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RESUMO 

 

O presente trabalho estuda a questão do acesso a documentos, analisando 

especificamente os editais para acesso de conjuntos documentais necessários à 

recuperação de fatos históricos de maior relevância preconizados no Decreto n. 

7.724/2012. Para isso, apresenta e define o que são documentos com informações 

pessoais e apresenta como esses tipos de documentos são manuseados e tratados 

pelos arquivistas, com ênfase no acesso aos mesmos. A Lei 12.527/2011, Lei de 

acesso à informação, também é analisada nesse trabalho, mais especificamente no 

que diz respeito às restrições de acesso e seus prazos de sigilo, bem como outros 

instrumentos legais, visando contextualizar o acesso aos documentos em geral e 

aos documentos com informações pessoais de maneira específica. Para análise dos 

editais para acesso de conjuntos documentais necessários à recuperação de fatos 

históricos de maior relevância, identifica suas ocorrências e caracteriza os conjuntos 

documentais abrangidos, principalmente em termos período, âmbito e conteúdo / 

tipos documentais e procedência. 

 

Palavras-chave: Acesso. Lei de Acesso à Informação (Brasil). Documentos com 

Informações Pessoais. Restrições de Acesso. Editais para acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work studies the issue of access to documents, specifically analyzing 

the notices to access sets of documents necessary for the recovery of historical facts 

most relevant to extol by Decree n. 7724/2012. For this, the work presents and 

defines what is documents with personal information and presents  how  these types 

of documents are handled and treated by archivists, giving an emphasis on access to 

them. The Law 12,527 / 2011, Access to Information Act, is also analyzed in this 

work, more specifically about the restrictions on access and its secrecy periods and 

other legal instruments, in order to contextualize the access to documents in general 

and documents with personal information in a specific way. For analysis of the edicts 

to access sets of documents that are necessary for the recovery of historical facts 

that are most relevant, identifies their occurrences  and  characterizes the  sets of 

documents included, especially in terms of period, scope and content / document 

types and origin. 

 

Keywords:  Access. Law on access to information (Brazil). Documents with personal 

information. Restriction of access. Notices for access. 
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1. Introdução                                                                                 

 

O acesso é uma das questões centrais da arquivologia e sofreu diversas 

tentativas de controlá-lo, alargando-o ou estreitando-o ao longo do tempo. Se 

durante a maior parte da história da humanidade somente algumas pessoas 

específicas podiam ter acesso aos documentos, hoje há um esforço grande no 

sentido de ampliar cada vez mais o acesso à toda a sociedade, ainda que 

permaneçam existindo situações em que são necessárias restrições ou controle 

nesse acesso. O movimento global por mais transparência e acesso à informação 

pública iniciou-se na segunda metade do século XX, após o aumento surpreendente 

na produção de informação, depois da Segunda Guerra Mundial e com 

desenvolvimento das tecnologias digitais.                                                                                                                                                          

O acesso aos documentos com informações pessoais sempre foi uma 

questão delicada no mundo arquivístico. O que traz tantos problemas ao acesso é o 

fato desses documentos estarem intrinsecamente relacionados com diversos direitos 

humanos, tais como o direito à vida privada; o direito à honra; e o direito à imagem, 

direitos inclusive consignados na Constituição de 1988. 

No Brasil, a lei n. 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação é uma das 

principais ferramentas legislativas atuais que regula o acesso ás informações e aos 

documentos de origem pública, além de ter criado ferramentas que visam estimular 

a transparência das ações governamentais, como é o caso da conceituação de 

transparência  passiva e ativa. No caso da transparência passiva, a lei criou diversas 

ferramentas para que o usuário possa entrar em contato com os órgãos e 

instituições públicas possuidoras de acervos arquivísticos: no caso da transparência 

ativa, a lei impõe quais informações os órgãos e instituições devem oferecer pró 

ativamente aos usuários. 

Para produzir este trabalho, procurei pela internet informações sobre a lei n. 

12.527/2011 e outras ferramentas legislativas relacionadas aos editais preconizados 

pelo título. Além da legislação, foram procuradas também artigos e outros trabalhos 

relacionados com a questão do acesso e sobre documentos com informações 

pessoais. 

O principal objetivo deste trabalho é a análise de um aspecto específico da 

legislação de acesso atual. Quanto a documentos com informações pessoais, 
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especificamente no que tange os usos dos editais mencionados no título deste 

trabalho. 

Este trabalho apresentará, em seu primeiro capítulo, breves apresentações 

sobre o que seriam informações pessoais; documentos que possuem acesso 

restrito; e documentos com informações pessoais. Grande parte dessas definições 

serão embasadas na em regras específicas para arquivistas, na legislação 

pertinente e na própria lei n. 12.527/2011. Em seu segundo capítulo, a ênfase é 

dada nas duas principais ferramentas legislativas com que esse trabalho irá lidar: a 

lei n. 12.527/2011 e o decreto n. 7.724/2012. Na sua primeira seção haverá uma 

pequena linha do tempo mostrando algumas outras ferramentas legislativas que 

embasavam os artigos de Lei de Acesso à Informação. E na segunda seção 

apresenta o decreto n. 7.724/2012, mas especificamente em como ele regula o 

acesso aos documentos com informações pessoais. 

O terceiro capítulo trata da principal temática deste trabalho, os editais que 

garantem o acesso aos conjuntos documentais à recuperação de fatos históricos 

importantes. Nele analisarei os editais que foram produzidos por um pequeno 

número de arquivos públicos e examinarei alguns detalhes mais técnicos dos 

referidos editais, principalmente no que diz respeito a seus acervos se relacionarem 

com a Ditadura Militar. 
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2. Informações pessoais e acesso 

2.1 O acesso em arquivos           

                                                                       
As instituições arquivísticas possuem duas grandes funções: a guarda, e o 

acesso aos documentos. A guarda e a proteção dos documentos sempre foram 

funções constantes dos arquivos, mas o acesso aos documentos era, inicialmente, 

restrito a um pequeno grupo de pessoas que possuíam o poder político e/ou militar.

 O primeiro e mais conhecido movimento que buscou ampliar o acesso aos 

documentos pelo povo, foi a criação do Arquivo Nacional francês em 1789, durante a 

Revolução Francesa, o qual tinha como objetivo ser o “depósito central e aberto a 

todos os cidadãos”(FONSECA, 2009).   

O acesso aos documentos se dá de diversas maneiras, e tem como um de 

seus requisitos a produção de instrumentos de pesquisa, em que a representação 

dos documentos permite a escolha daqueles que se desejaria consultar, é a partir 

dessa seleção que o usuário pode acessar efetivamente o documento. 

Atualmente, com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação (TIs) 

como a própria internet e o surgimento de novas técnicas como o processo de 

microfilmagem e o processo de digitalização, foi facilitado e ampliado os horizontes 

de consulta aos documentos. Além dessas, outras ferramentas possibilitaram que as 

pessoas tivessem acesso aos documentos sem precisarem manusear os originais, o 

que ajuda a evitar danos aos documentos pela manipulação constante e permitiu 

uma abertura cada vez maior dos arquivos à sociedade.     

A abertura dos arquivos aos cidadãos nunca foi total, e o dilema entre a 

restrição e o acesso se refletiu sempre na legislação, que durante muito tempo foi 

marcada pelo que chamarei neste trabalho de “cultura de opacidade”, que previa 

prazos de sigilo e impedia os cidadãos de terem informações sobre o real 

funcionamento do Estado. No caso brasileiro, essa “cultura de opacidade” foi 

herdada diretamente pelo processo de formação histórica do Estado, herdada do 

império e amplificada na época da ditadura militar. Essa cultura foi criada a partir de 

diversas influências. 
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A lógica que permeia a construção do opaco na administração pública 

encontra seus fundamentos na sua suposta neutralidade. Spanou (1988) 

observa que o segredo acaba sendo justificado em algumas atividades da 

administração pública, no intento de se preservar a ‘independência’ e a 

“liberdade de decisão” do Estado em relação aos interesses privados. A 

suposta impermeabilidade do Estado às “pressões exteriores” deveria 

garantir sua neutralidade. Suas decisões seriam assim exclusivamente 

tomadas em nome do “interesse geral”. Sob esta condição, a administração 

não seria obrigada a prestar contas de suas escolhas a todo o momento: 

aproveitando-se de um ou outro efeito de surpresa, ela poderia garantir uma 

melhor eficácia, defendendo assim o “interesse geral”. Opera-se, portanto, 

uma inversão: a satisfação do “interesse geral” justifica o segredo e o 

público torna-se secreto. (JARDIM,1999, P.53).          

A Constituição de 1988 foi um marco para a arquivística brasileira, pois foi um 

dos primeiros instrumentos legislativos a fomentar o acesso aos documentos. Em 

seu Título I, o artigo 5º registra: 

          

[...] XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; e [...] XXXIII – 
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 
1988)  

             

Em relação ao acesso, várias leis e decretos surgiram visando tanto regulá-lo 

quanto normalizar o comportamento dos arquivistas. Logo após a promulgação da 

Constituição de 1988, foi publicada em 1991 a lei n. 8.139, também conhecida como 

“Lei de arquivos” que em seu artigo 4º já demonstrava a importância do acesso ao 

afirmar que:  

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 
documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. (BRASIL, 
1991) 

 

O Capítulo V da Lei de arquivos regulava o acesso aos arquivos públicos e 

privados, mas foi revogado com a promulgação da lei n. 12.527 de 2011. Esse 

capítulo revogado definia no parágrafo 1 do artigo 23º que todos os documentos cujo 

conteúdo pudesse ameaçar a segurança da sociedade ou a vida privada de alguma 

pessoa, eram, desde sua origem, acesso restrito. E, em seu parágrafo 2º, afirmava 

que em caso de ameaça contra a sociedade e o Estado, o acesso aos documentos 
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era restrito por 30 anos, prazo que poderia ser renovados mais uma vez por igual 

período.       

Em relação ao comportamento dos arquivistas, dois conjuntos de regras 

comportamentais foram criados: o Código de ética arquivística em 1996; e os 

Princípios de acesso aos arquivos em 2012, ambos criados pelo Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA). O Código de ética tem como objetivo “fornecer à 

profissão arquivística regras de conduta de alto nível” (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1996) e trata sobre o acesso no seu 6º e 7º 

princípios: 

 

[...] 6. Os arquivistas facilitam o acesso aos arquivos ao maior número 

possível de usuários, oferecendo seus serviços a todos com imparcialidade. 

[...] 7. Os arquivistas visam encontrar o justo equilíbrio, no quadro da 

legislação em vigor, entre o direito ao conhecimento e o respeito à vida 

privada. (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 1996) 

             
No seu 6º princípio, o Código estabelece que os arquivistas garantirem que 

toda e quaisquer pessoa tenha acesso aos arquivos de maneira igualitária e 

imparcial. E o 7º princípio toca num ponto delicado para os arquivistas, o embate 

entre o dever conceder acesso aos documentos ao mesmo tempo em que defendem 

o respeito à vida privada. O acesso deve ser concedido respeitando-se, de acordo 

com a lei, as vontades dos donos de documentos que possuem informações 

pessoais, e respeitando o grau de classificação do documento. 

Os Princípios de acesso complementam as bases teóricas do Código de ética 

arquivística. O 1º princípio estimula a abertura de seus arquivos quando afirma que 

“público tem o direito de acesso aos arquivos de órgãos públicos. Entidades públicas 

e privadas devem abrir seus arquivos o mais amplamente possível”(CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2012). O 2º princípio estimula os arquivos a criar 

ferramentas que permitam os usuários a reconhecer os documentos de que 

necessitam quando afirma que as “instituições custodiadoras de arquivos tornam 

pública a existência dos arquivos, inclusive a de documentos fechados ao acesso, e 

divulgam as restrições que afetam os arquivos” (CONSELHO INTERNACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2012). 

O 3º princípio estimula os arquivistas á criarem ferramentas que auxiliem os 

usuários a obterem acesso aos documentos, visando ampliar a transparência ativa 
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dos arquivos, quando afirma que as “instituições custodiadoras de arquivos adotam 

uma abordagem proativa para acesso” (CONSELHO INTERNACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2012). O 4º princípio estimula a transparência por parte dos arquivos, 

na apresentação das restrições de acesso e a obediência no respeito à privacidade 

quando afirma que as “instituições custodiadoras asseguram que restrições de 

acesso sejam claras e de duração determinada, baseadas em legislação pertinente, 

reconhecem o direito de privacidade de acordo com as normas culturais e respeitam 

os direitos dos proprietários de documentos privados” (CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2012).  

O 5º princípio garante que as pessoas de qualquer classe social tenham 

“condições de acesso igualitárias e justas” aos arquivos e o 6º afirma que as 

pessoas vítimas de graves violações de direitos humanos tenham acesso aos 

documentos que “proporcionam a evidência necessária à afirmação de seus direitos 

humanos e à prova de sua violação, mesmo se esses documentos estiverem 

fechados ao público em geral” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 

2012). O 7º princípio afirma que os arquivos devem possuir regras claras para que 

os usuários possam apelar em caso de negação de acesso, apresentando os 

motivos pelos quais o acesso ao mesmo foi negado.  

O 8º princípio afirma que as instituições arquivísticas devem garantir, apesar 

das restrições operacionais, o acesso aos documentos, o 9º estabelece que os 

arquivistas devem poder acessar os documentos para realizarem o tratamento 

técnico que seja necessário e o  10º postula que os arquivistas devem participar da 

tomada de decisões sobre acesso, tanto na formulação de políticas quanto na 

desclassificação dos documentos. 

 

2.2  Documentos restritos 

 
Os arquivistas reconhecem a existência de motivos para a existência de 

restrições de acesso a documentos públicos, como é o caso daqueles que têm 

informações que podem, em graus diversos, comprometer a segurança do Estado e, 

por extensão da própria sociedade que ele regula, e aqueles em que existem 

informações sobre os indivíduos e suas vidas privadas, que para gerência do 

Estado, são por eles acumuladas. Daí que os documentos restritos se dividam em 

dois grupos: os documentos classificados e os documentos com informações 
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pessoais. Apesar de esses serem os dois principais grupos, existem documentos 

que tem o seu acesso restrito por diversos outros motivos, tais como: por sigilo 

financeiro, propriedade intelectual e etc. 

Quanto aos primeiros, na legislação brasileira, historicamente, existiam quatro 

graus de sigilo: ultra-secreto, secreto, confidencial e reservado, sendo determinado 

para cada categoria um prazo de restrição. Depois que a lei nº 12.527 foi 

promulgada, o grau confidencial foi extinguido. No decreto n. 4.553, de 27 de 

dezembro de 2002, que dispõe “sobre a salvaguarda de dados, informações, 

documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do 

Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências” 

(BRASIL, 2002), o artigo 5º define os tipos de documentos a serem agrupados em 

cada grau de sigilo: 

§ 1º São passíveis de classificação como ultra-secretos, dentre outros, 
dados ou informações referentes à soberania e à integridade territorial 
nacionais, a planos e operações militares, às relações internacionais do 
País, a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico de 
interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento 
não-autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança 
da sociedade e do Estado; § 2º São passíveis de classificação como 
secretos, dentre outros, dados ou informações referentes a sistemas, 
instalações, programas, projetos, planos ou operações de interesse da 
defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou 
detalhes, programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não-
autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do 
Estado; § 3º São passíveis de classificação como confidenciais dados ou 
informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser 
de conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar 
seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado; § 
4º São passíveis de classificação como reservados dados ou informações 
cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou 
objetivos neles previstos ou referidos. (BRASIL, 2002, grifo do autor) 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DIBRATE) define grau de 

sigilo como sendo uma gradação de sigilo “atribuído a um documento em razão da 

natureza de seu conteúdo e com o objetivo de limitar sua divulgação a quem tenha 

necessidade de conhecê-lo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.101). 

O mesmo dicionário define documento classificado como sendo o documento 

“ao qual foi atribuído grau de sigilo” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.74) 

Antes da lei n. 12.527, os documentos classificados no grau ultra-secreto 

ficavam sem acesso público por 30 anos, os classificados no grau secreto ficavam 

restritos por 20 anos, os classificados no grau confidencial ficavam restritos por até 

10 anos, e os que foram classificados no grau reservado restritos por 5 anos. Em 
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todos os graus, os prazos podiam ser prorrogáveis uma única vez pela mesma 

quantidade de tempo, exceto os documentos ultra-secretos que poderiam manter-se 

restritos de maneira indefinida por ordem da Comissão Ministerial se 

representassem “casos de ameaça a soberania, integridade territorial e relações 

internacionais” (FONSECA, 2009). 

Como visto anteriormente, os documentos podem ter seu acesso restrito por 

motivos materiais ou devido ao seu conteúdo. Em relação aos aspectos materiais, o 

documento pode ser mantido protegido dos usuários devido ao estado de 

conservação do material, e isso depende das condições de conservação. Com 

relação ao conteúdo, os documentos podem ter diferentes graus de restrição como 

os apresentados anteriormente, mas também podem ser restritos porque o seu 

conteúdo está relacionado à vida privada de uma pessoa. 

 

2.3   O que são informações pessoais? 

 
A constituição brasileira de 1988 legisla sobre as informações pessoais se 

utilizando de outros termos tais como: intimidade; vida privada; honra; e imagem. 

Hoje em dia, é comum o uso da expressão informações pessoais para designar esse 

tipo de informação que tem uma relação direta e íntima com a intimidade, vida 

privada, honra e imagem dos cidadãos. 

As informações pessoais, de maneira bastante genérica, são informações 

relacionadas à vida e a intimidade das pessoas. A lei de acesso à informação no 

parágrafo IV do artigo 4º do capítulo I define informação pessoal como “aquela 

relacionada à pessoa natural identificada ou identificável” (BRASIL, 2011). 

 O documento pessoal é definido pelo DIBRATE como aquele “cujo teor é de 

caráter estritamente particular” ou, numa segunda acepção, aquele “que serve para 

à identificação de uma pessoa” (ARQUIVO NACIONAL, 2005).   

Esses tipos de documentos podem fazer parte tanto de arquivos públicos 

quanto arquivos privados. Em relação à isso, Carrara (2011) nos informa que 

 

Informações pessoais podem ser públicas, como as contidas em um 
currículo ou em uma ficha criminal; ou privadas, como as relativas à vida 
bancária ou sexual. Podem ainda habitar um espaço social pouco definido, 
em que sua “natureza” está em discussão; ou seja, onde se contesta se 
devem ser consideradas públicas ou privadas. Como exemplos, poderíamos 
pensar na vida tributária ou em certos aspectos da vida sexual. 

 



21 
 

(DUCHEIN1, 1983 apud GARCIA, 1998) caracteriza os tipos de documentos 

qualificados como pessoais que podem existir nos arquivos públicos: 

 

[...] documentos relativos ao estado civil e à filiação, à saúde, aos 
rendimentos e impostos, aos processos penais e criminais, à actividade 
profissional, às opiniões políticas, filosóficas e religiosas, à informação 
obtida sob promessa de segredo e ainda de documentos policiais e 
estatísticos. Todo este elenco diz respeito a documentos nominativos que 
contêm dados pessoais, isto é, informações sobre uma pessoa singular, 
identificada ou identificável (a “pessoa interessada”), que incluem 
apreciações e juízos de valor ou que são abrangidos pela reserva da 
intimidade da vida privada. 

Importa observar que algumas das informações apresentadas acima 

estiveram sempre presentes nos documentos tais como: nome; filiação; endereço; e 

estado civil. E os documentos judiciais sempre foram custodiados por instituições 

arquivísticas, sendo normalmente acessíveis a todos. 

Está sendo cada vez mais comum, para definição do que seriam informações 

pessoais, as chamadas Regras de Herédia. Tais regras foram criadas numa reunião 

de juristas latinos e canadenses ocorrida na cidade de Herédia, na Costa Rica, em 

2003, quando se discutia a publicização na internet de informação judicial 

(sentenças, acórdãos, despachos etc.) e a necessidade de proteger a privacidade e 

intimidade, principalmente quando de menores ou incapazes. O documento 

estabelece que informação sobre dados pessoais não pode ser associada a pessoa 

determinada ou determinável e considera que dados pessoais são 

dados concernentes a uma pessoa física ou moral, identificada ou 
identificável, capaz de revelar informação sobre sua personalidade, suas 
relações afetivas, sua origem étnica ou racial, ou que se refiram às 
características físicas, morais ou emocionais, à sua vida afetiva e familiar, 
domicílio físico e eletrônico, número nacional de identificação de pessoas, 
número telefônico, patrimônio, ideologia e opiniões políticas, crenças ou 
convicções religiosas ou filosóficas, estados de saúde físicos ou mentais, 
preferências sexuais ou outras análogas que afetem sua intimidade ou sua 
autodeterminação informativa; esta definição se interpretará no contexto da 
legislação local sobre a matéria [...].

2
 

 

 

 

                                                           
1
 DUCHEIN, Michel. O respeito aos fundos em Arquivística: princípios teóricos e  problemas práticos. 

Arquivo & Administração, Rio de Janeiro, v. 10-14, n. 1,  abr. 1983. 
2

 REGRAS de Herédia. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: <http: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_de_Her%C3%A9dia>. Acesso em: 27 out. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regras_de_Her%C3%A9dia
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Cabe observar que tais regras foram idealizadas e assumidas para a 

divulgação de informações contidas em documentos judiciais correntes e 

intermediários, não tendo ocorrido reflexão sobre sua utilidade para documentos 

permanentes sob custódia de instituições arquivísticas.  

 

2.4   O acesso a documentos com informações pessoais  

    
O acesso a documentos pessoais por parte de pessoas não relacionadas ao 

produtor ou a pessoa sobre a qual versam os documentos é sempre tratado de 

maneira cautelosa e rígida, pois isso implica lidar com informações que afetam a 

vida de um indivíduo. Na Constituição brasileira de 1988, o artigo 5º inciso X 

estabelece o direito de manter sua vida privada longe de olhares de terceiros.  

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; (BRASIL, 1988) 

 

É necessário definir brevemente os principais termos que regem esse inciso: 

direito à vida privada; direito à honra; e o direito à imagem. O direito à imagem é 

estritamente relacionado com os usos que o Estado, a imprensa e terceiros fazem 

da imagem dos outros, entendendo-se fundamentalmente o direito a não ter sua 

imagem divulgada em fotos ou filmes sem a devida autorização.    

     

O direito à intimidade e à vida privada possuem diferenças muito sutis, que 

confundem diversos estudiosos, Plácido e Silva (2008)3 define esses direitos em seu 

Vocabulário Jurídico:  

Vida privada ou vida particular designa aquela afastada do convívio ou da 
observação de estranhos.  
 
[...] 
 
 A intimidade deriva do latim Intimus, indica a qualidade ou o caráter das 
coisas e dos fatos que se mostram estreitamente ligados, ou das pessoas, 
que se mostram afetuosamente unidas pela estima. 

 

 

                                                           
3  DIREITOS à Privacidade: subsídios para o Grupo de Trabalho criado pela Portaria 58 de 

20/05/2011. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011. Transcrito por Vicente AC Rodrigues. 
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Guerra (1999, p.49) define o direito à honra como sendo: 

O direito à honra está intimamente relacionado aos valores mais 
importantes da pessoa, de poder andar de cabeça erguida, de ter um nome, 
das pessoas terem uma boa referência desta pessoa, enfim de poder se 
olhar no espelho e verificar que, de fato, trata-se de um homem honrado. No 
direito à honra, a pessoa é tomada, frente à sociedade, em função do valor 
que possui dentro daquele contexto social. Ocorrendo então a lesão da 
honra, de imediato a pessoa cujo direito foi violado se sente diminuída, 
desprestigiada, humilhada, constrangida, tendo perdas enormes tanto no 
aspecto financeiro, como no aspecto moral, pois a lesão se reflete de 
imediato na opinião pública, que logo adota uma postura negativa contra a 
pessoa implicando nestas perdas mencionadas. 
 

 

Com o aumento do conhecimento, por parte da sociedade civil, dos seus 

direitos fundamentais, houve certo “atrito” entre o direito à informação e os direitos 

supracitados, principalmente no que diz respeito aos documentos pessoais 

relacionados com a história de um país ou que comprovem violações aos direitos 

humanos. Os arquivos dos mais diversos regimes repressivos que surgiram no séc. 

XX possuem uma quantidade significativa de documentos referentes à vida dos 

cidadãos, principalmente dos que eram considerados um perigo para o Estado.  

É nesse sentido que diversos países que já tinham um regime democrático, e 

mesmo alguns que conseguiram voltar a ter regimes democráticos, começaram a 

criar diversos programas e regras para aumentar o acesso da população aos 

documentos acumulados pelo Estado e, especificamente, os documentos 

acumulados por esses regimes. No Brasil o principal programa relacionado aos 

arquivos da ditadura militar (1964 – 1985) é o Memórias Reveladas4, que integra o 

Centro de Referências das Lutas Políticas no Brasil, ligado ao Arquivo Nacional. 

A abertura desses documentos é vital para o entendimento desse período da 

história brasileira, e resolver lacunas que persistem até hoje. No entanto, existe certo 

receio ao abrir esses documentos, pois alguns podem possuir informações 

adulteradas, apagadas ou até criadas com a intenção de manchar a honra da 

pessoa à quem o documento é ligado ou aos seus familiares. Mas esse problema 

não é exclusivo dos documentos dessa época, até hoje ocorrem esse tipo de caso. 

Carrara (2011, p. 202) explica esse problema a partir de documentos produzidos 

através de inquéritos policiais: 

 

                                                           
4
 http://www.memoriasreveladas.gov.br/ Acessado em 5 set. 2014. 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/
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[...] as ambigüidades inerentes a esse tipo de documentação, no que toca à 
sua abertura ao público, tornam-se ainda mais intensas quando se sabe ou 
se suspeita que o inquérito ou o exame foram levados a cabo ilegalmente, 
sobretudo se há tortura. Ou quando o foram por agentes não legitimamente 
autorizados a fazê-lo, como funcionários de regimes políticos totalitários ou 
não democráticos, que “apenas cumpriam ordens”. Nesse caso, parece-me, 
produto de atos criminosos, tal documentação não poderia ser divulgada 
sem a permissão de suas verdadeiras vítimas, ou seja, daqueles contra 
quem a investigação ilegal e ilegítima foi movida; ou, ao menos, não sem 
que se possa garantir seu completo anonimato. 

 

Green (2011, p. 212), no Seminário Internacional de Acesso à Informação e 

Direitos Humanos, ocorrido no Rio de Janeiro em novembro de 2010, alertava sobre 

a confusão interpretativa da lei nos estados brasileiros no que tangia à abertura dos 

documentos da ditadura: 

Como trabalhamos, então, com os dados pessoais que estão dentro dos 
milhões de documentos contidos nos arquivos da repressão? Até hoje cada 
estado tem uma interpretação distinta da lei que regulamenta o acesso aos 
arquivos da polícia política. Alguns estados oferecem livre acesso aos 
arquivos da repressão para qualquer pessoa interessada, na medida em 
que esta pessoa assina um termo de responsabilidade para o uso da 
informação contida nos documentos. Os administradores dos arquivos têm 
a responsabilidade de documentar quem consultou qual material em que 
data, assim como têm a responsabilidade de preservar os documentos. 
Outros estados interpretam as leis sobre o acesso à documentação de uma 
maneira distinta. Os diretores destes arquivos limitam o pesquisador apenas 
aos documentos genéricos de uma determinada organização considerada 
subversiva, sem permitir o acesso a qualquer material sobre um indivíduo, 
sem a sua autorização, ou, no caso da pessoa já ter morrido, apenas com a 
autorização do parente mais próximo. 

 

 

Sobre a gestão dos arquivos da ditadura, Garcia (1998, p.184 - 185) 

esclarecem alguns pontos: 

[...] é uma nova responsabilidade para as autoridades democráticas e para 
os serviços de arquivo que os detêm. Trata-se de garantir, em primeiro 
lugar, o seu uso para fins administrativos, isto é, para o exercício dos 
direitos individuais, como a anistia, a indenização às vítimas directas ou 
indirectas da repressão ou às suas famílias e o apuramento das 
responsabilidades. O valor primário desta documentação é o mais 
importante, e é para esse efeito que se permite que os documentos 
pessoais sejam consultados pelos próprios e se asseguram os seus direitos 
à privacidade e à imagem. Mas é também fundamental que os 
investigadores estudem estes documentos e que a consciência colectiva 
reflita sobre a sua influência na vida das pessoas e conheça as dimensões 
reais do seu passado recente, com todas as garantias legais, para que não 
haja interferência nas acções judiciais e a intimidade das vítimas da 
repressão seja salvaguardada. 
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Em relação ao problema relatado por Green, o CIA criou, além dos princípios 

supracitados, um segundo conjunto de princípios que visam garantir uma 

uniformidade no modo como as instituições arquivísticas e entidades públicas lidam 

com o acesso a seus arquivos. Ele foi intitulado como Princípios de Acesso aos 

Arquivos: orientação técnica para gestão de arquivos com restrições, criado em 

2014, possui um conjunto de orientações técnicas para lidar com os arquivos com 

restrições, como os documentos pessoais. 

Uma das características da administração pública brasileira que dificulta ainda 

mais o acesso aos documentos públicos, é a mistura público-privado que certos 

políticos ou administradores de instituições públicas fazem ao acharem que os 

documentos são sua propriedade, guardando-os nos seus arquivos privados quando 

saem ou são retirados de seus cargos políticos ou administrativos. Isso acaba 

criando ainda mais dificuldades para os arquivistas na hora da transferência desses 

documentos para as instituições arquivisticas. 
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3.  Informações pessoais e acesso: a LAI e o seu decreto de regulamentação 

3.1 A lei n. 12.527: seu histórico de criação e antecedentes legais 

 
Como demonstrado no capítulo anterior, até a segunda metade da década de 

1980, a legislação brasileira regulava muito mais o sigilo do que afirmava o direito de 

acesso às informações públicas. (BATISTA5, 2010 apud BATISTA, 2012) define 

informação pública como sendo: 

 

[...] um bem público, tangível ou intangível, com forma de expressão gráfica, 

sonora e/ou iconográfica, que consiste num patrimônio cultural de uso 

comum da sociedade e de propriedade das entidades/instituições públicas 

da administração centralizada, das autarquias e das fundações públicas. A 

informação pública pode ser produzida pela administração ou, 

simplesmente, estar em poder dela, sem o status de sigilo para que esteja 

disponível ao interesse público/coletivo da sociedade. Quando acessível à 

sociedade, a informação pública tem o poder de afetar elementos do 

ambiente, reconfigurando a estrutura social.         

 
Com a promulgação da Constituição de 1988, conhecida também como 

“Constituição cidadã”, foram lançadas, a partir de seu artigo 5º, as bases para uma 

cultura do acesso.  

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] XXXIII – todos 
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV – são a todos 
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de 
petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; 
(BRASIL, 1988) 
 

Mesmo estando presente na Constituição, o direito à informação sofreu com 

as diversas barreiras impostas pelo Estado - de 1988 até a criação da Lei de Acesso 

à Informação, em 2011, foram promulgados diversos decretos que aumentavam a 

                                                           
5 BATISTA, C. L. Informação pública: entre o acesso e a apropriação social. 2010. 202f. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010.  Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-05112010-

110124/pt-br.php. Acesso em: 7 jun. 2014. 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-05112010-110124/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-05112010-110124/pt-br.php
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rigidez do sigilo atribuído aos documentos e, portanto, atrapalhavam o pleno uso do 

direito de acesso aos mesmos. 

Após o acesso ser garantido pela Constituição, era necessário criar leis de 

decretos que especificassem e regularizassem o raio de ação dos mesmos. A lei n. 

8.159, de janeiro de 1991 foi uma das primeiras leis a legislar especificamente sobre 

os arquivos públicos e privados. Logo no seu artigo 1º afirma que é o dever do Poder 

Público “a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, 

como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico 

e como elementos de prova e informação.” (BRASIL, 1991). A mesma lei define os 

arquivos públicos como sendo “conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no 

exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do 

Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias.” (BRASIL, 1991)  

A mesma lei definiu o escopo e o alcance do trabalho do Arquivo Nacional em 

seu artigo 18º:  

 

Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar 

e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e 

implementar a política nacional de arquivos. (BRASIL, 1991) 

 

Um dos mais importantes feitos dessa lei foi a criação oficial do Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ) que servirá como órgão central do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR) e é vinculado ao Arquivo Nacional. Mais tarde, tanto o 

CONARQ quanto o SINAR foram especificamente legislados no decreto nº 4.073, de 

3 de janeiro de 2002, que  declara as finalidades de ambos no seu 1º e 10º artigo: 

Art. 1
o
  O Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ [...] tem por finalidade 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como 
exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 
especial aos documentos de arquivo. [...] Art. 10.  O SINAR tem por 
finalidade implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, 
visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. 
(BRASIL, 2002) 

A Lei de Arquivos no seu cap. V - Do acesso e sigilo aos documentos públicos 

- determinava que um decreto especificaria os prazos de restrição, mas já 

determinava que o sigilo para documentos com informações restritas por estarem 
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ligadas à segurança doa sociedade e do Estado seria de 30 anos, renovável uma 

única vez, e que aqueles relativos à imagem e à honra das pessoas por , no 

máximo, 100 anos, nos dois casos prazos contados a partir da produção dos 

documentos.  

A legislação sobre restrições de acesso a partir de então compreendeu 

diversos  atos legais (dos quais os mais relevantes são o decreto n. 4.553, de 27 de 

dezembro de 2002 e a lei n. 11.111, de 5 de maio 2005), importando, para este 

trabalho, registrar que os prazos foram aumentados ou diminuídos de acordo com 

interesses de setores governamentais e a pressão social existente conjunturalmente. 

Um dos efeitos do movimento global por mais transparência por parte dos 

governos e mais controle social por parte dos cidadãos foi a criação e promulgação 

do decreto de 15 de setembro de 2011 que, pela primeira vez, colocou o termo 

Governo Aberto na legislação brasileira quando afirma que: 

 

Art. 1º Fica instituído o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto 

destinado a promover ações e medidas que visem ao incremento da 

transparência e do acesso à informação pública, à melhoria na prestação 

de  serviços públicos e ao fortalecimento da integridade pública, que serão 

pautadas, entre outras, pelas seguintes diretrizes: I - aumento da 

disponibilidade de informações acerca de atividades governamentais, 

incluindo dados sobre gastos e desempenho das ações e programas; II - 

fomento à participação social nos processos decisórios; III - estímulo ao uso 

de novas tecnologias na gestão e prestação de serviços públicos, que 

devem fomentar a inovação, fortalecer a governança pública e aumentar a 

transparência e a participação social; e IV - incremento dos processos de 

transparência e de acesso a informações públicas, e da utilização de 

tecnologias que apoiem esses processos. (BRASIL, 2011) 

 

E o mesmo decreto afirma que o Plano de Ação Nacional sobre o Governo 

aberto terá um amplo escopo de ação e guiará os seus esforços para promover: 

 

I - o aumento da transparência; II - o aprimoramento da governança pública; 

III - o acesso às informações públicas; IV - a prevenção e o combate à 

corrupção; V - a melhoria da prestação de serviços públicos e da eficiência 

administrativa; e VI - o fortalecimento da integridade pública. Parágrafo 

único. O Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto deverá contemplar, 

prioritariamente, a inserção de iniciativas, ações, projetos, programas e 

políticas públicas inovadoras. (BRASIL, 2011, grifo do autor) 

 

A lei n. 12.527, também conhecida como Lei de Acesso à Informação ou LAI, 

foi promulgada em 18 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 2012. Ela foi 
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criada na esteira de um movimento global que busca por mais transparência por 

parte dos governos e mais controle social por parte dos cidadãos. A LAI pode ser 

utilizada para diversos fins: reafirmar e defender os direitos adquiridos dos cidadãos; 

derrubar barreiras feitas pelo estado devido à persistente cultura do sigilo; e, como 

dito por Medeiros; et. al (2014, p.71) se tornar o mais novo mecanismo de 

participação social. 

Depois da promulgação da lei n. 12.527, foi promulgado a decreto n. 7.845 de 

14 de novembro de 2012. Esse mesmo tem como objetivo criar regras para garantir 

a segurança para documentos guardados em qualquer grau de sigilo. A principal 

inovação desse decreto foi a criação do Núcleo de Segurança e Credenciamento, 

que tem como objetivos: 

 

I - habilitar os órgãos de registro nível 1 para o credenciamento de 

segurança de órgãos e entidades públicas e privadas, e pessoas para o 

tratamento de informação classificada;II - habilitar postos de controle dos 

órgãos de registro nível 1 para armazenamento de informação classificada 

em qualquer grau de sigilo; III - habilitar entidade privada que mantenha 

vínculo de qualquer natureza com o Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República para o tratamento de informação classificada; IV - 

credenciar pessoa que mantenha vínculo de qualquer natureza com o 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para o 

tratamento de informação classificada; V - realizar inspeção e investigação 

para credenciamento de segurança necessárias à execução do previsto, 

respectivamente, nos incisos III e IV do caput; e VI - fiscalizar o 

cumprimento das normas e procedimentos de credenciamento de 

segurança e tratamento de informação classificada. (BRASIL, 2012) 

 

A LAI possui um grande raio de ação, pois não são regula somente o acesso 

à informações presentes em documentos permanentes custodiados em instituições 

arquivísticas, mas também aquelas presentes na documentação corrente e 

intermediária de posse dos órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 

municípios e de entidades controladas direta ou indiretamente pela União, dos 

Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público, além das autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. 

A lei 12.527, em seu artigo 3º, define as diretrizes que irão guiar os 

procedimentos legislados e descritos nela: 

 I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 

exceção; II - divulgação de informações de interesse público, 
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independentemente de solicitações; III - utilização de meios de 

comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - 

desenvolvimento do controle social da administração pública. (BRASIL, 

2011) 

Também afirma em seu artigo 5º que é “dever do Estado garantir o direito de 

acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e 

ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” 

Essa lei trouxe várias inovações e novos conceitos de transparência tais 

como: “transparência ativa; e “transparência passiva”. A transparência ativa se dá 

quando, de maneira independente de pedidos, as instituições públicas, instituições 

arquivísticas e órgãos da administração pública oferecem suas informações 

públicas, como confirmado no seu artigo 8º: “É dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 

fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 

ou geral por eles produzidas ou custodiadas.” (BRASIL, 2011).  E a transparência 

passiva se dá quando a informação é prestada em resposta ao usuário que, através 

das ferramentas listadas na lei, realizou um pedido.    

A lei também legisla sobre à criação de sites visando ampliar o acesso aos 

cidadãos às informações públicas e aumentar a transparência por parte dos 

governos, sendo que somente os municípios que possuem até 10.000 habitantes 

estão desobrigados de possuírem sites. No parágrafo 1º do artigo 8º, define que tipo 

de informações devem estar presentes nestes sites: 

 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 
telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II 
- registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; IV - informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos 
os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e VI - respostas 
a perguntas mais frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011) 

 

No parágrafo 3º do mesmo artigo define os requisitos que esses sites devem 

obedecer: 

 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
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eletrônicos, inclusive abertos não proprietários, tais como planilhas e texto, 
de modo a facilitar a análise das informações; III - possibilitar o acesso 
automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 
legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para 
estruturação da informação; V - garantir a autenticidade e a integridade das 
informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as 
informações disponíveis para acesso; VII - indicar local e instruções que 
permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com 
o órgão ou entidade detentora do sítio; e VIII - adotar as medidas 
necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 
deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 
2008. (BRASIL, 2011) 

 

A lei também diminuiu os prazos de todos os graus de sigilo em cinco anos, 

além de ter acabado com um dos antigos graus de sigilo, o dos documentos 

confidenciais. Os documentos ultrassecretos são restritos por até 25 anos, os 

documentos secretos podem ter acesso restrito por até quinze anos, e os 

documentos reservados por até cinco anos. Ao invés desses prazos, a restrição 

pode terminar com a ocorrência de um determinado acontecimento. O artigo 30º da 

lei obriga a autoridade máxima de cada órgão a publicar em seu site:  

 

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 
(doze) meses; II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, 
com identificação para referência futura; III - relatório estatístico contendo a 
quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, 
bem como informações genéricas sobre os solicitantes. (BRASIL, 2011) 

 

O artigo 9º desta lei institui a criação do serviço de informações ao cidadão (SIC) e 

possui como objetivos: “a) atender e orientar o publico quanto ao acesso a 

informações; b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 

unidades; c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações;” 

(BRASIL, 2011). No seu artigo 35º, a lei institui a Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações que possui como competências: 

 

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e 
secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação; II - 
rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou 
mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 
7º e demais dispositivos desta Lei; e III - prorrogar o prazo de sigilo de 
informação classificada como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, 
enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à 
soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às 
relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1º do art. 
24. (BRASIL, 2011) 
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Uma das inovações oferecidas pela lei 12.527 foi a criação de prazos para 

que os órgãos respondam aos pedidos de informação dos usuários e em casos de 

indeferimento dos pedidos. Quando um órgão não consegue responder ao pedido de 

imediato, ele tem um prazo de 20 dias para responder ao pedido ou dar os motivos 

da negação de acesso. E em caso de negativa de acesso, o usuário tem até 10 dias 

para interpor recurso. São também instituídas punições para os funcionários 

públicos que infringirem os artigos desta lei ou qualquer outra lei relacionada aos 

documentos que guardam. 

A lei afirma, em seu artigo 31º, as informações pessoais – o principal objeto 

deste estudo - devem ser tratados de “forma transparente e com respeito à 

intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 

garantias individuais.” (BRASIL, 2011). Documentos com informações pessoais 

devem ter o seu acesso restrito por até cem anos e só poderão ser acessados fora 

do prazo consignado pelas pessoas a quem dizem respeito ou aquelas a quem 

dêem expressa autorização para isso. No caso das pessoas a quem os documentos 

dizem respeito serem falecidas, seus herdeiros assumem os direitos de acesso ou 

de permitirem acesso. 

Há casos em que a lei permite o acesso sem a necessária autorização da 

pessoa a quem os documentos dizem respeito: diagnóstico médico e prevenção de 

doenças; elaboração de pesquisas científicas e estatísticas, sem possibilidade de 

identificação de pessoa específica; cumprimento de ordem judicial; defesa dos 

direitos humanos; proteção de interesse público e geral preponderante, incluindo aí 

a necessidade de compreensão  de fato histórico relevante. 

 

3.2 O decreto n. 7.724 de 2012: a importância dos documentos pessoais no 

resgate de fatos históricos 

  O decreto n. 7.724 foi promulgado em 2012 e tinha como meta regulamentar a 

lei nº 12.527 de 2011, dar novas diretrizes para acesso aos documentos, incluindo o  

acesso e a guarda dos documentos com níveis de sigilo, tudo em consonância com 

o determinado na LAI. 
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Uma das grandes inovações deste decreto em relação a LAI, é a divisão 

explícita entre a transparência passiva e a transparência ativa, que estava implícita 

na LAI. Tanto que ambos os tipos de transparências possuem capítulos próprios que 

os regulamentam, principalmente no que diz respeito á maneira como os usuários 

podem garantir esse tipo de acesso.       

 Para garantir a transparência ativa, as organizações e a instituições 

arquivísticas devem ter, em seu site, uma seção onde as informações de interesse 

coletivo e público estejam expostas e no parágrafo 3º, artigo 7º define que tipo de 

informações devem estar presentes nessa seção:  

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais 
cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de 
atendimento ao público; II -  programas, projetos, ações, obras e atividades, 
com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, 
quando existentes, indicadores de resultado e impacto; III - repasses ou 
transferências de recursos financeiros; IV - execução orçamentária e 
financeira detalhada; V - licitações realizadas e em andamento, com editais, 
anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho 
emitidas;  VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, 
posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de 
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como 
proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa, de 
maneira individualizada, conforme ato do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; VII - respostas a perguntas mais frequentes da 
sociedade; e VIII - contato da autoridade de monitoramento, designada nos 
termos do art. 40 da Lei no 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico 
do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC. (BRASIL, 2012) 

 

Em seu artigo 8º, o decreto define quais os requisitos fundamentais que os 

sites citados no artigo 7º devem seguir: 

I - conter formulário para pedido de acesso à informação; II - conter 
ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de 
forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  III -
 possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a 
análise das informações;  IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas 
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; V -
 divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação;  VI - garantir autenticidade e integridade das informações 
disponíveis para acesso;  VII - indicar instruções que permitam ao requerente 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; 
e VIII - garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com 
deficiência. (BRASIL, 2012) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art40
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A transparência passiva, como mencionado na seção anterior, possui o 

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC como sua principal ferramenta de contato 

com os usuários. O decreto n. 7.724 de 2012 reafirma o que a LAI define sobre os 

objetivos do SIC, mas o decreto, no parágrafo único de seu artigo 9º esmiúça as 

competências do SIC. 

 

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o 
fornecimento imediato da informação; II - o registro do pedido de acesso em 
sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que 
conterá a data de apresentação do pedido; e III - o encaminhamento do 
pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da 
informação, quando couber. (BRASIL, 2012) 

 

Sobre o pedido de informação, o seu artigo 12 define que tipo de informações 

deve conter no mesmo: “I - nome do requerente; II - número de documento de 

identificação válido; III - especificação, de forma clara e precisa, da informação 

requerida; e IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de 

comunicações ou da informação requerida.” (BRASIL, 2012). Logo em seguida, no 

seu artigo 13º, o decreto define que pedidos de informação que forem genéricos, 

muito grandes, ou exigirem pesquisas muito detalhados não serão atendidos pelos 

órgãos e entidades as quais os pedidos foram enviados.  

O decreto n. 7.724 de 2012 não só afirmou o que estava definido na Lei de 

Acesso à Informação, criou novas regras legislativas para facilitar o acesso dos 

usuários à informações contidas nos órgãos e instituições públicas, e outras 

relacionadas aos mesmos. O decreto deu uma ampla importância aos 

procedimentos de classificação da informação nos diferentes graus de sigilo, criando 

um capítulo só para a temática. Em seu artigo 25º, o decreto define uma nova 

característica ou motivo para que uma informação seja classificada: “III - prejudicar 

ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 

organismos internacionais;” (BRASIL, 2012). 

No artigo 31º o decreto criou uma ferramenta chamada Termo de 

Classificação da Informação – TCI, cujo objetivo é auxiliar na classificação de um 

documento num determinado grau de sigilo, e aumenta o controle nesse delicado 

processo. O termo deve ser organizado na seguinte forma: 

I - código de indexação de documento; II - grau de sigilo; III - categoria na 
qual se enquadra a informação; IV - tipo de documento;  V - data da produção 
do documento; VI - indicação de dispositivo legal que fundamenta a 
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classificação;  VII - razões da classificação, observados os critérios 
estabelecidos no art. 27; VIII - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, 
meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os 
limites previstos no art. 28; IX - data da classificação; e X - identificação da 
autoridade que classificou a informação. (BRASIL, 2012) 

 

O artigo 34º criou um novo organismo, cuja meta é oferecer aos documentos 

sigilosos uma atenção constante e especializada, a Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos – CPADS. Que possui como atribuições: 

I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua atuação para fins de 
classificação em qualquer grau de sigilo;II - assessorar a autoridade 
classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à 
desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informação classificada 
em qualquer grau de sigilo;III - propor o destino final das informações 
desclassificadas, indicando os documentos para guarda permanente, 
observado o disposto na Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e IV -
 subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e 
documentos classificados em cada grau de sigilo, a ser disponibilizado na 
Internet.  (BRASIL, 2012) 

 

O decreto n.7.724 de 2012 assumiu que para elucidação de fato histórico 

relevante, era importante que o acesso a documentos pertinentes não fosse 

impedido por neles existirem informações pessoais, como o afirma o parágrafo dois 

do artigo 5: “II - quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas 

em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior 

relevância.” (BRASIL, 20102). O parágrafo citado fundamenta-se na LAI, que 

estabelece que a restrição do acesso não ocorre “[...] em ações voltadas para a 

recuperação de fatos históricos de maior relevância.” (BRASIL, 2011). 

O artigo 59º estabelece as ações que o dirigente máximo do órgão, entidade 

ou instituição deve fazer após descobrir ou produzir documentos dessa natureza: 

 

§ 1
o
  Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o 

órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa 
ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a 
emissão de parecer sobre a questão; § 2

o
  A decisão de reconhecimento de 

que trata o caput será precedida de publicação de extrato da informação, com 
descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos 
a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 
trinta dias; § 3

o
  Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 2

o
, os 

documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público; § 4
o
  Na 

hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda 
permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional, ou à 
autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os 
receber, decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado 
o procedimento previsto neste artigo. (BRASIL, 2012) 

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


36 
 

 
Essa é a origem legal dos editais de reconhecimento de relevância histórica 

de conjuntos documentais a que alguns arquivos públicos vêm recorrendo para 

poderem permitir o acesso a documentos que custodiam e que contêm informações 

pessoais. Cabe observar porém que o decreto, no artigo 61º, determina que o 

acesso por terceiros (outros que não a pessoa a quem as informações são relativas 

ou seus sucessores legais)  a  esses documentos é : 

[...] condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá 
sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre 
as obrigações a que se submeterá o requerente. § 1

o
  A utilização de 

informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que 
fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira 
diversa. § 2

o
  Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros 

será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei. (BRASIL, 2012). 
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4. Os editais de abertura de conjuntos documentais necessários à recuperação 

de fatos históricos de maior relevância 

4.1 Arquivos públicos que publicaram os editais de abertura de conjuntos 

documentais 

Como apresentado no capítulo anterior, o decreto n. 7.724 de 2012 possibilita 

que o dirigente máximo do órgão ou entidade publique uma lista com os documentos 

com informações pessoais cujo acesso, ainda que controlado, possa ser feito por 

terceiros sem autorização dos citados ou seus herdeiros, tendo em vista a 

elucidação de fatos históricos relevantes. Nesse capítulo serão analisados os editais 

apresentados até agora. 

Para verificar quais os arquivos públicos de maior nível (não nos interessava 

verificar a ocorrência do fenômeno entre arquivos municipais) que já tivessem 

lançado mão dessa possibilidade, foi elaborada uma lista, a partir do Cadastro 

Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, localizado no site do 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), de arquivos estaduais. Para efeito de 

tratamento, o Distrito Federal foi considerado como um estado e, portanto, o seu 

arquivo público foi incluído. 

Das 27 unidades da federação que nos importariam (26 estados e o Distrito 

Federal), três delas (Paraíba, Rondônia e Tocantins) 6  não têm arquivo público 

estadual. No site do CONARQ constam 24 arquivos estaduais, sendo que o estado 

do Rio Grande do Sul possui duas instituições desse tipo (o Arquivo Público do 

Estado do Rio Grande do Sul e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul) e o 

Arquivo Público do Distrito Federal, totalizando 25 arquivos. O conjunto dessas 

instituições, acrescido do Arquivo Nacional, era o grupo de arquivos públicos que 

nos interessava saber se, em algum momento, lançaram mão da possibilidade de 

publicarem editais que facilitassem o acesso de documentos com informações 

pessoais com o fito de esclarecimento de fato histórico relevante. 

Desse conjunto, contatamos os arquivos estaduais, com exceção daquele do 

Rio de Janeiro, e também não contatamos o Arquivo Nacional, por antecipadamente 

sabermos que haviam se valido dessa possibilidade legal, tendo lançado, em 

número diverso, editais desse tipo. 

                                                           
6
 Rondônia possui o Núcleo de Arquivo Oficial, que funciona como um arquivo geral da administração 

estadual, mas não como um arquivo público. 
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Do total de 24 arquivos para os quais enviamos correspondência solicitando a 

informação se haviam ou não lançado editais desse tipo, seja por terem tido 

dificuldades para resposta ou pelo fato de não terem recebido o meu e-mail,7 apenas  

dois, o Arquivo Público do Estado do Maranhão e o Arquivo Público Estadual [do 

Mato Grosso do Sul] responderam, nos dois casos afirmando não terem publicado 

editais desse tipo.  Isso configura um percentual de resposta muito pequeno – 

apenas 8,33 % do universo total dos arquivos estaduais inquiridos. Cabe observar 

que a pergunta foi feita por e-mail normal, que além de não se poder garantir ter de 

fato atingido os destinatários, se mistura com uma enorme quantidade de 

correspondência, o que pode ter prejudicado a reposta. Numa outra oportunidade, 

seria interessante um questionamento formal, via Serviço de Informação ao Cidadão 

(SIC), mecanismo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação, que controlaria 

melhor o fluxo das mensagens e estabeleceria a obrigatoriedade da resposta com 

prazo preestabelecido.  

Após o envio da correspondência, tomei conhecimento que o Arquivo Público 

do Estado do Rio Grande do Sul também lançou um edital. Nesse sentido, face aos 

resultados obtidos, será considerado que apenas o Arquivo Nacional (AN), o Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) e o Arquivo Público do Estado do Rio 

Grande do Sul (APERS) lançaram editais. A situação em termos percentuais, 

considerando o universo de 26 arquivos, é que só 11,53% das instituições 

arquivísticas públicas de maior relevância lançaram editais. 

 

4.2 Um breve estudo sobre os editais preconizados no decreto n. 7.724/2012 

Passaremos a analisar os editais lançados pelas três instituições arquivísticas 

públicas que logramos saber que usaram desse mecanismo para dispensar 

possíveis usuários de alguns fundos da necessidade de obterem autorização de 

todos as pessoas citadas nos documentos, ou seus sucessores legais, para poder 

acessá-los. 

                                                           
7
 Por mais que tentasse, os e-mails enviados para o Arquivo Público do Estado de Santa Catarina, o 

Arquivo Público do Estado do Pará e a Superintendência de Arquivo Público de Mato Grosso nunca 

foram expedidos, pois retornavam sempre à minha caixa postal. 
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Para melhor visualização e análise das semelhanças e diferenças entre os 

diversos editais lançados, apresentaremos alguns de seus dados em tabelas que 

reúnem as informações das três instituições. 

Em termos cronológicos, a distribuição dos editais foi: 

 

Tabela 1: Datas de lançamento dos editais 

Instituição Edital Data Disponível em: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arquivo Nacional 

 

n.1 

 

17/5/2012 

DOU, 18/5/2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/i
ndex.jsp?jornal=3&pagina=98&data=18/05/2012  

 

n.2 

 

31/5/2012 

DOU, 1/6/2012. Disponível 

em:  http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vis
ualiza/index.jsp?data=01/06/2012&jornal=3&pa
gina=178&totalArquivos=320 

n. 3 29/6/2012 DOU, 2/7/2012. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/i
ndex.jsp?jornal=3&pagina=96&data=02/07/2012  

 

n. 4 

 

4/7/2013 

DOU, 5/7/2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/i
ndex.jsp?jornal=3&pagina=146&data=05/07/201
3  

 
n.5 

 
12/7/2013 

DOU, 15/7/2013. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/i
ndex.jsp?jornal=3&pagina=112&data=15/07/201
3  

Arquivo Público 

do Estado do Rio 

de Janeiro 

 

Dec. n. 

44.131 

 

21/3/2013 

 
DO/RJ, de 22/3/2013. Disponível em: 
http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/dec44131.ht
m  

 

Arquivo Público 

do Estado do Rio 

Grande do Sul 

 

 

n. 1 

 

 

24/7/2013 

DO/RS, 16/8/2013. Disponível em: 
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/201
3/08/edital-publicado-doe-16082013-pag-15-
20.pdf  
Retificado em 16/9/2013, DO/RS, 17/9/2013. 
Disponível em: 
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/201
3/09/2013-09-17-retificac3a7c3a3o-edital.pdf  

Fonte: Autoria própria. 

 

Em todos os editais lançados, até agora, definem em seu segundo artigo que 

o titular das informações que estivessem presentes nos conjuntos documentais ou 

seu sucessor legal teriam, no máximo, trinta dias para fazer o requerimento de 

manutenção da restrição. Findo esse prazo, se não houver requerimento de 

manutenção de restrição, os documentos terão seu acesso liberado para todos. No 

caso de haver requerimentos, estes serão analisados para decisão, sendo explícito 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=98&data=18/05/2012
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=98&data=18/05/2012
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2012&jornal=3&pagina=178&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2012&jornal=3&pagina=178&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/06/2012&jornal=3&pagina=178&totalArquivos=320
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=96&data=02/07/2012
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=96&data=02/07/2012
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=146&data=05/07/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=146&data=05/07/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=146&data=05/07/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=112&data=15/07/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=112&data=15/07/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=112&data=15/07/2013
http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/dec44131.htm
http://www.aperj.rj.gov.br/legislacao/dec44131.htm
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/08/edital-publicado-doe-16082013-pag-15-20.pdf
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/08/edital-publicado-doe-16082013-pag-15-20.pdf
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/08/edital-publicado-doe-16082013-pag-15-20.pdf
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/09/2013-09-17-retificac3a7c3a3o-edital.pdf
https://arquivopublicors.files.wordpress.com/2013/09/2013-09-17-retificac3a7c3a3o-edital.pdf
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no caso dos documentos emanados do AN e do APERJ que isso seria feito por uma 

comissão cuja decisão seria dada ao final de trinta dias. No caso do APERS, não 

fica estabelecido quem examinará possíveis requerimentos nem o prazo nem que a 

decisão final será dada e esse edital será depois retificado para ampliar o prazo de 

objeção à abertura para sessenta dias.  

Nesses documentos, os diretores-gerais do AN, APERJ e APERS possuem o 

fundamental papel de dar ampla publicidade a todas as decisões relacionadas com 

esses documentos. Essas decisões são resguardadas por decretos ou leis 

específicas que diferem nos três arquivos. 

Cabe observar que nos casos dos documentos do AN e do APERS, estes são 

editais firmados pelos diretores das referidas instituições, enquanto no caso do 

APERJ trata-se de um decreto (n. 44.131/2013) firmado pelo governador do estado. 

Ainda mais, o edital lançado pelo APERS, embora emitido pelo diretor-geral, foi 

retificado pelo secretário de estado da Administração e dos Recursos Humanos, 

pasta que subordina o Arquivo. Tais diferenças têm explicação no fato do decreto n. 

7.724 de 2012 ser um decreto federal, sem repercussão legal em outros âmbitos, 

cabendo a cada unidade da Federação regular, por meio de legislação específica, o 

determinado na LAI, ela sim de aplicação nacional (em todas as unidades da 

Federação) e geral (qualquer que seja o Poder). 

A legislação não determina prazo de criação para esses editais, o que 

permitiu que os editais fossem feitos em períodos diferentes. A instituição que 

demorou menos para promulgar o seu edital foi o AN, os outros dois arquivos que 

lançaram editais – APERJ e APERS – demoraram um pouco mais de um ano para 

lançá-los, sendo que a maioria dos arquivos estudados neste trabalho ainda não 

lançou os seus próprios editais. 

Uma particularidade dos editais do AN é o fato de que o seu Diretor-Geral, 

além de dar publicidade á esses editais no seu site, precisa dar publicidade dos 

mesmos no site do Memórias Reveladas.  

 

Art. 3º O Diretor-Geral dará imediata publicidade a este Edital no Portal do 
Arquivo Nacional (www.arquivonacional.gov.br) e no Portal do Centro de 
Referências das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) Memórias Reveladas 
(www.memoriasreveladas.gov.br). (ARQUIVO NACIONAL, 2013) 

 
 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/
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No único edital lançado pelo APERS existe uma característica significativa e 

única, que é o fato deles terem anexado uma lista completa com os nomes de todas 

as pessoas cujas informações estão presentes no conjunto documental arrolado no 

respectivo edital. Essa característica, derivada do fato de ser um único conjunto, 

provavelmente gerado a partir mesmo de nomes, dado que é uma comissão de 

indenização a presos políticos, facilita o conhecimento da existência dos 

documentos por parte das respectivas pessoas que são citadas ou de seus 

familiares. Por outro lado, permite aos pesquisadores identificar claramente se o 

conjunto tem informações relativas a alguém que seja objeto de suas pesquisas. 

Com esses editais, foram lançados 54 diferentes conjuntos documentais que 

possuem informações pessoais necessários para à recuperação de fatos históricos 

relevantes, sendo que pertencem ao AN quarenta e cinco (83,3% do total), ao 

APERJ oito (14,8% do total) e ao APERS um único (1,8% do total). Abaixo serão 

apresentadas tabelas apresentando as informações básicas dos conjuntos 

documentais dispostos nos editais, separados pelos arquivos que os produziram:  
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Tabela 2 – Conjuntos documentais dos editais do AN 

Edital        Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Companhia de 
Financiamento da Produção  

 
 

1983- 2002 

 
Textual(is)- sem especificação - 
0,14 m Dimensões em metros 
correspondem a 185 folhas. 

Companhia de 
Financiamento da 
Produção. Assessoria de 
Segurança e Informações - 
1971 - 1990  

 
Operações irregulares realizadas por 
comerciantes, investigações sobre 
cooperativas, entre outros assuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Companhia 
Energética do Piauí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1975- 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,14 m  

 
 
 
 
 
 
Centrais Elétricas do Piauí 
Sociedade Anônima. 
Assessoria de Segurança 
e Informações Companhia 
Energética do Piauí. 
Assessoria de Segurança 
e Informações  

Correspondência circular recebida da 
Divisão de Segurança e Informações 
(DSI) do Ministério das Minas e 
Energia contendo relação de 
periódicos que adotavam a chamada 
linha contestatória. Documento 
analítico produzido pela DSI do 
Ministério da Justiça e difundido às 
DSI e ASI de outros ministérios sobre 
a campanha pela Anistia no Brasil. 
Pedidos de busca sobre vários 
funcionários da CEPISA emitidos pela 
ASI para diversos órgãos ligados ao 
SISNI (SARD II, DPF e DOPS). 
Documentos produzidos pelo IV 
Exército respondendo aos pedidos de 
busca da ASI/CESIPA sobre 
candidatos a serem admitidos na 
empresa. 

 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Delegacia do 
Ministério da Agricultura de 
Minas Gerais 

 
  
 
 
 
 
   1952- 1993 

 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,98 m 

 
 
 
Delegacia do Ministério 
da Agricultura (MG). 
Assessoria de Segurança 
e Informações  

Análise da situação da agropecuária 
de Minas Gerais. Dados para 
levantamento estratégico de 
produção agrícola e pecuária. 
Relatórios de viagens para trabalhos 
de combate a pragas. Dotações 
orçamentárias. Servidores indicados 
para estágios na Escola Nacional de 
Informações (ESNI). Irregularidades 
no Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF). 
Diretrizes do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). Demissão de servidor por 
questões políticas e pedido de 
anistia.  
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Eletrobrás 
(Centrais Elétricas Brasileiras 
Sociedade Anônima) 

 
 

1964 - 1990 

 
 
Textual(is) - sem especificação - 
0,13 m  

 
 
Centrais Elétricas 
Brasileiras Sociedade 
Anônima  

Documentos que criam e extinguem a 
Assessoria, programa de trabalho, 
instruções, normas de conduta para 
seus funcionários referentes a 
segurança, recomendações sobre 
visitas e audiências. 

 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Fundação 
Nacional do Índio  

 
 

 
 

1968 - 2000 

 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
12,38 m 
Dimensões em metros 
correspondem a 142.800 folhas de 
documentos textuais. 

 
Fundação Nacional do 
Índio (Brasil). Assessoria 
de Segurança e 
Informações - 
1975 - 1990 
Fundação Nacional do 
Índio (Brasil). Seção de 
Segurança e Informações - 
1970 - 
1975  

Assuntos administrativos (material, 
patrimônio, orçamento, viagens, 
pessoal). Normas, regulamentos e 
portarias, relatórios de atividades. 
Investigações e informações sobre 
pessoas físicas. Tutela indígena, 
demarcação de terras, regularização 
fundiária. Assistência às 
comunidades indígenas, missões 
religiosas, atuação de entidades 
ligadas à causa indígena. Criação de 
parques indígenas.  

 
Assessoria de Segurança e 
Informações da 
Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca  

 
 
 

1962 - 1989 

 
Textual(is) -sem especificação - 
4,47 m 
Contém fotografias ainda não 
quantificadas. 

Superintendência do 
Desenvolvimento da 
Pesca. Assessoria de 
Segurança e 
Informações - 1974 - 1989  

Fichas funcionais, informações sobre 
associações de pescadores 
(cooperativas, colônias e sindicatos). 
denúncias e convênios referentes ao 
Programa de Desenvolvimento da 
Pesca. 

 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da 
Superintendência Federal de 
Agricultura no Rio Grande do 
Sul 

 
 
 
 

1952 - 1993 

 
 
 
 
Textual(is) - sem especificação - 
2,52 m 

 
 
 
Superintendência Federal 
de Agricultura (RS). 
Assessoria de Segurança 
e 
Informações 

Documentos relativos a pessoal, tais 
como portarias de suspensão de 
servidor, inquérito administrativo, 
pena disciplinar de repressão, 
inquéritos para apurar 
irregularidades, prestação de contas, 
relação de pessoal, relação de 
servidores 
sem contrato. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações [da 
Superintendência do 
Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste] (seção do fundo 
Superintendência do 
Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1963 - 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textual(is) - sem especificação - 
1,68 m 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superintendência do 
Desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste. 
Assessoria de Segurança 
e Informações 

Documentos da administração geral 
da Assessoria de Segurança e 
Informação (ASI) e da 
Superintendência de 
Desenvolvimento da Região Centro-
Oeste (SUDECO). Normas e 
regulamentos da Assessoria, emitidos 
por esta e pela Divisão de Segurança 
e Informação (DSI) do Ministério do 
Interior (MINTER), SUDECO e de sua 
antecessora, a Fundação Brasil 
Central. Investigações e informações 
sobre pessoas físicas, dados de 
pessoas para fins de contratação, 
dispensa, indicação para participação 
em cursos, atualização de cadastro, 
fichas de avaliação de pessoal, 
quadro de situação funcional, etc. 
Investigações e informações sobre 
pessoas jurídicas. Investigações e 
informações sobre estudos, 
pesquisas e levantamentos sobre o 
potencial econômico da região, para 
a implantação de programas e 
projetos em que visavam a expansão 
de infraestrutura econômica e social, 
tais como construção de estradas, de 
redes aquaviárias, implantação de 
estrutura agropecuária, como 
também documentos decorrentes da 
colonização de áreas na região. 
Investigações e informações sobre 
atividades ilícitas, tais como: invasões 
de terras, comércio de minérios, 
madeira, peles de animais, tráfico de 
influência e de drogas e 
entorpecentes. Documentos relativos 
à propaganda adversa nos meios de 
comunicação, ideologia comunista, 
terrorismo, guerrilha, subversão, 
repressão e movimentos trabalhistas. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Universidade 
de Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1964 - 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
7,42 m 
Mensuração documentos textuais 
corresponde a 62328 folhas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Universidade de Brasília 
(Brasil). Assessoria de 
Assuntos Especiais 
Universidade de Brasília 
(Brasil). Assessoria de 
Segurança e Informações - 
0 - 1987 
Universidade de Brasília 
(Brasil). Assessoria 
Especial de Segurança 
Universidade de Brasília 
(Brasil). Assessoria para 
Assuntos Especiais - 1971 
- 

Movimentos políticos (greve de 
funcionários, estudantes e 
professores, invasões, denúncias, 
associações de classe, partidos 
políticos). Acompanhamento de 
atividades acadêmicas. Eventos 
realizados na instituição (palestras, 
cursos,congressos, seminários etc.). 
Administração da Universidade. 
Monitoramento de atividades 
estudantis, dentre outros assuntos. 
Álbuns com ampliações fotográficas e 
cartazes e panfletos recolhidos no 
período de existência da Assessoria. 
Segundo relatório do Centro de 
Documentação da Universidade de 
Brasília (CEDOC/UnB), as fotografias 
teriam sido geradas para registro das 
pichações, reuniões e circulação de 
pessoas. Dos álbuns constam a 
identificação de pessoas, membros 
ou não da comunidade universitária, 
por nome e, às vezes, por codinome. 
A maior parte desse material diz 
respeito à crise de 1977, quando se 
deu uma das invasões policiais. 

 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Universidade 
Federal de Minas Gerais 

   
 
 
 
 
 
   1964 - 1982 

 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
2,24 m 
Dimensões estimadas em metros. 
Os documentos foram recolhidos 
originalmente 
em pacotes, num total de 36. 

 
 
 
 
Universidade Federal de 
Minas Gerais. Assessoria 
de Segurança e 
Informações 

 
Documentos referentes à repressão 
política, incluindo declarações, 
processos, portarias, ofícios, 
circulares sobre a estrutura 
administrativa e acadêmica, 
contratação de docentes, vida 
acadêmica de alunos e funcionários 
envolvidos emprocessos 
administrativos disciplinares ligados à 
Universidade. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Universidade 
Federal do Pará 

 
 
 
 
 
   1967 - 1980 
 
 

 
 
 
 
Iconográfico(s) - fotografia(s) - 4 
item(ns) 
Textual(is) -sem especificação - 
0,04 m 

 
 
 
 
 
Universidade Federal do 
Pará (Brasil) - 1957 - 

Documentos referentes à repressão 
política, incluindo declarações, 
processos, portarias, ofícios, 
circulares (originais e cópias) sobre a 
estrutura administrativa e acadêmica, 
contratação de docentes, vida 
acadêmica de alunos, funcionários 
envolvidos em processos 
administrativos disciplinares e 
militares ativos da Base do Comando 
Aéreo de Belém, ligados à 
Universidade. 

 
 
 
 
 
 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações de Furnas 
Centrais Elétricas Sociedade 
Anônima 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1964 - 1985 

 
 
 
 
 
 
 
Formato(s) digital(is) -cd(s) - 1 
item(ns) 
Textual(is) -sem especificação - 
0,14 m 
Dimensões em metros equivalem a 
uma caixa-arquivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FURNAS Centrais 
Elétricas Sociedade 
Anônima. Assessoria de 
Segurança e Informações 

Levantamento de antecedentes de 
candidatos a emprego e de 
funcionários de Furnas. Informe sobre 
roubo de utensílios, armas e 
explosivos. Relatório de Proteção 
Radiológica sobre o Incêndio no 
Almoxarifado da Empresa Brasileira 
de Engenharia – EBE, em Angra dos 
Reis (RJ), ocorrido em 31/10/1977. 
Relatório de investigação policial 
sobre as causas do incêndio. 
Documento de apreciação da ASI 
sobre reportagem sobre o incêndio, 
veiculada na imprensa, que utilizou 
documentos sigilosos. Relatório da 
Comissão de Inquérito Administrativo 
para apurar os atos que cercam o 
incêndio. 

 
 
 
 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social 

 
 
 
 
 
   1979 - 1990 

 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,03 m 
Dimensões correspondem a 346 
páginas de documentos textuais. 

 
 
 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento 
Econômico e Social 
(Brasil). Assessoria de 
Segurança e Informações 

 
Processos de reingresso de 
empregados do BNDES, amparados 
pela emenda constitucional n. 26, de 
27 de novembro de 1985, que trata 
da anistia por motivação política. 
Cópias integrais de inquéritos, 
depoimentos e processos contra 
servidores públicos da Assessoria de 
Segurança e Informações do Banco. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Informações de 
Segurança da Aeronáutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1964 - 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
19,6 m 

Centro de Informações da 
Aeronáutica - 1980 - 1988 
Centro de Informações de 
Segurança da Aeronáutica 
- 1970 - 1980 
Estado-Maior da 
Aeronáutica (Brasil). 
Seção, 2 
Ministério da Aeronáutica 
(Brasil). Gabinete do 
Ministro. Seção, 2 
Serviço de Informações da 
Aeronáutica - 1968 - 1969 
Serviço de Informações da 
Aeronáutica. Núcleo - 1968 
- 1970 
Serviço de Informações de 
Segurança da Aeronáutica 
- 1969 - 

 
 
 
 
Dossiês pessoais, subversão nas 
Forças Armadas, mandados de 
prisão, listas de condenados, 
movimento sindical, movimento 
estudantil nas universidades, 
organizações de esquerda (MR-8 e 
PCdoB), Igreja Católica, Guerrilha do 
Araguaia, asilo político, atentados a 
bomba, seqüestros, assaltos, 
acompanhamento de manifestações 
públicas e controle sobre jornais e 
editoras, distribuição de panfletos. 

 
Centro de Informações do 
Exterior 

 
  1966 - 1985 

 
Textual(is) - sem especificação - 1,8 
m 

 
Centro de Informações do 
Exterior 

Atividades de cidadãos brasileiros no 
exterior, acompanhamento de 
emissão de passaportes, vistos, 
naturalização e análise de conjuntura. 

 
 
Comissão Especial de 
Investigações do Banco do 
Brasil 

 
 
 
  1964 - 1976 

 
 
Textual(is) - sem especificação - 
0,02 m 

 
 
Banco do Brasil. Comissão 
Especial de Investigações - 
1969 - 1975 

Relatórios da Comissão Especial de 
Investigações (CESPI), inquéritos 
sobre atividades consideradas 
inadequadas de funcionários, 
acompanhamento de inquérito 
policial-militar, dentre outros 
assuntos. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

 
 
 
 
 
 
Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos 
Políticos 

 
 
 
 
 
 
  1996 - 2008 

 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
15,6 m 

 
 
 
 
 
Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos 
Políticos (Brasil) - 1995 - 

Documentos encaminhados à 
Comissão por familiares de cidadãos 
desaparecidos e que participaram ou 
foram acusados de participar de 
atividades políticas entre os anos de 
1961 e 1979, a fim se subsidiar a 
análise, investigação e julgamento, se 
o encaminhamento fosse julgado 
procedente, de modo a que se 
promovesse alguma reparação às 
famílias ou a localização de seus 
corpos, quando existissem indícios do 
local de sepultamento. 

 
 
 
 
 
 
 
Comissão Geral de Inquérito 
Policial-Militar 

 
 
 
 
 
 
 
   1961 - 1970 

 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
3,24 m 
Dimensões em metros 
correspondem a 18 caixas-arquivo, 
contendo 
aproximadamente 22 680 folhas. 

 
 
 
 
 
 
Comissão Geral de 
Inquérito Policial-Militar - 
1969 - 1970 

Correspondência com os órgãos de 
informações - Serviço Nacional de 
Informações (SNI), Centro de 
Informações do Exército (CIE), 
Centro de Informações da Marinha 
(CENIMAR), Centro de Informações 
de Segurança da Aeronáutica (CISA), 
Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS) e Policia Federal, com 
as secretarias de Segurança Pública 
dos estados e territórios e polícias 
militares - referentes à investigação e 
diligências, relatórios de inquéritos 
policial-militar, relatórios de 
atividades, denúncias e sentenças 
condenatórias. 

 
 
 
Comissão Geral de 
Investigações 

 
 
 
   1968 - 1979 

 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 264 
m 

 
 
Comissão Geral de 
Investigações (Brasil) - 
1968 - 1979 

Processos de investigação sumária 
para confisco de bens por 
enriquecimento ilícito no exercício de 
cargo ou função pública da União, 
estados, Distrito Federal, territórios 
ou municípios, inclusive de empregos 
em autarquias, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista. 
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N. 1 

 
 
 
 
Comissão Geral de 
Investigações 

 
 
 
 
   1969 - 1979 

 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 5 m 

 
 
 
 
Comissão Geral de 
Investigações (Brasil) - 
1968 - 1979 

Livros de protocolo, processos e 
dossiês contábeis com 
demonstrativos mensais, balanços 
financeiros, balancetes, propostas 
orçamentárias e prestações de 
contas. 
Inclui recurso contra confisco de 
bens, sendo recorrente Aníbal Khury, 
do Paraná, e advogado o prof. 
Alcides Munhoz Netto. 

 
Companhia Brasileira de 
Armazenamento 

 
  1986 - 1987 

Textual(is) -sem especificação - 
0,10 m 
Mensuração dos documentos 
textuais corresponde a 102 folhas. 

 
Companhia Brasileira de 
Armazenamento - 1963 - 

 
Compra e extravio de armas por 
companhia de transporte aéreo. 

 
 
 
Companhia Docas do Estado 
de São Paulo 

 
 
 
  1948 - 1991 

 
 
Iconográfico(s) -cartaz(es) - 1 
item(ns) 
Textual(is) -sem especificação - 
0,12 m 

 
 
Companhia Docas de 
Santos - 0 - 1980 
Companhia Docas do 
Estado de São Paulo - 
1980 - 

Recortes de jornais, cartazes, 
panfletos, documentos do 
Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social de São Paulo, 
listagem de nomes, histórico político– 
partidário de pessoas e informes 
sobre a atuação de seus empregados 
em movimentos sindicais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho de Segurança 
Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
  1934 - 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 107 
m 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho de Segurança 
Nacional (Brasil) - 1937 - 
1988 
Conselho Superior de 
Segurança Nacional 
(Brasil) - 1934 - 1937 

Processos de cassação de direitos 
políticos e mandados eletivos, fichas 
e pastas individuais, informações 
relativas a atividades subversivas, 
nomeações para cargos públicos, 
irregularidades políticas, denúncias 
de corrupção, aplicações de ato 
institucional, cassação de mandatos, 
protestos de políticos, inquérito 
policial militar, sindicância, apreensão 
de livros subversivos, suspensão de 
direitos políticos, relações do Brasil 
com outros países, acordos militares, 
projetos de lei, lei de Segurança 
Nacional, licenciamento de soldados, 
fornecimento de certificados de 
reservista, concessão de medalhas 
militares. Livros de atas das sessões. 



50 
 

Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 1 

Departamento Administrativo 
do Serviço Público 

 
 1963 - 1985 

Textual(is) - sem especificação - 
0,01 m 

Departamento 
Administrativo do Serviço 
Público - 1938 - 1986 

Reintegração de funcionários 
públicos afastados por razões 
políticas. 

 
 
 
Divisão de Inteligência do 
Departamento de Polícia 
Federal 

 
 
 
 
  1964 - 1990 

 
 
 
Textual(is) - sem especificação - 16 
m 
Dimensões em metros 
correspondem a 119.000 folhas. 

 
 
Departamento de Polícia 
Federal (Brasil) - 1944 - 
Departamento de Polícia 
Federal (Brasil). Divisão de 
Inteligência 

Relatórios de informações, pedidos 
de busca, memorandos, informes, 
ofícios, prontuários e fotos sobre 
organizações de esquerda, 
movimento estudantil, sindicatos, 
professores, imprensa, religião, 
universidade, política partidária, 
subversão e participação feminina em 
movimentos contestatórios. 

Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério da 
Agricultura [seção do 
fundo Ministério da 
Agricultura] 

 
 
 1952 - 1993 

 
 
Textual(is) - sem especificação - 0,7 
m 

Ministério da Agricultura 
(Brasil). Divisão de 
Segurança e Informações - 
1970- 

 
Tomadas de contas, contratos, 
inventários, dados sobre investigação 
e informação sobre pessoas físicas. 

Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério da 
Fazenda 

 
1965 - 1971 

 
Textual(is) - sem especificação - 
0,02 m 

Ministério da Fazenda 
(Brasil). Divisão de 
Segurança e Informações 

Ofícios com levantamento de dados 
sobre funcionários. 

 
 
 
 
 
Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério da 
Justiça 

 
 
 
 
 
 1946 - 1986 

 
 
 
Iconográfico(s) - fotografia(s) - 1671 
item(ns) 
Sonoro(s) - disco(s) - 2 item(ns) 
Sonoro(s) - fita(s) 
audiomagnética(s) - 6 item(ns) 
Textual(is) - sem especificação - 58 
m 

 
 
Ministério da Justiça 
(Brasil). Divisão de 
Segurança e Informações - 
1967 - 1990 
Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores 
(Brasil). Seção de 
Segurança Nacional 
- 1946 - 1967 

Processos e documentos avulsos 
com informações, denúncias, 
investigações, inquéritos e/ou 
sindicâncias sobre questões 
fundiárias, irregularidades político 
administrativas e movimentos 
contestatórios à ordem política e 
social. 
Documentação de pessoal e sobre 
seitas religiosas, crimes comuns, 
discriminação racial, entorpecentes e 
estrangeiros. Legislação, inclusive 
anterior à criação do órgão, e 
publicações de diversas origens. 
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Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério da 
Saúde 

  
 
 
 
 
 
 1964 - 1990 

 
 
 
 
 
 
Textual(is) - sem especificação - 7,8 
m 

 
 
 
 
 
Ministério da Saúde 
(Brasil). Divisão de 
Segurança e Informações - 
1967 - 1990 

Concessão de bolsas de estudos na 
área de saúde, pedidos de busca 
sobre importação de medicamentos, 
greve de funcionários, campanhas de 
vacinação, solicitação de visto para 
médicos, implantação de empresas 
farmacêuticas no Brasil, relatórios de 
áreas infectadas por pestes, 
coletâneas da Escola Nacional de 
Informações com artigos sobre 
vigilância eletrônica, informações 
econômicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisão de Segurança e 
Informações do Ministério das 
Relações Exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1947 - 1990 

 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
93,66 m 
Documentos textuais incluem 
também fotografias, livros, 
panfletos, periódicos e 
recortes de jornais. 
O recolhimento de 3/8/2009 
corresponderia a aproximadamente 
1,40m (c. 10 
cx), contendo, inclusive, 
depoimentos gravados. Essa 
metragem acha-se 
acrescentada ao valor anterior que 
era de 92,26m. 

Ministério das Relações 
Exteriores (Brasil). 
Departamento Jurídico 
Ministério das Relações 
Exteriores (Brasil). Divisão 
de Segurança e 
Informações - 
1967 - 1990 
Ministério das Relações 
Exteriores (Brasil). Seção 
de Segurança Nacional - 
1939 
– 1967 
O órgão recolhedor, no 
que diz respeito ao 
segundo recolhimento, 
indicou também como 
produtores o 
Departamento Jurídico e 
departamentos geográficos 
do Ministério das Relações 
Exteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concessão e denegação de vistos, 
pedidos de busca, informes sobre a 
imagem do Brasil no exterior, dossiês 
pessoais, prorrogação de 
passaportes. 
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Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de 
São Paulo 

 
 
 
 
 
   1964 - 1964 

 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,01 m 
Dimensões em metros 
correspondem a seis itens. 

 
 
 
 
 
Universidade Federal de 
São Paulo. Escola Paulista 
de Medicina 

Documentos (cópias) relacionados à 
Comissão de Investigação Sumária, 
presidida pelo professor Antonio 
Bernardes de Oliveira, instaurada na 
Escola Paulista de Medicina, em 
1964, com o objetivo de identificar 
suspeitos de atividades ou idéias 
subversivas e que levaram à 
aposentadoria do professor Marcos 
Lindenberg em setembro do referido 
ano. 

 
 
 
Faculdade Federal de 
Farmácia e Bioquímica da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto 

 
 
 
 
 1965 - 1995 

Formato(s) digital(is) -cd(s) - 1 
item(ns) 
Textual(is) -sem especificação - 
0,14 m 
Dimensões estimadas em metros 
correspondem a sete pastas 
originalmente recolhidas, além de 1 
CD, este relacionado aos 
documentos supracitados de 
professores, funcionários e alunos. 

 
Escola Federal de 
Farmácia e Química de 
Ouro Preto - 1950 - 1969 
Universidade Federal de 
Ouro Preto (Minas Gerais, 
Brasil). Faculdade Federal 
de Farmácia e Bioquímica 
- 1969 - 

 
Atestados de bons antecedentes, 
fichas individuais para serviço militar 
e folhas corridas de professores, 
funcionários e alunos, inquérito 
referente a aluno e mandado de 
segurança referente a professor. 
Correspondência. 

 
 
 
 
 
 
 
   Fundação Oswaldo Cruz 

 
 
 
 
 
 
 
  1971 - 1978 

 
 
 
 
 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,28 m 
Dimensões em metros equivalem a 
duas caixas-arquivo. 

 
 
 
 
 
 
 
Fundação Oswaldo Cruz 

Fichas funcionais submetidas à 
Divisão de Segurança e Informações 
do Ministério da Saúde. Contêm 
informações para contratação de 
servidores no regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), bolsa de pesquisa, 
substituição de funcionário, 
curriculum vitae, correspondência e 
listagem. Tais fichas retornaram à 
Fundação Oswaldo Cruz com 
aprovação ou não da contratação do 
candidato. 

 
Gabinete do Ministro da 
Justiça 

 
1975 - 1989 

Textual(is) -sem especificação - 2,8 
m 
A estimativa em metros 
corresponde a 548 processos. 

Ministério da Justiça 
(Brasil). Gabinete do 
Ministro - 1967 - 

Cartas-denúncia enviadas ao ministro 
da Justiça referente a prisões, 
torturas e outros crimes perpetrados 
contra dos direitos humanos. 
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Rede Ferroviária Federal 
Sociedade Anônima 

 
 
  1968 - 1986 

 
 
Textual(is) -sem especificação - 
0,01 m 

 
 
Ministério dos Transportes 
(Brasil) 

Documentos atinentes à área de 
segurança interna da Estrada de 
Ferro Leopoldina, compreendendo 
subversão, roubo de dormentes de 
trilhos, atuação sindical, entre outros 
assuntos. 

 
 
 
 
 
 
 
Serviço Nacional de 
Informações 

 
 
 
 
 
 
 
  1964 - 1990 

Cartográfico(s) -mapa(s) - 774 
item(ns) 
Micrográfico(s) -microficha(s) - 
220000 item(ns) 
Textual(is) -sem especificação - 132 
m 
Bibliográficos sem especificação: 
impressos avulsos (3.398) e 
encadernados 
(6.151). Iconográficos sem 
especificação: rolo de filme 
fotográfico (1). 
Tridimensionais: bandeira (1), bóton 
(1), moeda (1), munição para arma 
de fogo 
(38), sacola (1), viseira de papelão 
(1), cédula (moeda) (3). 

 
 
 
 
 
 
 
Serviço Nacional de 
Informações (Brasil) - 1964 
- 1990 

 
Documentos produzidos pelo SNI e 
recebidos dos diversos órgãos que 
compunham o extinto Sistema 
Nacional de Informações (SISNI), 
entre eles as unidades de inteligência 
das Forças Armadas e da Polícia 
Federal, sobre repressão a 
organizações de esquerda, anistia, 
prisões, partidos políticos, 
movimentos populares, sindicatos, 
Igreja, universidades e movimento 
estudantil, asilo político, guerrilha 
urbana, guerrilha rural, terrorismo, 
relações internacionais, cassação de 
mandatos e direitos políticos. 

 
Setor de Segurança e 
Informações da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear 

 
 
  1969 - 1973 

Textual(is) -sem especificação - 
0,01 m 
As dimensões em metros 
correspondem a oito dossiês, 
totalizando 111 folhas. 

 
Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (Brasil) - 
1956 - 

Dossiês pessoais, documentos sobre 
o comunismo, análise sobre a 
atuação dos movimentos de 
esquerda, informações sobre 
pessoas presas ou perseguidas. 

 
 
 
 
 
Universidade Federal de 
Sergipe 

 
 
 
 
 
  1969 - 1977 

 
 
 
 
 
Mensuração dos documentos 
textuais corresponde a, 
aproximadamente, 178 imagens. 

Universidade Federal de 
Sergipe (Brasil). 
Assessoria de Segurança 
e Informações 
- 1976 - 
Universidade Federal de 
Sergipe (Brasil). 
Assessoria Especial de 
Segurança e 
Informações - 1972 - 1975 
Universidade Federal de 
Sergipe (Brasil). Reitoria - 
1968 - 

Atividades de alunos, professores e 
funcionários em movimentos de 
protesto e reivindicatórios e inquéritos 
instalados a fim de investigar a 
atuação política dos mesmos. 
Circulares encaminhadas pela 
Divisão de Segurança e Informações 
do Ministério da Educação. 
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N. 2 

 
 
 
 
Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência 
da República 

 
 
 
 
 
   1990-1999 

 
 
 
 
 
Micrográficos – microfichas – c. 
30.000 itens; 
Textuais c. 10 m.  

 
 
 
 
Presidência da República 
(Brasil). Secretaria de 
Assuntos Estratégicos 

Documentos produzidos e 
acumulados pelas extintas Secretaria 
de Assuntos Estratégicos (SAE), 
Secretaria de Inteligência (SI) e 
Subsecretaria de Inteligência (SSI) 
compreendendo relatórios de 
inteligência produzidos pelos 
sistemas relativos a questões 
fundiárias, indígenas, movimentos 
sociais reivindicatórios, informes de 
conjuntura interna e externa.  

 
 
Assessoria de Segurança e 
Informações da TELEBRÁS 
(seção do fundo 
Telecomunicações Brasileiras 
Sociedade Anônima)  

 
 
 
    
   1973-1982  

 
 
 
 
Micrográficos - rolos de 16mm - 51 
itens 

 
 
 
Telecomunicações 
Brasileiras Sociedade 
Anônima. Assessoria de 
Segurança e Informações  

Informes, informações e 
correspondência mantida entre as 
companhias telefônicas integrantes 
do Sistema Nacional de 
Telecomunicações, a Divisão de 
Segurança e Informações do 
Ministério das Comunicações e a 
Assessoria de Segurança e 
Informações da Telebrás.  

 
 
 
 
 

N. 3 

 
 
 
 
 
 
Estado-Maior das Forças 
Armadas - EMFA 

 
 
 
 
 
 
   1946-1991 

 
 
 
 
 
 
Textuais; 5,18m 

 
 
 
 
 
 
Estado-Maior das Forças 
Armadas - EMFA 

Boletins do EMFA e do Exército; 
Punição e Promoção de militares; 
Instalação de fábrica de explosivos; 
Relatórios; Cooperação científica e 
militar entre Brasil e outros países; 
Remuneração de militares em 
missões no exterior; Remessas de 
documentos; Estabelecimentos e 
empresas diretamente ligados à 
segurança nacional; Plano de 
Apresamento de Emergência e Plano 
Nacional de Segurança; Apoio aéreo 
a operações navais; Relatório de 
comissão de IPM; Relatório de 
atividades do EMFA etc. 
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N. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegacia de Polícia Federal 
em Dourados (Mato Grosso 
do Sul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1970-1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textuais c. 1,96 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviço de Informações da 
Superintendência Regional 
do Departamento de 
Polícia Federal no Estado 
do Mato Grosso, 
DR/MT - Posto de 
Dourados, Delegacia de 
Polícia Federal em 
Dourados, Centro de 
Informações do 
Departamento de Polícia 
Federal, Agência de 
Campo Grande do Serviço 
Nacional de Informações, 
Sub departamento de 
Operações do 
Departamento de Aviação 
Civil do Ministério da 
Aeronáutica, Divisão de 
Polícia Fazendária do 
Departamento de Polícia 
Federal. 

Recibos de pagamentos, pedidos de 
busca e informes sobre produção de 
informações para o Plano Nacional de 
Informações (PNI), relatórios de atividades 
e inventários de documentos sigilosos. 
Normalização de revista de passageiros 
das empresas de transporte aéreo, ordem 
de serviço sobre chamadas via rádio, 
regresso de brasileiros que se encontram 
no exterior, comunicado da Embaixada do 
Chile sobre medidas para evitar 
falsificação de passaportes,orientação do 
DOPS para análise de panfletos etc. 
Pastas nominais, de A a Z, boletins de 
localização e captura de condenados, 
comunicação de fuga de detentos, relação 
de condenados, relação de banidos, 
revogação de banimento, condenados por 
crimes previstos na Lei de Segurança 
Nacional, documentos de informação e 
investigação sobre pessoas físicas. 
Informações e investigações sobre 
pessoas jurídicas. Contrabando, 
homicídios, pedidos de busca e informes 
sobre conflitos e delitos, informações e 
relações de veículos roubados ou 
furtados, mandados de prisão por 
receptação, extravio de veículos,extravio 
ou desaparecimento de armas e 
documentos pessoais, latrocínio, 
estelionato, falsificação e fraude. 
Informações e investigações sobre 
censura e propaganda adversa nos meios 
de comunicação, sobre atuação e 
tendências dos partidos políticos no Brasil, 
sobre a esquerda clerical e o movimento 
comunista no Brasil e no exterior, artigos 
sobre retorno de intelectuais subversivos 
ao Brasil, informações e investigações 
sobre manifestações 
civis coletivas, guerrilhas e anistia, sobre 
identificação de 
agentes dos serviços de informação em 
manifestações. 



56 
 

Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisão de Informações da 
Petróleo Brasileiro Sociedade 
Anônima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1962-1992 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micrográfico(s) - rolo(s) de 16mm - 
426 item(ns) 
Micrográfico(s) - microficha(s) - 
131.277 item(ns) 
Textual(is) - sem especificação - 
1,32 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima. 
Gabinete da Presidência. 

Documentos avulsos: pareceres e 
relatórios de investigação sobre 
empregados da empresa nos 
estados, lista de empregados 
demitidos, lista de empregados que 
solicitaram retorno, fichas 
informativas sobre os empregados, 
prontuários de empregados, relatórios 
de comissão de sindicância. 
Documentos encadernados: relatórios 
de auditagem e inquéritos 
administrativos. 
Documentos em microfilme: 
prontuários de empregados (fichas de 
controle de investigação político-
social), contendo nome do 
funcionário, filiação, trabalhos 
anteriores, vinculação política, 
situação econômica etc., resultados 
de consulta a órgãos de informação 
nos estados e, eventualmente, 
fotografias em 3X4 das pessoas 
cadastradas. 

 
 
 

N. 5 

 
 
Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia 
Federal em Pernambuco 

 
 
 
   1977-1992 

 
 
Textuais - 1,76m; 
Iconográficos - 1 álbum de 
fotografias e fotos avulsas 

 
 
Superintendência Regional 
do Departamento de 
Polícia Federal em 
Pernambuco 

Investigação e informações sobre 
pessoas físicas e jurídicas, partidos 
políticos, entidades sindicais, 
movimento estudantil, manifestações 
civis e coletivas, medidas preventivas 
para a manutenção da ordem pública 
e repressão à subversão 

Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia 
Federal em Roraima 

 
   1975-1983 

 
Textuais c. 0,24 m. 

Superintendência Regional 
do Departamento de 
Polícia Federal em 
Roraima 

Recortes de jornais e informes sobre 
a atuação de políticos, invasão e 
agitação em reservas indígenas, 
garimpos, ocorrências em fronteiras. 

Fonte: Arquivo Nacional. Diário Oficial da União. 
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Decreto n. 
44.131/2013 

 
 
Delegacia Especial de 
Segurança Política e Social  

 
 
   1905 - 1944 

 
 
Textuais 24,50 m; Cartazes 10; 
Cartões postais 
41; Desenhos 07; Fotografias 
1.379; Mapas 09 

 
 
Polícia Federal do Rio de 
Janeiro 

Contém informações sobre as 
atividades de integralistas, 
comunistas, espionagem alemã e 
italiana durante a 2ª Guerra Mundial. 
Os relatórios informam sobre a 
estrutura e a atuação da Polícia 
Política. 

 
 
Departamento Autônomo de 
Ordem Política e Social do 
Estado do Rio de Janeiro  

 
 
  1934 - 1975 

 
 
Textuais 14 m 
41; Desenhos 07; Fotografias 
1.379; Mapas 09 

 
 
Superintendência Regional 
da Polícia Federal (Rio de 
Janeiro) 

Reúne prontuários de pessoas 
físicas, associações e organizações 
políticas; livros de freqüências dos 
servidores; livros de protocolos de 
correspondência; livros de 
ocorrências e fichas de nomes de 
pessoas e entidades coletivas. 

 
Departamento de Ordem 
Política e Social do Estado da 
Guanabara  

 
  1962 - 1975 

 
Textuais 11,7 m; Fotografias 346 

 
Polícia Federal do Rio de 
Janeiro 

O fundo reúne os seguintes espécies 
de documentos: dossiês, prontuários, 
laudos, inquéritos, cartas, fichas 
funcionais, mapas de freqüência de 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
Divisão de Polícia Política e 
Social  

 
 
 
 
 
 
 
   1944 - 1962 

 
 
 
 
 
 
 
Textuais 63,30 m; Fotografias 
2.523; Micrográficos 98 rolos 

 
 
 
 
 
 
 
Polícia Federal do Rio de 
Janeiro 

A série Dossiês, que contém o maior 
número de documentos, reúne 
informações sobre as atividades e a 
estrutura do Partido Comunista, 
destacando-se os dossiês da 
Comissão Executiva; de células e 
comitês; de dirigentes e militantes; de 
congressos; de campanhas eleitorais; 
da Internacional Comunista e de 
partidos comunistas de diversos 
países, imprensa; sindicatos; 
associação de moradores; 
movimento estudantil, entre outros. A 
série Fichas de Referência, 
conhecida como fichas verdes, 
contém informações sobre lideranças 
políticas, militares, comunistas, 
integralistas, associações, periódicos, 
entre outros. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto n. 
44.131/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Penal Cândido 
Mendes 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1938 - 1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
Textuais Ca 100 m; Plantas 122; 
Códices 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituto Penal Cândido 
Mendes em 1994 e 
Penitenciária Vicente 
Piragibe em 2002. 

As plantas referem-se aos prédios e 
instalações da Penitenciária Agrícola 
do Distrito Federal, Colônia Agrícola 
do Distrito Federal e Colônia Penal 
Cândido Mendes de 1937 a 1975. A 
documentação textual consiste em 
códices onde podem ser destacados 
livros de ponto, de registro de presos, 
de ocorrência, de enfermaria, boletins 
internos de serviço; e a 
documentação avulsa é formada por 
prontuários de internos, fichas de 
término de pena, fichas de 
atendimento jurídico, fichas 
funcionais, prontuários médicos, 
correspondência, abaixo-assinados, 
encontrando-se em fase de 
identificação sob a guarda da Divisão 
de Documentos Permanentes do 
Arquivo Público do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
Departamento do Sistema 
Penitenciário  

 
  1931 - 1997 

 
Textuais - 80m 

 
Penitenciária Milton Dias 
Moreira 

Documentos com informações 
pessoais sobre internos das diversas 
unidades prisionais do DESIPE. 
Podem ser encontrados prontuários, 
fichas e solicitações de visitas. 

 
 
Casa de Detenção do Rio de 
Janeiro 

 
 
  1860 - 1969 

 
 
Textuais 28 m 

 
 
Coordenadoria Jurídica do 
DESIPE 

Compõe-se de livros e de matrículas 
de homens, menores, mulheres, 
pessoas livres e escravos, contendo 
nome, número de entrada, 
nacionalidade, filiação, cor, razão da 
prisão, sinais característicos e 
vestimentas. 
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Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto n. 
44.131/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polícias Políticas do Rio de 
Janeiro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1927 - 1983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textuais 390 m; Fotografias 50.000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Penal Cândido 
Mendes em 1994 e 
Penitenciária Vicente 
Piragibe em 2002. 

 O fundo reúne cerca de 120 mil 
prontuários, 3 mil pastas agrupadas 
em 58 setores, 2 milhões e 500 mil 
fichas e centenas de códices. Os 
prontuários, organizados pela Polícia, 
contêm fichas de identificação, 
termos de declaração, fotografias, 
relatos de investigação e resumo das 
informações. Os dossiês, 
organizados fisicamente em 
pastas/setores, contêm relatos de 
investigação, correspondência de 
outros órgãos de informação, 
boletins, termos de declaração, 
fotografias, recortes de jornais e 
documentos apreendidos: panfletos, 
folhetos, cartazes, ilustrações, 
fotografias, periódicos, objetos 
tridimensionais, correspondência, 
registro de identidade, entre outros. 
Destacam-se os documentos 
relativos à Aliança Nacional 
Libertadora, ao Partido Comunista, à 
Ação Integralista Brasileira, e a 
organizações da Esquerda Armada, 
partidos políticos, sindicatos, 
entidades estudantis, espionagem, 
anistias, eleições e greves. 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Decreto n. 44.131/2013 
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Tabela 4 - Conjuntos documentais dos editais do APERS 

Edital Fundo/Coleção Datas Dimensão e Suporte Procedência Conteúdo 

 
 
 
 
 
 

N.1 

 
 
 
 
Comissão Especial de 
Indenização a Ex Presos 
Políticos. 

 
 
 
 
   1998-2008 

 
 
 
 
Textuais com 40,33 metros lineares. 

 
 
 
 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, SSP/RS 

Processos administrativos 
compostos por recortes de jornais, 
fotografias, certidões expedidas por 
órgãos públicos federais e 
estaduais, cópias de inquéritos 
policiais e militares, pareceres 
psiquiátricos e outros. Juntamente a 
este rol de documentos, temos uma 
declaração feita pela parte 
envolvida que, detalhadamente, 
relata sua atuação política, bem 
como sua prisão e 
conseqüentemente, os maus tratos 
aos quais foi vítima. 

Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Rio Grande do Sul.
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 Os conjuntos documentais apresentados por esses arquivos abrangem de 

1860 até 2008, com predomínio no séc. XX, entre 1900 a 2000. 

 Com exceção do AN, APERJ, que inclui entre os conjuntos documentais 

aqueles relativos ao Instituto Penal Cândido Mendes, ao Departamento do Sistema 

Penitenciário e à Casa de Detenção do Rio de Janeiro, os demais conjuntos 

documentais estão relacionados diretamente, por período e temática a questões 

políticas relativas ao período da Ditadura Militar, 8  tendo os documentos sido 

principalmente produzidos nesse período  ou sejam o resultado de investigações ou 

reclamações realizadas após o fim do Regime Militar, para averiguação ou 

compensação de fatos ocorridos então. O fato de esses conjuntos estarem 

relacionados de alguma forma com a ditadura demonstra a clara importância deles 

para resolver questões relacionadas à resolução de crimes contra os direitos 

humanos, ações principalmente executadas pelas comissões da verdade nacional e 

estaduais que foram estabelecidas.  

É interessante observar que a Comissão Nacional da Verdade (CNV)é criada 

pela Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011, mesma data da promulgação da 

LAI, o que não é, de maneira alguma, uma coincidência – para realização do 

trabalho da CNV, era fundamental que se pudesse ter acesso a documentos e, no 

que nos interessa aqui, na medida em que a própria CNV recebe insumos de 

pesquisadores individuais, facilitar-lhes o acesso a documentos que poderiam ter 

sua leitura dificultada por conterem informações pessoais, seria extremamente 

interessante.  

 Cabe registrar, entretanto, que a LAI não está restrita às questões pertinentes 

à Ditadura Militar, e por isso suas disposições, bem como aquelas do decreto que a 

regulamenta em nível federal, podem ser invocadas também para outros objetivos. 

No caso dos editais para de abertura de conjuntos documentais necessários à 

recuperação de fatos históricos de maior relevância, tal recurso poderia ser usado 

para abertura de quaisquer conjuntos com informações pessoais, desde que se 

configure a necessidade de elucidação de fato histórico relevante. Ora, como toda 

documentação de caráter permanente elucida sobre a história e toda a história é 

                                                           
8
 Obviamente, esses conjuntos documentais são relativos a unidades prisionais, nas quais é possível 

terem sido presas pessoas por motivos políticos entre 1964-1985. No entanto, as informações neles 

presentes abrangem muito mais do que isso, tanto em termos cronológicos quanto temáticos. 
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relevante para compreensão do presente, é lícito supor que para muitos outros 

acervos se poderia lançar mão do mesmo recurso. 

 Até o momento, como o comprovam as tabelas já apresentadas, isso não 

ocorreu, parecendo haver a estreita compreensão de que o edital serve basicamente 

á pesquisa histórica voltada para o período da Ditadura Militar. 
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5.  Conclusão 

Neste trabalho foi abordada a questão de como os editais preconizados pelo 

decreto n. 7.724/2012 podem facilitar o acesso aos documentos, principalmente os 

documentos com informações pessoais. Foi abordado também como a legislação de 

acesso evoluiu no Brasil juntamente com o conhecimento da população sobre os 

seus direitos e o ressurgimento da democracia. 

A lei n. 12.527/2011 foi um marco na história legislativa sobre o acesso, 

criando e delimitando regras no que tange os prazos de restrição dos diversos graus 

de sigilo. Além de criar os termos “transparência ativa” e “transparência passiva”, 

criou os pressupostos legais para que o decreto n. 7.724/2012, que a regulamentou 

no âmbito do Poder Executivo Federal, tratasse dos editais de acesso. 

Antes de abordar sobre os editais, este trabalho analisou a questão do 

acesso, utilizando desde autores consagrados até os princípios criados pelo 

Conselho Internacional de Arquivos. 

Devido ao fato da legislação sobre esses editais criados ser muito recente, 

era muito provável que poucos arquivos públicos os tivessem produzido e 

promulgado. Isso foi comprovado pela pesquisa apresentada no terceiro capítulo, 

que demonstrou que somente três arquivos públicos brasileiros haviam lançado mão 

desse recurso desde 2012. A mesma pesquisa demonstrou que praticamente todos 

os editais produzidos até 2013 possuem documentos relacionados com a Ditadura 

Militar. 

Os arquivos públicos devem ser mais proativos no sentido de oferecer mais 

ferramentas de busca e acesso ao seu acervo. Ferramentas como os editais 

estudados neste trabalho podem ajudar os usuários a exercerem seus direitos de 

pesquisa e a realizarem novos estudos correlacionando as informações reveladas 

através desses conjuntos documentais. 

Concluindo, apesar de esses editais terem grande importância para o 

desenvolvimento e crescimento da arquivística, da história e da transparência 

pública, os arquivos públicos ainda não dão á devida atenção para eles, que podem 

ser peças chave não só para responder diversas questões sobre a Ditadura Militar, 

mas também chamar a atenção das novas gerações para a rica história do país e de 

seus habitantes. Esperamos também que este trabalho sirva para melhorar o 
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entendimento de futuros arquivistas sobre alguns detalhes da Lei de Acesso à 

Informação. 
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