informações: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12682.htm
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à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem:  

[...] 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

Esta previsibilidade da gestão documental torna-se então uma condição imprescindível 

para garantia da gestão da informação, diante da implementação de um governo eletrônico 

que busca o apoio de sistemas de informação para organizar a informação e garantir o 

franqueamento da consulta, ou seja, a disponibilização da prova documental. 

Tabela 2: Conformidade Regulatória Gestão de dados, informações e documentos 

 Fundamento 

Regulatório 

Diretriz Normativa Abordagem Principal 

Lei 8.159, de 09 

de janeiro de 

1991 

Dispõe sobre a política nacional de 

arquivos públicos e privados e dá outras 

providências. 

Política Nacional de 

Arquivos 

Lei 12.527, de 18 

de novembro de 

2011 

Regula o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 

3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei 

nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991; e dá outras providências. 

Acesso à Informação Pública 

Lei 13.709, de 14 

de agosto de 

2018 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD) 

Proteção e Privacidade de 

Dados 

Fonte: pesquisa documental no site www.planalto.gov.br (2020) 

No caso da LGPD, também está vigente a MP 959, de 29 de abril de 2020, que estabelece 

a operacionalização do pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego 

e da Renda e do benefício emergencial mensal de que trata a Medida Provisória 936, de 

1º de abril de 2020, e prorroga a vacatio legis da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, 

que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. 

Esta medida teve seu prazo prorrogado por mais 60 dias, após ter cumprido o prazo inicial, 

ficando no aguardo da sua convergência legal, a qual pode vir a prescrever e perder sua 

eficácia. 

 

5. Conformidade regulatória por órgãos que exercem o compliance em gestão 

de dados, informações e documentos 

A ISO e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são instituições que estão 

alinhadas na orientação de diretrizes para gestão de documentos, informações e dados. A 

ABNT desde 1974 é um membro efetivo da ISO. Considerando a conformidade 

normativa alinhada a gestão de documentos a tabela a seguir apresenta apenas as 

contribuições mais recentes da ABNT, traduzidas de normas ISO, versando sobre gestão 

de documentos e informações: 
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Tabela 3: Conformidade Regulatória da ABNT 

Fundamento 

Regulatório 

Ano de Publicação Diretriz Normativa 

NBR/ISO 30300 2016 Sistema de Gestão de Documentos -

Fundamentos e Vocabulários. 

NBR/ISO 30301 2016 Sistema de Gestão de Documentos – 

Requisitos. 

NBR/ISO 30302 2017 Sistema de Gestão de Documentos - Diretrizes 

para Implementação. 

NBR/ISO 15489 2018 Gestão de Documentos. 

NBR/ISO 28829 2018 Gerenciamento de documentos - Avaliação 

das implementações de GCC/GEDDA – 

Confiabilidade. 

NBR/ISO 23081 2019 Metadados para Documentos. 

NBR/ISO 23081 2019 Metadados para Documentos – Parte 2. 

NBR/ISO 27701 2019 Sistema de Gestão da Privacidade da 

Informação. 

NBR/ISO 27702 2019 Sistema de Gestão da Privacidade da 

Informação. 

Fonte: pesquisa documental no site www.abnt.org.br (2020) 

Na abordagem institucional das resoluções normativas alinhadas aos processos de gestão 

documental está o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), “visando proteção 

especial aos documentos de arquivo, independentemente da forma ou do suporte em que 

a informação está registrada”. 

Uma das primeiras iniciativas do CONARQ em relação aos documentos digitais foi em 

2004, quando publicou a “Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital”, 

ampliando a discussão sobre o legado cultural em formato digital, que se encontra em 

risco de desaparecimento e de confiabilidade.  

Tabela 4: Conformidade Regulatória do CONARQ 

Fundamento 

Regulatório 

Diretriz Normativa Abordagem Principal 

Resolução n° 

20, de 16 de 

julho de 2004 

dispõe sobre a inserção dos documentos 

digitais em programas de gestão 

arquivística de documentos dos órgãos e 

das entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR). 

Gestão Arquivística de 

Documentos Digitais 

Resolução n° 

25, de 25 de 

abril de 2007 

dispõe sobre a adoção do Modelo de 

Requisitos para Sistemas 

Informatizados de Gestão Arquivística 

de Documentos - e-ARQ Brasil pelos 

órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional de Arquivos - SINAR. 

Modelo de Requisitos 

para Sistemas de Gestão 

Arquivística de 

Documentos 

Resolução n° 

31, de 28 de 

abril de 2010 

Dispõe sobre a adoção das 

Recomendações para Digitalização de 

Documentos Arquivísticos 

Permanentes. 

Digitalização de 

Documentos em 

Arquivos Permanentes 
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Fundamento 

Regulatório 

Diretriz Normativa Abordagem Principal 

Resolução n° 

32, de 17 de 

maio de 2010 

Dispõe sobre a inserção dos Metadados 

na Parte II do Modelo de Requisitos para 

Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos. 

Metadados 

Resolução n° 

36, de 19 de 

dez. de 2012 

Dispõe sobre a adoção das Diretrizes 

para a Gestão Arquivística do Correio 

Eletrônico Corporativo pelos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos – SINAR. 

Gestão Arquivística de 

Correio Eletrônico 

Corporativo 

Resolução n° 

37, de 19 de 

dez. de 2012 

Aprova as Diretrizes para a Presunção 

de Autenticidade de Documentos 

Arquivísticos Digitais 

Presunção de 

Autenticidade de 

Documentos Digitais 

Resolução n° 

38, de 09 de 

julho de 2013 

Dispõe sobre a adoção das "Diretrizes 

do Produtor - A Elaboração e a 

Manutenção de Materiais Digitais: 

Diretrizes Para Indivíduos" e "Diretrizes 

do Preservador - A Preservação de 

Documentos Arquivísticos Digitais: 

Diretrizes para Organizações". 

 

Preservação de 

Documentos Digitais 

Resolução 

n°39, de 24 de 

abril de 2014 

Estabelece diretrizes para a 

implementação de repositórios 

arquivísticos digitais confiáveis para o 

arquivamento e manutenção de 

documentos arquivísticos digitais em 

suas fases corrente, intermediária e 

permanente, dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR. 

 

Repositórios Digitais 

Confiáveis 

Resolução n° 

41, de 09 de 

dezembro de 

2014 

Dispõe sobre a inserção dos documentos 

audiovisuais, iconográficos, sonoros e 

musicais em programas de gestão de 

documentos arquivísticos dos órgãos e 

entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos - SINAR. 

 

Gestão de Documentos 

Multimídias 

Resolução n° 

43, de 04 de 

setembro de 

2015 

Altera a redação da Resolução do 

CONARQ nº 39, de 29 de abril de 2014, 

que estabelece diretrizes para a 

implementação de repositórios digitais 

confiáveis para a transferência e 

recolhimento de documentos 

arquivísticos digitais para o o Sistema 

Nacional de Arquivos - SINAR. 

 

Repositórios Digitais 

Confiáveis 

Fonte: pesquisa documental no site www.conarq.gov.br (2020) 
 

http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/281-resolucao-n-39-de-29-de-abril-de-2014.html
http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/281-resolucao-n-39-de-29-de-abril-de-2014.html
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6. Conformidade legal aplicada a segmentos e atividades específicas 

 

O estado da arte ainda indica que vários segmentos organizacionais já são alvos desta 

coerência normativa. Entre possibilidades e limites evidenciados no arcabouço jurídico 

nacional, são destacados os seguintes dispositivos legais: 

Tabela 5: Conformidade Regulatória em segmentos e atividades específicas 

Segmento ou Atividade 

Específica 

Fundamento 

Regulatório 

Diretriz Normativa 

 

 

 

 

 

 

Sistema Financeiro 

Nacional (BANCOS) 

Resolução 4.474, de 31 

de março de 2016 

Dispõe sobre a digitalização e a gestão 

de documentos digitalizados relativos às 

operações e às transações realizadas 

pelas instituições financeiras e pelas 

demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

bem como sobre o procedimento de 

descarte das matrizes físicas dos 

documentos digitalizados e 

armazenados eletronicamente. 

 Lei 12.865, de 09 de 

outubro de 2013 

Entre outros assuntos, disciplina o 

documento digital no Sistema 

Financeiro Nacional. 

 

Instituições de Ensino 

Superior 

Portaria MEC 315, 

seção VIII, de 04 de 

abril de 2018  

Dispõe sobre a gestão do acervo 

acadêmico. 

 Portaria MEC 330, de 

05 de abril de 2018 

Dispõe sobre a emissão de diplomas em 

formato digital para IES do sistema 

federal de ensino. 

Instituições de Saúde Lei 13.787, de 27 de 

dezembro de 2018 

Dispõe sobre a digitalização e a 

utilização de sistemas informatizados 

para a guarda, o armazenamento e o 

manuseio de prontuário de paciente. 

 

 

 

Previdência Social 

Portaria 915, do 

Ministério da 

Economia/Secretaria 

Especial de 

Previdência e 

Trabalho/Secretaria de 

Previdência 

Aprova a nova redação da Norma 

Regulamentadora nº 01 - Disposições 

Gerais e no item 1.5 estabelece a 

prestação de informação digital e 

digitalização de documentos. 

 

Instituições Cartoriais 

Provimento n° 74, de 

31 de julho de 2018 

Dispõe sobre padrões mínimos de 

tecnologia da informação. 

 Provimento n° 100, de 

26 de maio de 2020 

Dispõe sobre a prática de atos notariais 

eletrônicos utilizando o sistema e-

Notariado. 

Fonte: pesquisa documental no site www.planalto.gov.br (2020) 

 

7. A conformidade técnica dos normativos e legislações 

 

Após a enumeração de dispositivos normativos e legais levantados estrategicamente 

nas seções anteriores dessa pesquisa, serão destacados os que possuem interface direta 
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com a gestão de dados, informações e documentos para comprovação de quais 

requisitos técnicos estão sendo cumpridos, utilizando-se matriz a seguir apresentada: 

Tabela 6: Conformidade Técnica das Legislações com a ISO/IEC 27001/2018 

Legislação: Leis, 

Regulamentos e Outros 

IN
T

E
G

R
ID

A
D

E
 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
E

 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

E
 

COMO OS REQUISITOS 

TÉCNICOS NÃO 

OBRIGATÓRIOS ESTÃO 

REPRESENTADOS NO 

DISPOSITIVO LEGAL  

Lei 8.159/1991 

(dispõe sobre a Política Nacional de 

Arquivos Públicos e Privados) 
X

 

X
 

X
  - Proteção e Privacidade 

- Inviolabilidade 

- Preservação 

Lei 12.527/2011 

(dispõe sobre a Lei de Acesso à 

Informação) X
 

X
 

X
 

- Autenticidade 

- Primaridade 

- Proteção e Privacidade 

- Preservação 

- Rastreabilidade 

Lei 13.709/2018 

(dispõe sobre a Lei Geral de 

Proteção de Dados) 

X
 

X
 

X
 

- Proteção e Privacidade 

- Inviolabilidade 

- Portabilidade 

- Confidencialidade 

Decreto 10.278 

(equipara o documento digitalizado 

ao documento original) 

X
 

X
 

X
 

- Rastreabilidade 

- Confidencialidade 

- Auditabilidade 

- Legibilidade 

- Interoperabilidade 

- Proteção e Privacidade 

- Preservação 

Lei 12.865/2013 

(disciplina o documento digital no 

Sistema Financeiro Nacional) 

X
 

X
 

X
 - Autenticidade 

Portaria do MEC 315/2018, seção 

VIII (dispõe sobre a gestão do 

acervo acadêmico) 

X
 

X
 

X
 - Durabilidade 

Lei 13.787/2018 

(Dispõe sobre a digitalização e a 

utilização de sistemas 

informatizados para o prontuário de 

paciente) 

X
 

X
 

X
 - Autenticidade 

- Confidencialidade 

Portaria 915/2019  

(estabelece a prestação de 

informação digital e digitalização de 

documentos) 

X
 

X
 

X
 

- Autenticidade 

- Confidencialidade 

- Rastreabilidade 

- Irretratabilidade 

- Privacidade 

- Interoperabilidade 

Fonte: autoria própria (2020) 
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É notório que todas as legislações citadas na seção conformidade técnica dos normativos 

e legislações estão em compliance com os três requisitos mínimos e obrigatórios para o 

estabelecimento da conformidade legal.    

Portanto, todos atendem diretamente os princípios de integridade, confiabilidade e 

disponibilidade. Além disso, ainda estendem essa conformidade técnica citando outros 

requisitos que não são obrigatórios diretamente para a segurança, mas são inerentes a um 

compliance que vem sendo estabelecido na gestão de documentos e informações. 

Destarte, torna-se importante apresentar também a conceituação destes requisitos técnicos 

e em seguida avaliar a maturidade regulatória alcançada até o momento. Lembrando que 

o princípio da autenticidade e da legalidade já foram conceituados anteriormente. As 

definições a seguir foram retiradas do Glossário de Termos de Segurança da Informação: 

Tabela 7: Definição de Requisitos Técnicos 

REQUISITO 

TÉCNICO  

DEFINIÇÃO 

Auditabilidade processo de exame cuidadoso e sistemático das atividades 

desenvolvidas, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo 

com as disposições planejadas e estabelecidas previamente, se 

foram implementadas com eficácia e se estão adequadas (em 

conformidade) à consecução dos objetivos. 

Confidencialidade propriedade pela qual se assegura que a informação não esteja 

disponível ou não seja revelada a pessoa, a sistema, a órgão ou a 

entidade não autorizados nem credenciados. 

Durabilidade os resultados de uma transação são permanentes e podem ser 

desfeitos somente por uma transação subsequente. 

Interoperabilidade característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e 

organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a 

garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais 

interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. 

Inviolabilidade incidente de segurança no qual o ataque foi sucedido, resultando no 

acesso, na manipulação ou na destruição de informações em um 

computador ou em um sistema da organização. 

Irretratabilidade é garantida através de backups e logs de transações que facilitam a 

restauração das transações cometidas, frente aos problemas de 

hardware ou software que possam ocorrer. 

Legibilidade qualidade que determina a facilidade de leitura de um registro que 

contenha informações em um formato analógico ou digital. 

Preservação processo que compreende a salvaguarda das evidências e dos 

dispositivos, de modo a garantir que os dados ou metadados não 

sofram alteração, preservando-se a integridade e a 

confidencialidade das informações. 

Primaridade qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações. 

Privacidade e Proteção é a prática de detectar e prevenir vazamentos de dados, exfiltração 

de dados ou a destruição de dados sensíveis de uma organização.  

Portabilidade capacidade de ser compilado ou executado em diferentes 

arquiteturas (seja de hardware ou de software). 

Rastreabilidade habilidade de se poder saber através de um código numérico qual a 

identidade de uma mercadoria e as suas origens. 

Fonte: Dicionário de Termos de Segurança da Informação (2020) 
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8. Metodologia 

 

Quanto a abordagem, este estudo enquadra-se na linha de pesquisa metodológica 

dedutiva, objetivando-se analisar as bases fundamentais do compliance com vistas aos 

benefícios do SGSI e gestão da informação no âmbito das organizações de vários 

segmentos, especialmente no que tange aos padrões de gerenciamento de dados, 

informações e documentos digitais. 

Nesse sentido, realizou-se um levantamento de informações sobre os regramentos 

nacionais aplicados ao tema, por meio de pesquisa bibliográfica, possuindo como fontes, 

legislações, normas oficiais, livros e artigos, tornando a pesquisa exploratória. Gil, (2) 

aponta que, a pesquisa bibliográfica é: 

 
[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 

trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas. 

 

A metodologia aplicada a esta pesquisa serviu também para nortear um estudo 

comparativo de quais são os requisitos técnicos apresentados nos dispositivos legais, 

como premissa básica para o alcance da conformidade normativa. 

Consequentemente, todo o processo de avaliação técnica-normativa permitiu que fosse 

respondido o problema desta pesquisa. Através da análise crítica de Pontos Fracos e 

Pontos Fortes, comparando a conformidade regulatória normativa da gestão de dados, 

informações e documentos com a ISO 27001/27002. Os resultados alcançados pela 

avaliação técnico-normativa serão discutidos na próxima seção. 

 

 

9. Resultados 

 

A conformidade regulatória voltada para gestão de dados, informações e documentos 

digitais teve um exponencial crescimento do início da década de 2000 para os dias atuais, 

com dispositivos legais que normatizaram desde a certificação digital até a proteção e 

privacidade de dados. Além de enumerar os vários regramentos do arcabouço jurídico 

brasileiro, que permitiram uma certa granularidade ao atendimento da transformação 

digital.  

Desta forma, a avaliação técnico-normativa proposta nesta pesquisa permitiu o 

confrontamento do conjunto de regramentos com os requisitos técnicos baseados na 

fundamentação da segurança da informação. 

Como resultado, a avaliação qualitativa permite expressar neste uma Tabela Comparativa 

de Pontos Fracos e Pontos Fortes da Gestão de Dados, Informação e Documentos com a 

ISO 27001:2018. Isso demonstra que as legislações estão em fase estruturante de 

conformidade regulatória, mas já cumprem normas e padrões de qualidade de boas 

práticas de governança, em relação à segurança da informação. 

Portanto, percebe-se que o Brasil possui mecanismos internos para a mitigação de riscos 

na proteção, privacidade e gestão de dados, informações e documentos: 
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Tabela 8: Avaliação de Pontos Fracos e Pontos Fortes da legislação aplicada a 

gestão de dados, informações e documentos com a ISO 27.001/2018 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

Ainda faltam ser regulamentadas algumas 

questões relacionadas a gestão de 

documentos e informações digitais, como 

por exemplo o tratamento, 

armazenamento e descarte de documentos 

audiovisuais, fazendo correspondência 

com os princípios de integridade, 

disponibilidade e confiabilidade (ISO 

27001) 

Os principais requisitos das leis 8.159, 

12.527 e 13.707 estão em conformidade 

com a ISO 27001, estabelecendo que o 

Brasil está estruturando suas políticas de 

gestão da informação em observância com 

o Sistema de Gestão Integrada proposto à 

nível internacional. 

Em relação a LGPD, da mesma forma, a 

regulamentação normativa vigente até 

julho de 2020 ainda deverá ser ampliada 

para atingir o mesmo padrão da 

conformidade internacional, quando 

outros países já institucionalizaram uma 

Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados em âmbito governamental. 

Ainda em relação a LGPD, por estar em 

compliance com muitos requisitos 

técnicos da ISO 27001, o Brasil poderá 

expandir seus acordos com o exterior. 

Fonte: autoria própria (2020) 

É claro que toda essa conformidade estruturante também foi embasada em normas 

internacionais que já previam requisitos técnicos normatizados através de outros Sistemas 

de Gestão Integrada antes da ISO 27001, como o caso da ISO 9001, na previsão do 

controle de documentos e dados, controle de registros da qualidade e documentação dos 

processos de trabalho aderentes a instituições que busquem certificações de qualidade. 

 

 

10. Conclusões 

 

O Brasil se classifica como um país preocupado com as questões relacionadas ao 

compliance aplicado a gestão da informação, mas se encontra em fase estruturante da 

conformidade regulatória exigida pelos padrões internacionais de segurança da 

informação, evidenciando que ainda existe vulnerabilidade e riscos na salvaguarda de 

documentos, informações e dados digitais.  

Desta forma, observa-se que a adequação basilar da transformação digital brasileira 

reflete esforços sustentados para a criação e implementação de estratégias voltadas para 

o governo eletrônico (e-gov), expandindo o uso das tecnologias da informação e do 

conhecimento dos processos internos de governo, na entrega dos produtos e serviços 

públicos tanto aos cidadãos como à indústria, evidenciando a evolução do ambiente 

normativo e o alto nível de cooperação regional e internacional em campos digitais 

relevantes. 

O problema pode ser solucionado com o avanço contínuo na busca da maturidade 

regulatória, consolidada pela institucionalização da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados no âmbito do Governo Federal, ainda carente de regulamentação. 
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Consequentemente, a LGPD vem impondo desafios aos agentes de tratamento de dados 

que já iniciaram seus projetos de adequação e conduzindo os estudiosos da lei a diferentes 

interpretações e posicionamentos sobre alguns de seus dispositivos.  
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