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RESUMO 

 

 

 

A compreensão dos motivos que geraram a inquietação dos profissionais de arquivo, em 

2011, com o retorno do Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça, após um breve período 

de 10 anos vinculado à Casa Civil da Presidência da República é a finalidade desta pesquisa. 

A consternação registrada nos periódicos, nos artigos científicos, nas reuniões e no abaixo-

assinado organizado pelas lideranças do setor de arquivos denuncia um cenário de conflito de 

interesses que apresenta como protagonistas profissionais da área e o governo. Diante disto, 

são investigadas as circunstâncias que envolvem o confronto, com base nas publicações do 

período e na literatura científica. Primeiramente, são analisadas as estruturas político-

administrativas nas quais estão inseridos os Arquivos Nacionais em França, Reino Unido e 

Estados Unidos, referências para o Estado e o Arquivo Nacional brasileiros em diferentes 

períodos. São destacadas, também, as tendências contemporâneas que unem os modelos 

internacionais. Posteriormente, é examinada a estrutura do Arquivo Nacional do Brasil desde 

sua gênese, destacando as modernizações normativas dos últimos 25 anos e as dificuldades de 

implementação das prerrogativas legais, sobretudo no tocante ao direito de acesso à 

informação pública. Em seguida, expõe-se o conflito existente entre o posicionamento dos 

profissionais de arquivo e o governo em relação a posição hierárquica do Arquivo Nacional 

no âmbito estatal. Investiga-se os motivos das transferências de subordinação e as 

conseqüências das mudanças para a organização dos arquivos e para a efetivação do ideal de 

transparência pública. Finalmente, são consolidadas algumas conclusões acerca da relação 

conflitante entre o Arquivo Nacional e o Estado, que são causa e efeito das condições em que 

se encontram a transparência pública, as reivindicações sociais e o modelo democrático 

brasileiro. 

 

 
Palavras-chave: Arquivo Nacional (Brasil). Estado. Acesso à informação. Democracia 
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ABSTRACT 
 
 

 

The purpose of this research is to understand the reasons for the unrest of archivists, in 2011, 

with the return of the National Archives to the Justice Department, after a brief period of 10 

years related to the Civil House of the Presidency. The consternation presented in journals, 

scientific articles, meetings and petition organized by archivists reveals a scenario that shows 

a conflict of interest between professionals and government. In front of this, the research 

investigates the circumstances surrounding the confrontation, based on publications of the 

period and in the scientific literature. The first step is to analyze the political and 

administrative structures in which are involved the National Archives in France, United 

Kingdom and United States. Those are references to the Brazilian State and National Archives 

in different periods. The contemporary trends that unite the international models are also 

observed. Subsequently, the structure of the National Archives of Brazil is examined since its 

genesis, highlighting the normative modernizations of the last 25 years and the difficulties of 

implementing the legal prerogatives, especially observing the right of access to public 

information. It then sets up the conflict between the archivists‟ opinion and the government‟s 

opinion about the hierarchical position of the National Archives at the State level. The reasons 

for the transfers of subordination and the consequences of changes for the National Archives 

and for the realization of the ideal of public transparency are investigated. Finally, some 

conclusions about the conflicting relationship between the National Archives and the State are 

researched.   These   relationship   is   the  cause  and  effect  of  current  conditions  of  public   

transparency, social  demands and the Brazilian democratic model. 

 

 

Keywords: National Archives. State. Access to information. Democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 No dia 02 de janeiro de 2011, durante seu discurso de posse, o então ministro-chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, Antonio Palocci, anunciou a exclusão do Arquivo 

Nacional de seu quadro de competências. 

 Sob a justificativa de ser um pedido da Presidente Dilma Rousseff que a Casa Civil se 

concentrasse em suas funções originais, o Arquivo Nacional retornou ao Ministério da Justiça, 

órgão ao qual esteve subordinado tradicionalmente. 

 O anúncio da transferência foi recebido com grande consternação pelos profissionais 

de arquivo. Subordinado, ao longo do Século XX, ao Ministério da segurança pública, o 

Arquivo Nacional enfrentou sérias dificuldades financeiras e políticas. Vinculado à Casa 

Civil, desde o ano 2000, o Arquivo vinha realizando conquistas importantes na efetivação de 

algumas de suas competências legais modernas, que visam a dinamização do acesso à 

informação. 

 Diante do anúncio arbitrário de Palocci, no qual não houve a consulta aos setores 

interessados da sociedade civil, um encontro de lideranças foi organizado no dia 05/01/2011, 

na Escola de Arquivologia, na UNIRIO, com o objetivo de tentar reverter tal decisão. O 

encontro contou com a presença de representantes da Associação dos Arquivistas do Estado 

do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de Arquivo, da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros, da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, 

da Associação Brasileira de Antropologia, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, da 

Casa de Oswaldo Cruz, do Museu de Astronomia, da Associação Nacional de Professores 

Universitários de História, da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência/Rio, além de 

vários profissionais das áreas afins ao trabalho arquivístico. 

Uma carta com a manifestação de desagrado, endereçada à Casa Civil, foi produzida 

pela Associação dos Arquivistas Brasileiros com o pedido de manutenção de vinculação e um 

abaixo-assinado resultante da iniciativa do Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de 

Arquivo recebeu milhares de expressões de apoio com a esperança de que a decisão pudesse 

ser revertida. O que não ocorreu. O Decreto 7.430 de 17 de janeiro de 2011 ratificou a 

transferência anunciada. 

 A gênese do Arquivo Nacional remonta à Constituição Imperial, momento em que o 

Brasil buscava a afirmação de sua independência e nacionalidade. Em 1838 foi criado o 

Arquivo Público do  Império, como centro para a guarda das leis. O Arquivo foi transformado 
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durante a República em Arquivo Público Nacional, recebendo, posteriormente, a 

denominação de Arquivo Nacional. 

 As funções originais da instituição eram o recolhimento, a guarda, a classificação e a 

conservação da documentação produzida pela administração pública, de caráter permanente. 

O armazenamento de documentação federal estava aliada a noção de segurança nacional, o 

que ajuda a explicar sua vinculação, ao longo da República, ao Ministério da Justiça. 

 Em meados do Século XX emerge na Arquivística o modelo de gestão de documentos 

no qual o Arquivo Nacional amplia suas atribuições. De instituição voltada para a guarda de 

documentos históricos para a memória nacional, ele aparece como centro de um sistema de 

gerenciamento dos documentos federais ativos, responsável pelo controle técnico e normativo 

da gestão dos documentos produzidos pela administração pública federal. Assim, ele passa a 

congregar funções que envolvem o passado, o presente e o futuro (Jardim, 2011). 

 Grandes esforços para que o Arquivo Nacional se encaixasse nesse novo paradigma 

foram realizados, com destaque para a lei 8.159 de 1991, quando é criado o Conselho 

Nacional de Arquivos – CONARQ e o Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. Porém, 

problemas como a falta de investimentos, quadro reduzido de profissionais e, sobretudo, a 

falta de legitimidade diante dos outros órgãos da administração pública, por ser reconhecido 

como uma parte do Ministério da Justiça, marcaram esta vinculação, dificultando a 

implementação das mudanças.  

 Por isso, no ano 2000, quando no governo de Fernando Henrique Cardoso o Arquivo 

Nacional foi transferido para a Casa Civil, acreditou-se que o Arquivo Nacional começaria 

uma nova era, na qual, finalmente, poderia executar as atribuições que justificam a sua 

existência.  

 De fato, nos dez anos em que esteve vinculado à Casa Civil algumas conquistas foram 

conseguidas como: aumento de recursos humanos e financeiros, melhores padrões técnico-

científicos e maior visibilidade política por pertencer a um órgão supra-ministerial (Jardim, 

2011). 

 Diante do exposto, compreende-se a inquietação do retorno do Arquivo Nacional ao 

controle do Ministério da Justiça. Se no passado houve uma afinidade de atribuições, visto 

que, o Arquivo Nacional era percebido como órgão de guarda da memória que deveria estar 

em segurança, hoje o que se deseja é que a informação contida nos arquivos esteja ao acesso 

de todos os cidadãos. 

Frente à consternação dos profissionais de arquivo diante da mudança de um cenário 

que vinha sendo favorável à instituição e a decisão unilateral do governo de efetivar a 
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transferência que gerou tantos protestos, essa pesquisa se orienta no sentido de procurar 

elementos que expliquem as razões para o surgimento e a  manutenção do conflito.  

Para isto recorre-se à imprensa, testemunha do posicionamento dos arquivistas e do 

Governo no momento do embate político, e à literatura acadêmica, responsável por analisar  e 

desvelar gradativamente os fatores envolvidos no confronto.  

 Primeiramente, são analisados os Arquivos Nacionais em França, Reino Unido e 

Estados Unidos procurando demonstrar a relação existente entre a estrutura político-

administrativa dos Estados e a organização e a vocação dos arquivos. Expõe-se as 

particularidades que deram origem aos diferentes modelos nacionais e ressalta-se, 

posteriormente, as tendências atuais que os unem. 

 Em seguida, é analisado o Arquivo Nacional desde sua gênese até os últimos 25 anos. 

Examina-se as condições políticas, orçamentárias e técnicas que originaram uma instituição 

pouco reconhecida socialmente e frágil na consecução de suas atividades. São evidenciados, 

ainda, as modernizações normativas que fortalecem legalmente a instituição e os problemas 

que subsistem à margem da aparência da construção do ideal de transparência pública 

propalada pelo governo. 

 Finalmente, investiga-se as implicações das diferentes subordinações do Arquivo 

Nacional no âmbito governamental. São analisados os reflexos da vinculação ao Ministério da 

Justiça, responsável pela segurança nacional, e à Casa Civil da Presidência da República. 

Observa-se, ainda, em quais condições as transferências foram realizadas e o que isso revela 

sobre a relação do Estado com a instituição arquivística responsável pela divulgação do 

patrimônio documental do governo federal e pela garantia do pleno acesso à informação, que 

significa, afinal, a relação do governo com a transparência pública e o modelo de Democracia 

existente no país. 
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2 A CONSTITUIÇÃO DOS ARQUIVOS NACIONAIS EM FRANÇA, REINO UNIDO 

E ESTADOS UNIDOS: ELEMENTOS A COMPARAR 

 

 

 A estrutura dos Arquivos Nacionais tem por característica refletir o modelo político-

administrativo das nações nas quais estão inseridos. Isto quer dizer que a organização dos 

arquivos reproduz a realidade político-constitucional de cada Estado (FRANCO, 1986). 

 A formação do Arquivo Nacional, historicamente, encontra-se vinculada a composição 

que os Estados Nacionais assumiram a partir da Idade Contemporânea. Nos períodos 

anteriores, Idade Média e Idade Moderna, os arquivos apresentavam um caráter exclusivista, 

secreto, com a documentação dispersa em arquivos privados, orientados à guarda dos 

privilégios das classes detentoras do poder político-econômico. 

 A partir da Revolução Francesa e de seus ideais de criação do Estado Nacional 

igualitário, fraterno e livre, emergiu uma nova percepção da finalidade dos arquivos. 

Originariamente voltados à garantia dos interesses particulares, os Arquivos passaram a ser 

Nacionais, isto é, alcançaram relevância coletiva tornando a dimensão dos acervos 

arquivísticos públicos, visto que, pertencentes à nação. 

 Assim, do mesmo modo que o Estado adquiriu, ainda que de forma incipiente, 

contornos democratizantes, os arquivos públicos começaram também a se orientar aos 

interesses soberanos da coletivamente. 

 Neste contexto, os Arquivos Nacionais passaram a apresentar uma organização 

centralizadora, como no caso da França, ou descentralizada, como ocorre no Reino Unido e 

nos Estados Unidos. A adoção de cada modelo reflete a realidade política de organização do 

seu Estado. O que os une é a noção de pertencimento do acervo arquivístico público à nação. 

 A vinculação do surgimento dos Arquivos Nacionais com as circunstâncias políticas 

de afirmação de um novo modelo de Estado acarretou na predominância dos interesses 

testemunhais dos documentos históricos, em detrimento do reconhecimento dos valores 

científico e administrativo dos registros. Dessa forma, neste primeiro momento, os arquivos 

se caracterizavam, fundamentalmente, por seu valor de guarda da memória nacional. 

 Acompanhando as mudanças político-administrativas, ocorridas em meados do Século 

XX, os Arquivos Nacionais adquiriram novos paradigmas, com destaque para a participação 

dos documentos administrativos na formação dos acervos, seguindo o modelo sistêmico de 

organização, no qual se destacou o Arquivo Nacional dos Estados Unidos como reformulador 

e disseminador dos novos paradigmas arquivísticos. Além disso, adquiriu força a noção de 

direito de acesso geral e amplo aos arquivos. 
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 Neste capítulo, serão analisados os Arquivos Nacionais em França, Reino Unido e 

Estados Unidos. Esses arquivos foram escolhidos como referência comparativa ao modelo 

brasileiro por duas importantes razões: em primeiro lugar, tratam-se de modelos de 

organização político-administrativas diversas, que possuem estruturas arquivísticas 

diferenciadas: centralizantes e descentalizantes, de grande influência mundial; em segundo 

lugar, encontram-se subordinados a diferentes níveis hierárquicos do governo. A França 

vincula seu Arquivo Nacional ao Ministério da Cultura, o Reino Unido, como o Brasil, ao 

Ministério da Justiça e os Estados Unidos, diretamente à Presidência da República.  

 A seguir serão apresentadas essas configurações, com elementos a comparar com a 

estrutura político-organizacional do Arquivo Nacional brasileiro, visto que, seu 

posicionamento na estrutura governamental exerce direta influência em sua missão e na 

abrangência de suas funções sócio-culturais, educacionais e políticas. 

 

 

2.1 ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE 

 

 

A criação dos Archives Nationales de France ocorreu no momento em que a 

Revolução Francesa derrubou o Antigo Regime e começou a construir um novo modelo de 

Estado-Nação. 

Inicialmente, em 1789, o Arquivo foi concebido com o objetivo de guardar e exibir os 

Atos produzidos pela Assembléia Nacional Constituinte. Um ano após, por decreto de 12 de 

setembro de 1790, esse arquivo se tornou os Archives Nationales de France, o primeiro 

Arquivo Nacional do mundo (SCHELLENBERG, 2006, p.26). 

Pelo Decreto de 24 de junho de 1794 (7 Messidor, Ano II), estabeleceu-se a 

centralização dos arquivos do Estado, isto é, os depósitos existentes nas províncias passaram a 

ser subordinados à nação. A princípio, os revolucionários pretenderam a real centralização de 

todos os documentos no Arquivo Nacional. Porém, pela magnitude de tal projeto – transportar 

a documentação de todas as províncias e concentrá-las em um só lugar – mostrar-se inviável, 

a Lei de 26 de outubro de 1796 (5 Brumaire, Ano V), definiu que os depósitos locais fossem 

organizados como Arquivos Departamentais (POSNER, 1959, p.8). A centralização não 

ocorreu de forma física, mas administrativa. 

Essa determinação inaugurou uma nova era na administração de arquivos. Durante a 

Idade Média e no Antigo Regime, os arquivos eram meros depósitos particulares, com a 

função de guardar privilégios. A partir da Revolução Francesa e a fundação dos Arquivos 
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Nacionais, pela primeira vez, o Estado toma para si a responsabilidade com o cuidado dos 

documentos, agora percebidos como pertencentes à nação e não mais a particulares. Além 

disso, pela primeira vez, foi estabelecida uma administração orgânica de arquivos, que 

englobou os depósitos de documentos antigos e de repartições públicas criadoras de 

documentos (IBID.). 

A constituição dos Archives Nationales, isto é, a centralização ideológica dos 

documentos a serem preservados de toda a administração do Estado, tanto central como 

provincial, não seria possível ocorrer antes da Revolução Francesa. Foi necessário o 

desenvolvimento da percepção do Estado como nação e, ainda, da importância do poder dos 

documentos para a legitimação do ideal de sociedade que se inaugurava (COUTURE; 

ROUSSEAU, 1998, p.33). 

A partir dessa perspectiva é possível compreender as inovações ocorridas nos 

arquivos. Os revolucionários defendiam a criação de um Estado, no qual os privilégios seriam 

abolidos e todos seriam iguais legalmente, isto é, teriam os mesmos direitos e deveres para 

com a nação.  

Neste contexto, os Archives de France se tornaram responsáveis por guardar os 

documentos que comprovavam e garantiam a constituição desta nova nação, bem como, por 

dar acesso a esses direitos públicos, como ficou determinado no Artigo 37 do Decreto de 

Messidor: “Todo cidadão tem o direito de pedir, em cada depósito, (...) a exibição dos 

documentos ali contidos” (POSNER, 1959, p.9). 

Em resumo, foram três as principais contribuições das idéias originadas durante a 

Revolução Francesa que inauguraram a nova era dos arquivos: 1- a criação de uma 

administração nacional; 2- o direito de acesso ao público; 3- o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado com a preservação dos documentos de valor histórico 

(SCHELLENBERG, 2006, p. 27). 

A disseminação desses princípios foi facilitada pelo expansionismo francês, no Século 

XIX, quando parte da Europa ficou sob o controle de suas instituições. Essas idéias 

orientaram o desenvolvimento arquivístico em outros países que também começaram a 

constituir seus Arquivos Nacionais. 

É de se ressaltar, que nessas nações dominadas o desenvolvimento do direito de acesso 

aos documentos históricos foi mais encorajado. Os povos europeus reagiram a intervenção de 

Napoleão desenvolvendo o nacionalismo por meio da valorização da identidade nacional, 

registrada nos documentos memoráveis guardados nos arquivos. O Romantismo incentivou a 

glorificação do passado. A publicação de fontes documentais foi estimulada, a fim de torná-
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las conhecidas pela população. Ocorreu, assim, uma grande valorização dos documentos 

históricos arquivísticos por seu valor de testemunho (POSNER, 1959, p.9; 14). 

Durante o Século XIX, os arquivos tornaram-se instituições valorizadas por seu 

potencial científico, enquanto negligenciaram seu caráter de repartição do governo. O 

Arquivo Nacional voltou-se para o trabalho de arranjo e catalogação dos documentos 

medievais, ao passo que se descuidou dos documentos contemporâneos. Dessa forma, os 

registros modernos eram tidos como de menor valor, as transferências não ocorriam de 

maneira regular e  os arquivos só aceitavam os papéis governamentais modernos quando as 

repartições desejavam se livrar de suas massas documentais (IBID. p.15). 

No início do Século XX, esta situação começou a se modificar. Novas determinações 

estimularam o recolhimento dos arquivos municipais, cuja conservação se encontrava mal 

assegurada. Entrou em vigor o recolhimento obrigatório e regular dos arquivos das 

administrações públicas e a proibição da destruição de documentos sem autorização da 

direção dos Archives Nationales
1
. 

Os anos posteriores a Segunda Guerra Mundial representaram o momento de maior 

expansão da produção de regulamentação sobre funcionamento, seleção e normas de 

classificação. Em janeiro de 1979, foi elaborada a lei que oficializou uma nova definição para 

os arquivos; de acordo com ela foram estabelecidas as seguintes determinações: a apreciação 

das três idades arquivísticas (corrente, intermediária e permanente), a organização da 

cooperação com as administrações produtoras e a instauração de novas regras de sigilo, 

procurando diminuir o tempo de vedação ao acesso. 

Atualmente, a centralização dos arquivos é mantida por meio de um controle técnico e 

científico exercido pela direção dos Archives de France. A direção, vinculada ao Ministério 

da Cultura, concebe, ampara, harmoniza e controla a política nacional de arquivos. 

Fazem parte da política nacional arquivística: os Archives Nationales (de Paris:  para 

os organismos de funções nacionais; de além-mar em Aix-en-Provence:  para os arquivos do 

Antigo Regime; do mundo do trabalho em Roubaix: para os arquivos de empresas e 

sindicatos); os Arquivos Departamentais, Comunais e Hospitalares, gerenciados pelas 

coletividades territoriais. 

Desde a promulgação da Lei de 22 de julho de 1983, os Arquivos Regionais, 

Departamentais e Comunais são geridos pelas coletividades territoriais. Por definição do 

Decreto de 28 de julho de 1988, cabe à direção dos Archives Nationales: o controle científico 

                                                           
1
  Entrevista com Martine de Boisdeffre, diretora dos Archives de France. Revista do Arquivo Público Mineiro, 

Minas Gerais, ano XLV, n.2, jul./dez., 2009 
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e técnico, referente às condições de gestão, coleta, avaliação e eliminação; a classificação dos 

documentos como corrente, intermediário e permanente objetivando a conservação e o acesso 

aos documentos devidos. 

Os Archives de France são responsáveis por editar regras de avaliação e tratamento 

dos arquivos locais, realizar estudos técnicos, definir normas profissionais e publicar manuais 

de recomendações práticas. Além disso, disponibilizam um orçamento para ajudar 

financeiramente os Arquivos Departamentais na ampliação e construção de novos prédios, 

restauração e digitalização de documentos, entre outras necessidades. 

Finalmente, destacam-se os serviços educativos e as ações culturais realizadas pela 

rede de arquivos (Nacionais, Departamentais, Municipais). O Arquivo Nacional propõe 

jornadas de “portas abertas” aos seus depósitos, em um fim de semana por ano, além de 

exposições e programações educacionais regulares que revelam a importância conferida à 

documentação na construção da cidadania nacional. 

 

 

2.2 THE NATIONAL ARCHIVES – REINO UNIDO   

 

 

Entre os anos 2003 e 2006, quatro órgãos especializados em aspectos particulares da 

gestão da informação do governo do Reino Unido, uniram-se para formar a instituição: The 

National Archives
2
. 

Os quatro órgãos reunidos são: 

1. Public Record Office: Criado a partir do Public Record Office Act, de 1838. O 

Arquivo Nacional da Inglaterra, País de Gales e do Governo do Reino Unido, dedica-

se a preservar os principais registros históricos e torná-los acessíveis aos 

pesquisadores; 

2. Royal Comission on Historical Manuscripts: A Comissão Real dos Manuscritos 

Históricos foi nomeada, de acordo com autorização real, em 1869, para localizar, 

identificar e informar sobre o conteúdo dos manuscritos e documentos privados de 

interesse histórico; 

3. Her Majesty‟s Stationery Office: O Gabinete Real de Sua Majestade foi fundado em 

1786; é o titular dos direitos de autor da coroa (Crown Copyright) e impressora oficial 

de todos os Atos do Parlamento, desde 1889;  

                                                           
2
  http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
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4. Office of Public Sector Information: O Escritório de Informação do Setor Público foi 

criado em 2005 em acordo com uma diretiva da União Européia para promover a 

reutilização de informações produzidas e coletadas pelas organizações do setor 

público. 

Atualmente, o National Archives é um departamento do governo e uma Agência 

Executiva do Ministério da Justiça. É o repositório oficial do governo e editor do Reino 

Unido, Inglaterra e País de Gales. Sua estrutura é descentralizada, diferentemente da França, 

sendo seu compromisso com os documentos do governo central, sem integrar os registros de 

origem local, que contam com arquivos independentes. 

 Identifica-se como “Guardião dos mais emblemáticos documentos nacionais, que 

remonta mais de mil anos” 
3
. Seu papel para o Século XXI é: “recolher e assegurar o futuro 

dos documentos do governo, tanto físico quanto digital, para preservá-los para as gerações 

vindouras, e para torná-los mais acessíveis e disponíveis possível” 
4
. 

 Como regra geral, os documentos do governo que foram selecionados para 

preservação permanente são enviados para o National Archives quando completam 30 anos de 

idade. Outros são transferidos antes, sob determinação da Freedom of Information Act (Lei de 

Liberdade da Informação), o que permite que esses documentos, previamente mantidos 

fechados, tenham seu acesso liberado antes de completar 30 anos. 

 Para que seja possível compreender a constituição do National Archives do Reino 

Unido é necessário reportar ao momento de sua fundação. Por este motivo, será agora 

analisado o Public Record Office, considerado exclusivamente o Arquivo Nacional do Reino 

Unido até o momento da fusão, em 2003. 

 O Public Record Office foi criado em 14 de agosto de 1838. Diferentemente dos 

Archives Nationales de France, erguido cerca de 50 anos antes, o Arquivo Nacional britânico 

não teve por motivação inaugurar uma nova era de direitos públicos, visto que, as 

transformações políticas pelas quais a Grã-Bretanha atravessou não foram resultado de uma 

revolução, e sim ocorreram de forma progressiva, com a manutenção de muitas de suas 

instituições. 

 Outra diferença fundamental encontra-se na questão do acesso à documentação. 

Apesar da determinação da Lei de Documentos Públicos (Public Record Act) de 1838, que 

culminou na fundação do Public Record Office, permitir o ingresso do público, não houve 

direito de consultar livremente a documentação até 1852. O acesso a um número limitado de 

                                                           
3
  IBID. 

4
  IBID.  
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documentos era concedido mediante o pagamento de taxas, abolidas somente em 1851. Em 

1866, salas de pesquisa foram abertas ao público, mas ainda com restrições a certos 

documentos. 

 Essas diferenças devem ser compreendidas à luz da configuração política e 

administrativa dos países dos quais seus Arquivos Nacionais são reflexo. A França acabara de 

passar por uma Revolução, na qual, o antigo Estado de privilégios havia sido aniquilado para 

dar lugar ao Estado de direitos, inclusive, aos documentos públicos nacionais, enquanto a 

Grã-Bretanha manteve o regime, ainda que de modo limitado ao figurativo pela força superior 

do Parlamento,  no qual as prerrogativas de classes ainda estavam presentes no imaginário 

popular e nos valores nacionais, visto a manutenção da estrutura monárquica. 

 A criação do Public Record Office, como afirma SCHELLENBERG (2006), foi 

motivada por razões de ordem prática e de ordem cultural. 

 A ordem prática refere-se as condições caóticas em que os documentos oficiais se 

encontravam. Comissões de Documentos (Records Comissions) foram nomeadas entre 1800 e 

1834 para investigar as condições dos documentos, dispersos em diferentes depósitos pela 

cidade de Londres. O nível de deterioração dos arquivos levou a conclusão de que grande 

parte dos registros estava se perdendo em meio a negligência na manutenção dos depósitos. 

Essa investigação levou à sanção a Lei dos Documentos Públicos (Public Record Act), de 

1838, que dentre suas determinações encontrava-se a fundação do Public Record Office. 

 A motivação de ordem cultural relaciona-se ao estímulo promovido pelos 

historiadores. Conscientes do valor dos documentos históricos para o patrimônio cultural e em 

consonância com o movimento Historiográfico que marcou a Europa do Século XIX, os 

historiadores tiveram grande destaque na tentativa de conscientização pública e oficial. 

 Em meados do Século XX, o crescimento da documentação produzida pelos 

departamentos governamentais levou a promulgação da Public Record Act, de 1958. Esta lei 

estabeleceu normas para a seleção de documentos de importância histórica a serem 

conservados pelo Public Record Office. 

 A fusão, ocorrida no ano de 2003, com os outros três órgãos de informação do Reino 

Unido, não alterou a função do Public Record Office. Permanecem sob sua responsabilidade 

os documentos oficiais dos negócios públicos (records of public business) da Inglaterra, País 

de Gales e do governo central do Reino Unido, incluindo processos jurídicos que remontam à 

Idade Média. 

 As transformações empreendidas pelo National Archives, a partir de 2003, 

modernizaram uma instituição tradicionalmente voltada para a guarda dos documentos. Seu 
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principal expoente no âmbito do arquivo – Sir Hilary Jenkinson – orientou o Public Record 

Office para o que era considerado como vocação dos arquivos: manter a custódia ininterrupta 

dos documentos, condição esta fundamental para a autenticidade (Duchein, 1992, p.15). 

 Desta forma, o Public Record Office esteve voltado, tradicionalmente, para a 

manutenção da custódia dos documentos históricos (Evans, 1974). Com a reunião com outros 

órgãos da informação o, agora, National Archives, expandiu suas funções para a tendência 

que vinha se desenvolvendo há algum tempo: a preservação para garantia de acesso das atuais 

e futuras gerações do patrimônio documental da nação, tanto histórico quanto recente.  

 O Office of Public Sector Information, responsável pela reutilização da informação 

produzida pelas organizações do governo, contribui para que sejam correspondidas tais 

expectativas quanto aos documentos recentes, enquanto o Public Record Office mantém suas 

funções originais. Dessa forma, o National Archives se orienta a harmonização das tendências 

dos Arquivos Nacionais atuais. 

 

 

2.3 THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION (NARA)  

 

 

O Arquivo Nacional dos Estados Unidos foi criado, por lei, em 19 de junho de 1934, 

cerca de 100 anos depois do Public Record Office do Reino Unido. 

 Ao longo do Século XIX, os documentos oficiais do governo dos Estados Unidos 

sofreram com a negligência, sendo muitos destruídos pelos grandes incêndios ocorridos em 

1814, 1833 e 1877, que causaram danos irreversíveis ao patrimônio documental da nação 

(SCHELLENBERG, 2006, p.30). 

 Diante desses eventos foram organizadas as Comissões de Investigação das condições 

de guarda dos papéis oficiais. Em 1884, foi criada a Associação Histórica Americana que 

iniciou uma campanha pela criação de um Arquivo Nacional. Em 1889, foi instituída a 

Comissão de Arquivos Públicos, responsável por fornecer inventários de arquivos estaduais e 

patrocinar a publicação de guias com informações acerca da História Americana, presentes 

em arquivos federais e em arquivos europeus. 

 Acordos entre a Associação Histórica Americana, o presidente e o Congresso foram 

estabelecidos, sendo ponto pacífico a necessidade de construção de um arquivo para pesquisa 

e guarda da história americana. Em 1912, o Congresso autorizou os planos de construção, mas 

somente em 1933 as instalações começaram a ser erguidas, ocorrendo, finalmente, sua 
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fundação, em 1934, pelo presidente Franklin Roosevelt, sob a denominação: National 

Archives Establishment (IBID.).  

 A criação do Arquivo Nacional americano coincidiu com o momento de grande 

expansão da produção documental. A explosão no volume de informação produzida durante a  

Segunda Guerra Mundial pela Marinha e pelo Exército, bem como, a ascensão do Capitalismo 

americano, com o incremento dos fluxos de informação requeridos com cada vez maior 

velocidade e de forma sistêmica (TAUILE, 1981) inauguraram uma nova forma de 

organização dos arquivos. 

 O National Archives Establishment, desde o momento de sua criação, precisou lidar 

com os documentos federais acumulados ao longo de um século e meio de história, em todo o 

território do país, bem como, os documentos acumulados em diversos depósitos recentemente 

criados, devido ao grande aumento do volume documental produzido nas últimas décadas 

pelas administrações públicas (EVANS, 1974). 

 Nessas circunstâncias, surgiu a necessidade de se criar novos critérios e procedimentos 

para gerenciar uma massa documental acumulada tanto de caráter histórico quanto recente. 

No contexto dos arquivos modernos requisitos como eliminação e seleção, integração 

sistêmica  e, como derivação, a noção de gestão documental são introduzidas no vocabulário 

arquivístico como meio de possibilitar a avaliação e ordenação dos documentos que facilitam, 

por conseguinte, o controle físico e intelectual dos arquivos. 

 Essas mudanças de paradigmas começaram a ser estabelecidas no âmbito do Arquivo 

Nacional com a instituição da Comission on Organization of the Executive Branch of the 

Government, a denominada Comissão Hoover. Suas ações foram empreendidas em dois 

momentos: 1947 e 1953. A partir delas iniciou-se uma profunda reforma administrativa 

relacionada ao controle, geração, armazenamento e destinação da documentação proveniente 

do governo federal (Franco, 1986, p.14). 

  Em 1950, em decorrência da Comissão, foi estabelecida a Federal Records Act. Por 

sua determinação, os organismos governamentais passaram a ter de dispor de records 

management program, isto é, de uma gestão de documentos desde a sua produção até seu 

destino final. 

 Neste momento, o National Archives Establishment se transformou em National 

Archives and Records Services. Esta mudança significou a consolidação da preocupação com 

os documentos, não apenas de valor histórico, mas também com aqueles provenientes de 

processos administrativos federais contemporâneos.  
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Ou seja, com o aumento do volume documental proveniente das administrações 

públicas federais, novos padrões de organização foram necessários para possibilitar o 

gerenciamento racional das massas. Assim, as instituições arquivísticas ultrapassaram as 

funções de guarda e acesso aos documentos históricos para se dedicarem a produção, 

manutenção e uso e destinação dos documentos correntes e intermediários presentes nos 

órgãos públicos, visando auxiliar a gestão, acesso, conservação, controle, transferência e 

recolhimento desses documentos. 

 De acordo com INDOLFO (2007),  as Comissões Hoover foram fundamentais para a 

consolidação das novas práticas no campo da Arquivística, no período entre 1950-1960, 

“introduzindo ações voltadas para o controle da produção documental, a racionalização das 

eliminações e a conservação econômica e concentrada dos documentos de guarda 

intermediária, bem como a difusão de manuais de procedimentos” (p.32). 

 Deste período de reformas na teoria arquivística surgiu a teoria das três idades, de 

acordo com a qual os arquivos correntes e intermediários possuem a mesma atenção dedicada 

ao arquivo histórico (FRANCO, 1986, p. 15). 

 Em 1976, o Amendments on Federal Records Management Act consolidou a atual 

vocação do Arquivo Nacional dos Estados Unidos. Ao determinar que cada agência federal 

preste contas de seu programa de gestão de documentos, por meio de um relatório anual, ao 

Arquivo Nacional dos Estados Unidos (INDOLFO, 2007, p.33), definiu-se o modelo 

sistêmico de organização dos arquivos, no qual o Arquivo Nacional apóia e orienta a gestão 

documental dos arquivos correntes e intermediários das administrações públicas federais, ao 

mesmo tempo em que mantém sob sua guarda os arquivos permanentes, estruturando de 

forma orgânica as três fases documentais. 

 Na década de 1980, se consolidou a reorganização da administração dos arquivos 

quando o National Archives and Records Service (NARS) passou a denominar-se National 

Archives and Records Administration (NARA), como atualmente é designado. 

 O  NARA, como reflexo da estrutura política federalista dos Estados Unidos, possui 

uma estrutura sistêmica descentralizada, na qual, os arquivos municipais e estaduais possuem 

independência do governo federal (Franco, 1986, p.16). Está subordinado diretamente à 

Presidência da República, sendo o arquivista nomeado pelo presidente, com o parecer e 

consentimento do Senado e dirige-se diretamente ao Congresso (POSNER, 1959, p.12). 

 Em acordo com o discurso propalado pelas autoridades americanas, o NARA defende 

a democracia no acesso a seus documentos.  
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Em uma democracia, os registros pertencem ao povo, e por mais de sete décadas, o NARA tem 

preservado e assegurado os registros dos Estados Unidos da América. Documentos nos ajudam 

a reivindicar nossos direitos e prerrogativas, mantêm nossos representantes eleitos responsáveis 

por suas ações e documentam nossa história como nação. Em suma, o NARA garante o acesso 

contínuo a documentação essencial dos direitos dos cidadãos americanos e as ações de seu 

Governo
5
. 

 

 

 Além disso, o NARA ajuda as agências federais e o público com pesquisa e serviços 

de referência. Soma-se a isto, a iniciativa de programas educativos e a organização de oficinas 

públicas para o ensino de como usar os registros arquivados. 

 Outro serviço disponibilizado é a publicação diária do Federal Register, um registro 

com as ações do Governo, ordens e regulamentos, presidenciais, entre outros documentos 

públicos. 

 

 

2.4 A CONVERGÊNCIA EM MEIO A DIVERGÊNCIA: OS PARADIGMAS ATUAIS 

QUE UNEM OS DIFERENTES MODELOS 

 

 

A constituição dos Arquivos Nacionais em França, Reino Unido e Estados Unidos 

ocorreu em diferentes configurações históricas e político-administrativas. Como não poderia 

deixar de ser, os Arquivos Nacionais dos respectivos países carregam em sua estrutura o 

reflexo dessas conjunturas. 

A França revolucionária imprimiu nos seus Archives a garantia dos direitos à 

igualdade e à liberdade de acesso aos documentos públicos, isto é, verdadeiramente 

pertencentes a cada cidadão da nação. Sob este prisma tanto os documentos históricos do 

Antigo Regime quanto os oriundos dos diversos órgãos governamentais contemporâneos, 

fossem locais ou federais, deveriam estar disponíveis ao conhecimento geral, por se 

constituírem provas de direitos que possibilitariam, em tese, o cumprimento do ideal de 

igualdade entre todos os franceses. 

O Reino Unido, cuja transformação política ocorreu de forma progressiva, fundou o 

Public Record Office preocupado com a preservação da memória nacional. A conservação dos 

monumentos históricos da nação motivou a criação do local para a salvaguarda dos 

documentos. Isto quer dizer que, diferentemente da França, onde o Arquivo Nacional foi visto 

prioritariamente como um local de acesso aos documentos públicos, testemunhos de direitos, 

                                                           
5
  The U.S. National Archives and Records Administration. Disponível em <http://www. archives. gov> 
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no Reino Unido, o Arquivo Nacional foi um local de guarda de documentos-monumentos 

históricos. 

A fundação do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, já no Século XX, iniciou uma 

profunda transformação no campo da Arquivística. Reproduzindo o novo contexto político-

administrativo, no qual a produção de informação tornou-se gigantesca, a necessidade de 

recuperá-la urgente e a comunicação sistêmica fizeram com que as relações se 

desenvolvessem de forma instantânea, criando a necessidade de novos meios de organização 

mais rápidos, racionais e eficientes. 

A explosão documental, que marcou o Século XX, contribuiu para que o Arquivo 

Nacional dos Estados Unidos desenvolvesse novos paradigmas, como o fluxo sistêmico da 

informação, no qual os arquivos corrente, intermediário e permanente passaram a ser 

percebidos como um todo relacionado.  

Neste contexto, o Arquivo Nacional deve prestar apoio e orientação à gestão dos 

documentos, realizada pelos órgãos governamentais, ao mesmo tempo em que deve garantir a 

guarda e o acesso aos documentos permanentes sob sua custódia. 

Esse novo contexto inaugurou uma perspectiva mais ampla para o Arquivo Nacional, 

visto que, sua responsabilidade recai não somente sob os documentos históricos sob sua 

guarda, mas também sob os registros contemporâneos, ao auxiliar e fiscalizar sua gestão nos 

arquivos públicos federais. 

 Como desdobramento, a questão do acesso aos documentos públicos também se 

aprofundou. O amadurecimento progressivo da Democracia inaugurou novos direitos civis e a 

consciência da obrigatoriedade de prestação de contas das ações dos órgãos públicos, por 

meio da divulgação dos documentos administrativos. 

Em resumo, o acesso não se restringe mais aos documentos históricos; o Arquivo 

Nacional garante, por seu apoio e fiscalização na gestão dos documentos dos órgãos 

governamentais, o conhecimento dos registros atuais. 

Os Arquivos Nacionais da França e do Reino Unido se aproximaram deste modelo nas 

últimas décadas. Ambos os Estados estabeleceram normas legais que convergem com os 

paradigmas desenvolvidos pelos Estados Unidos. 

DUCHEIN (1992) destacou que, a despeito das diferenças existentes entre os países, 

uma crescente preocupação com o acesso e a avaliação dos documentos modernos, assim 

como, a transparência e recolhimento de novos materiais – que contrasta com a tendência das 

legislações e manuais anteriores a 1939 que privilegiavam o arranjo e a descrição dos fundos 

de arquivos fechados – tende a harmonizar as práticas arquivísticas nos países europeus 
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(p.23). Esta percepção pode ser convenientemente generalizada às nações democráticas nas 

demais partes do mundo. 

No próximo capítulo será analisado o Arquivo Nacional brasileiro e seu 

posicionamento diante do cenário arquivístico atual. 
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3 O ARQUIVO NACIONAL DO BRASIL 

 

 

 A criação do Arquivo Nacional do Brasil remonta a experiência imperial que marcou o 

país no Século XIX. Como foi exposto  no capítulo anterior, a estrutura dos arquivos revela-se 

a imagem dos governos dos quais fazem parte. 

 Dessa forma, a configuração governamental, à época da fundação do Arquivo 

Nacional do Brasil, assemelhava-se mais à Monarquia Constitucional inglesa do que à 

Revolucionária França. Nesse contexto, o então, Arquivo Público do Império surgiu como 

depósito de documentos de valor histórico, apreendidos como monumentos representativos 

para as futuras gerações. 

 Assim, diferentemente do objetivo impresso nos Archives de France, cuja finalidade 

de criação se encontrava na centralização dos documentos testemunhais dos direitos públicos 

dos cidadãos, o Arquivo Nacional brasileiro, aos moldes do Reino Unido, consolidou-se sob o 

ideal de salvaguarda da memória da nação. 

 Durante o Século XX, emergiu o modelo sistêmico, desenvolvido no NARA, cuja 

característica principal é a  integração dos arquivos corrente, intermediário e permanente. 

Neste novo padrão hegemônico, soma-se à finalidade tradicional do Arquivo Nacional de 

custodiador dos registros  históricos, a responsabilidade pelo auxílio na gestão dos 

documentos administrativos modernos, bem como, a viabilização do seu acesso. 

 Ao longo deste capítulo, será evidenciado como o Arquivo Nacional se situou diante 

dos diferentes modelos e discutidos os fatores históricos que originaram, afinal, uma 

instituição frágil na consecução de suas atividades. Destacar-se-á ainda as mudanças legais 

ocorridas nos últimos 25 anos, dentro das limitações político-sociais na qual a organização 

está inserida.  

 

 

3.1 A FORMAÇÃO DO ARQUIVO NACIONAL: A ORIGEM DA TRADICIONAL 

FRAGILIDADE DA INSTITUIÇÃO  

 

 

 O Arquivo Nacional do Brasil foi instituído em 1838, sob a denominação de Arquivo 

Público do Império, conforme previsto na Constituição de 1824. A primeira Carta Magna do 

Brasil independente definiu como finalidade do Arquivo a guarda do original de toda lei 

assinada pelo Imperador (MATTAR, 2003, p. 16). 

 Integrado à Secretaria de Estado dos Negócios do Império, os documentos encerrados 

no Arquivo objetivavam a legitimidade do Estado recém independente e a construção da 



26 
 

identidade nacional, o que lhe conferia uma inclinação a guarda de documentos de valor 

histórico, verdadeiros monumentos nacionais, característica esta conservada até anos recentes. 

 O acervo encontrava-se dividido, inicialmente, em três seções: Legislativa, 

Administrativa e Histórica. Em 1876, o Arquivo Público do Império foi reorganizado 

somando-se às três seções uma quarta: a Judiciária. Neste momento, passou a ter a 

competência para adquirir e conservar os documentos públicos relativos à legislação, à 

história e à geografia do Brasil
6
. 

 Em 1889 ocorreu a Proclamação da República e em decorrência disto, em 1893 o 

então, Arquivo Público do Império passou a denominar-se Arquivo Público Nacional. A 

mudança para a forma atualmente conhecida, Arquivo Nacional, ocorreu em 1911. 

 Em 1923, o Arquivo Nacional passou a ser vinculado ao Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores. O acesso, antes dependente da autorização expressa do diretor do 

Arquivo, passou a ser permitido aos documentos não reservados ou sigilosos. 

 O ano 1958 inaugurou uma nova orientação normativa para a instituição. Voltada 

desde os primórdios para a preservação dos documentos de valor histórico, o Arquivo 

Nacional  começou a adotar um padrão mais abrangente em relação aos documentos a serem 

conservados. Assim, os documentos protegidos tornaram-se  os de valor legal, administrativo 

e histórico (MATTAR, 2003, p. 20). 

 Como ressalta RODRIGUES (1959), no momento da fundação do Arquivo havia uma 

forte influência do Romantismo Histórico, aliado a necessidade da afirmação de um 

patrimônio documental que configurasse uma identidade à nação recém criada. O Estado, 

porém, apresenta problemas imediatos. A reconstituição histórica, a pesquisa são 

preocupações secundárias e marginais. 

 

 

Os Arquivos Nacionais nasceram com fins práticos político-administrativos (...). Em todos os 

países em que o caráter de investigação histórica predominou, os Arquivos ou estagnaram ou 

não progrediram. Como arsenais da administração deu-se-lhes realce e significação na 

organização política nacional, e quando foram essencialmente históricos rebaixaram-se na 

hierarquia da estrutura administrativa. O Arquivo Nacional, raras vezes ou nunca, mereceu a 

atenção governamental – porque foi excessivamente histórico, e por isso desvalorizou-se. Seu 

remoçamento depende do estabelecimento de objetivos político-administrativos, e 

subsidiariamente históricos (RODRIGUES, 1959, p. 64). 

 

 

 

                                                           
6
  www.arquivonacional.gov.br 
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 Dessa forma, a orientação original do Arquivo Nacional, voltada fundamentalmente 

para o valor histórico dos documentos, trouxe como conseqüência a situação de abandono e a 

ocupação de uma posição inferior no quadro da administração pública. 

 

 

A finalidade básica, essencial dos arquivos (como revela a longa história deles na Europa), 

consiste em servir ou salvaguardar a continuidade das instituições, bem como, a das 

comunidades que as criam, as transformam, as extinguem e as restabelecem. Por tradição, os 

arquivos centrais da América Latina independente não tiveram como pressuposto o papel de 

instrumento de continuidade. Criados, a maior parte deles, nas primeiras décadas do século 

XIX, receberam a exclusiva missão de conservar os veneráveis monumentos do passado: os 

documentos do período colonial e os da conquista da independência. Nem o presente nem o 

futuro lhes diziam respeito; não tinham a obrigação de servir à administração pública nem a 

perspectiva de progredir com a nação. Isso produziu, em escala continental, um fenômeno 

muito curioso: a presença, nos organogramas do serviço público, de instituições denominadas 

„arquivos‟, com todos os indícios de sua existência, tais como instalações, papéis timbrados e 

publicações periódicas, mas desprovidas dos recursos materiais, jurídicos e humanos 

indispensáveis no exercício das funções arquivísticas essenciais (KECSKEMÉTI, 1988, p. 5). 

  

 

 A partir de 1958,  quando José Honório Rodrigues assumiu a direção do Arquivo 

Nacional, teve início a reivindicação que serviu de base para as futuras transformações 

normativas dos arquivos:  o reconhecimento do interesse legal e administrativo, além do valor 

histórico,  que os documentos permanentes oriundos das repartições públicas apresentam 

tanto para o governo, na contribuição para sua eficiência, quanto para a população, na garantia 

de seus direitos. 

 Em 1960, o Decreto 48.936 criou um grupo de trabalho para estudar os problemas 

arquivísticos brasileiros. Em relação à organização do Arquivo Nacional mereceram destaque 

as questões relativas ao recolhimento, seleção e eliminação dos documentos, a carência de 

recursos materiais, humanos e financeiros e a dificuldade de acesso ao acervo. 

 Apesar de legalmente reconhecido, o direito de recolhimento ao Arquivo Nacional da 

documentação produzida e recebida pelos órgãos públicos federais, sempre houve 

dificuldades de fazer com que as instituições obedecessem à obrigatoriedade do preceito. 

 Quando os documentos eram recolhidos, geralmente, não obedeciam às políticas de 

recolhimento. Como resultado, foi diagnosticada a pobreza do acervo, em meio a situação 

caótica de desorganização e descontrole do material recebido pelo Arquivo. 

 

 

(...) Não se soube distinguir entre o documento ativo e o inativo, de significação presente e o 

permanente, e conseqüentemente, não se estabeleceram os prazos de conservação e as normas 

de seleção e eliminação; não se defendeu a unidade arquivística e a preeminência do Arquivo 

Nacional sobre todos os demais arquivos no controle de papéis produzidos na direção e 

execução dos negócios políticos nacionais; mas, em compensação, lutou-se famintamente pelos 

processos dos cartórios e recebeu-se, sem distinção, processos que só momentaneamente são 

federais; defendeu-se a pluralidade arquivística, não só com o Arquivo Judiciário, mas com a 
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omissão em relação ao recolhimento dos Arquivos do Congresso e dos Tribunais Superiores. 

Enfim, uma babel de confusão e desorientação (RODRIGUES, 1959, p. 28).  

 

 

 Acrescenta-se a falta de políticas de recolhimento, a ausência de outros imperativos, 

como a avaliação da documentação que determinasse qual deveria fazer parte do acervo, por 

apresentar valor permanente.  

 

 

(...) nenhum programa efetivo de seleção e eliminação foi jamais oferecido. Como não havia 

ligações regulares com os vários serviços administrativos para a colheita, não havia também 

princípios sobre a conservação dos papéis no local da produção e sobre o que selecionar e o 

que eliminar. O resultado é que o acervo está abarrotado de papéis que não têm caráter 

permanente, exigindo futuramente, quando o Conselho de Administração de Arquivos 

estabelecer normas gerais, ou quando se fizer uma Lei de Recolhimento, um grande serviço de 

escolha e destruição (IBID., p. 28; 29)  

 

 

 A carência de recursos contribuiu para a permanência desse quadro. O número 

reduzido de funcionários foi uma reclamação constante nos relatórios da instituição. 

RODRIGUES (1959) detalhou o número de servidores presentes até o ano em que ele 

assumiu a diretoria do arquivo: de 1840 a 1891, isto é, em 50 anos, o Arquivo acrescentou ao 

seu quadro apenas 1 servidor e de 1840 a 1910 passou de 7 para 11 servidores, ou seja, em 69 

anos houve o aumento de 4 pessoas. Somente por volta de 1918 houve um aumento 

significativo, alcançando a marca de 41 servidores (sendo 5 arquivistas). Entre 1924 e 1935, a 

média de funcionários era de 39 a 48 pessoas; de 1948 a 1955, de 65; de 1947 e 1954, de 67 a 

69 colaboradores. 

 Diante do número reduzido de funcionários, é compreensível a situação caótica 

relatada por RODRIGUES (1959, p. 46). Não havia pessoal suficiente para realizar os 

serviços essenciais do Arquivo. O controle do acervo foi inviabilizado pela falta de servidores 

habilitados para a execução das tarefas fundamentais como recolhimento, classificação, 

avaliação e conservação da documentação. 

 A penúria de material permanente e de consumo no Arquivo Nacional foi outra 

reclamação recorrente. Os recursos orçamentários contemplados pelo Arquivo nunca foram 

capazes de suprir suas necessidades mínimas. Faltavam desde estantes e armários de aço para 

a guarda de documentos, mesas e cadeiras, até papel de consumo, bebedouro e extintores de 

incêndio. 

 Os estudos comparativos, realizados pelo Diretor, demonstraram que dentro do próprio 

Ministério da Justiça o Arquivo Nacional foi discriminado, recebendo menos recursos do que 
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outros serviços como a Imprensa Nacional que em outros países, como nos Estados Unidos, 

foram contemplados com menos verbas que o Arquivo. 

 Comparado com serviços equivalentes, subordinados a outro ministério, como foi o 

caso da Biblioteca Nacional e o Instituto Nacional do Livro, vinculados ao Ministério da 

Educação, o orçamento do Arquivo Nacional era também muito inferior. 

 Em relação ao conhecimento público da documentação existente no Arquivo Nacional, 

observou-se um pequeno esforço por parte da instituição em promover serviços de referência, 

facilidades de consulta, publicações e exposições – o que explicava a ignorância geral do que 

representava o Arquivo da nação brasileira. 

 

 

Nunca houve facilidades de consulta, não só, como dissemos, porque se proibia o acesso aos 

catálogos e fichários como porque era preciso autorização pessoal do diretor para examinar e 

tomar notas. O horário de trabalho era extremamente curto, das 12 às 16h30, menor que o 

obrigatório de todas as repartições, e o de consulta era, a partir de 1955, só três vezes por 

semana, entre 13 e 16 horas. Estas dificuldades mantidas durante 20 anos, de direção fechada, 

complicada, sem normas gerais de acesso, visando obrigar à autorização pessoal do Diretor, 

fizeram cair a freqüência e afastaram o público do Arquivo (IBID., p. 42) 

 

 

 Em resumo, nas palavras do então Diretor do Arquivo Nacional, José Honório 

Rodrigues, em 1959: 

 

 

Pela carência de instrumentos de busca, pelas dificuldades opostas à freqüência, pela oposição 

ao uso dos fichários, e pela observação estrita do Regulamento de 1923 que restringia a 

consulta e não esclarecia o que eram documentos reservados ou sigilosos, o Arquivo Nacional 

deixou de prestar o mínimo de serviços públicos, oficiais ou privados. Seu acervo não é 

utilizável porque é, em grande parte, um depósito sem controle. Conseqüentemente, sofrem a 

administração pública, o povo, nas provas de suas garantias individuais e a investigação 

histórica, prejuízos irreparáveis (IBID., p. 45).  

 

 

 Em 1975, foi aprovado um regimento que estabeleceu uma nova estrutura para o 

Arquivo Nacional. Tratou-se da primeira tentativa de aproximação do modelo sistêmico 

norte-americano com a criação da Divisão de Pré-Arquivo, localizada em Brasília. Esta 

divisão foi responsável por recolher e conservar a documentação intermediária e selecionar as 

que apresentavam valor permanente, a ser incorporada ao acervo, e eliminar os papéis 

desprovidos de valor secundário. 

Ou seja, o Arquivo Nacional, a partir de 1975, incorporou como atribuição a gestão 

dos documentos da Administração Pública Direta. Somou-se à Divisão de Pré-Arquivo, a 

Divisão de Documentação Escrita, a Divisão de Documentação Audiovisual, a Divisão de 
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Pesquisas e Atividades Técnicas, a Divisão de Publicações, a Divisão de Administração e a 

Coordenadoria de Cursos de Arquivologia. 

 Em 1978, o Decreto 82.308 de 25 de setembro, instituiu o Sistema Nacional de 

Arquivos – SINAR, com a finalidade de assegurar a preservação de documentos do Poder 

Público, tendo como órgão central o Arquivo Nacional. Instituiu também a Comissão 

Nacional de Arquivos – CONAR, junto ao órgão. 

 O Decreto foi interpretado por FRANCO (1986) como uma tentativa legal de 

fortalecer as atribuições formais e institucionais do Arquivo Nacional frente aos órgãos 

públicos, ao vinculá-lo a gestão dos documentos na administração pública federal direta, 

responsável pelos arquivos correntes e intermediários. 

 No entanto, a legislação esbarrou na tradicional fragilidade do Arquivo Nacional. 

 

 

A formalização de um sistema definindo atribuições de sustentação de uma rede de normas, 

instituições e de fluxos de informações exige que o órgão central desse sistema seja legalmente 

institucionalizado e forte em termos administrativos, o que, lamentavelmente, não é o caso do 

Arquivo Nacional (FRANCO, 1986, p. 10,11). 

 

 

 A crítica de Franco se fundamentou na falta de uma legislação específica que definisse 

as atribuições do Arquivo Nacional e legitimasse sua atuação como órgão central de um 

Sistema Nacional de Arquivos – lei esta que somente existirá a partir de 1991. 

 Soma-se a isto, a falta de visibilidade do Arquivo Nacional frente à administração 

pública, sendo esta sempre muito reticente no envio de documentação à instituição, 

tradicionalmente, voltada aos documentos de valor histórico. 

 A estrutura descentralizada do Arquivo Nacional foi outro grande empecilho a 

viabilização de um Sistema Nacional de Arquivos. Sua área de atuação limitada ao 

recolhimento, guarda e preservação da administração pública federal direta, negligencia os 

Poderes Legislativo e Judiciário, os estados e municípios e o Distrito Federal. 

 Assim, essa descentralização permitiu a autonomia na organização documental de uma 

grande parte da estrutura pública, acoplada ao SINAR apenas através de convênio. Isto 

resultou em um imenso vácuo na gestão e preservação dos documentos, visto que os 

conveniados não são obrigados a integrar-se ao SINAR e, portanto, desobrigados a seguir 

padrões técnicos e normativos determinados pelo Arquivo Nacional do Brasil, no 

processamento de seus documentos. 

 Este modelo descentralizado de organização dos arquivos públicos brasileiros diverge 

até mesmo dos países federalistas que adotam a descentralização. Nestas nações, como nos 
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Estados Unidos, permite-se certa autonomia dos estados e dos municípios, mas não dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, visto que, estes fazem parte da constituição federal. Logo, 

não é inteligível a existência de um Arquivo Nacional sem força de atuação nesses poderes. 

 Aos entraves legais à execução de um Sistema Nacional de Arquivos eficiente, 

adiciona-se a prática arquivística autônoma dos órgãos da administração Executiva federal. 

Por mais que o Decreto estabelecesse a obrigatoriedade da participação do Executivo, o que 

se observou foram pontos de resistência na implementação do dispositivo.  

Assim, o Arquivo Nacional não conseguiu centralizar a política arquivística, nem 

mesmo nos órgãos administrativos do poder Executivo federal, isto é, foi incapaz de apoiar a 

gestão dos documentos nas fases corrente e intermediária, permanecendo limitado à 

documentação histórica. 

Dessa forma, o Decreto de 1978 representou um primeiro esforço na tentativa de 

modernização legal do Arquivo Nacional e a inauguração de uma nova política, voltada para o 

controle dos documentos em suas três idades. 

As condições materiais, já destacadas por RODRIGUES, em 1959,  permaneciam, no 

entanto, praticamente inalteradas, como se pode observar pela avaliação do Diretor-Executivo 

do Conselho Internacional de Arquivos, KECSKEMÉTI, em 1988. 

 

 

Só um adjetivo pode caracterizar a situação em que se encontrava, em 1980, o Arquivo 

Nacional do Brasil: catastrófica. O edifício, de dimensões insuficientes, portanto inadequado, 

ameaçava desabar, o corpo de funcionários não estava preparado para o trabalho arquivístico; 

cerca de metade dos fundos armazenados em seus depósitos não se encontrava identificada; 

ignorado pelo governo, havia muito tempo o Arquivo Nacional não era beneficiado com 

verbas. Por falta de respaldo jurídico, regulamentar e intelectual que permitisse o 

funcionamento dos serviços e das instituições de arquivos, os documentos produzidos pelos 

órgãos governamentais desde a proclamação da República permaneciam sem controle 

arquivístico, acarretando o desaparecimento, sem vestígios, de fundos inteiros e acumulações 

maciças em depósitos improvisados, onde documentos de valor, ao lado de peças inúteis, 

deterioravam-se progressivamente (KECSKEMÉTI, 1988, p. 6). 

 

 

Dessa forma, à década de 1990 foram reservados grandes desafios. A tradicional 

vocação histórica do Arquivo Nacional e a falta de uma legislação que legitimasse novas 

pretensões perante a administração pública federal, tornaram-se grandes empecilhos à 

modernização de sua estrutura. Somou-se a isto, a ausência de recursos materiais, humanos e 

financeiros capazes de garantir o bom funcionamento, que marcaram a história da instituição. 

Nas décadas seguintes serão definidas novas atribuições, por meio da aprovação de 

uma Lei de Arquivos, com o estabelecimento das funções do Arquivo Nacional, bem como, 

serão estabelecidas as novas bases de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) e de um 
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Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) que pretende desenvolver, de fato, de modo 

sistêmico, uma política nacional de arquivos, tendo o Arquivo Nacional como o órgão central 

na elaboração de normas e técnicas a serem seguidas. 

Assim, legalmente o Arquivo Nacional passará por progressos. Por outro lado, a falta 

de políticas públicas arquivísticas limitará suas conquistas. Esta dualidade será melhor 

discutida a seguir. 

 

 

3.2 OS ÚLTIMOS 25 ANOS: A MODERNIZAÇÃO NORMATIVA DO ARQUIVO 

NACIONAL E A PERMANÊNCIA DOS PROBLEMAS NO CONTROLE DO 

PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO DA NAÇÃO 

 

 

 Em 1988, foi promulgada a mais recente Constituição Federal brasileira, responsável 

por reinstaurar os ideais democráticos suspensos durante o longo período de Ditadura Militar 

(1964-1984) que assolou o país. 

 Conhecida como a Constituição cidadã, pelos amplos direitos sociais que encerra, a 

Carta Magna inaugurou um período de grandes avanços legais nas questões relacionadas à 

gestão e ao acesso à informação. A partir desse marco, foram desenvolvidas as normas que 

oficializaram o compromisso público com a transparência na divulgação das ações 

governamentais, por meio da promoção do acesso aos documentos produzidos nas diversas 

instâncias do Estado. 

 Três anos após, em 1991, foi aprovada a Lei 8.159, a tão aguardada Lei de arquivos. 

Responsável por regulamentar o campo arquivístico, uma profunda modernização normativa 

adveio deste marco legal. 

 Desde meados do Século XX, reivindicações pela regulamentação das atribuições do 

Arquivo Nacional e do campo arquivístico, maior integração entre os órgãos produtores e as 

unidades arquivísticas e a ampliação do acesso tanto aos documentos administrativos quanto 

históricos foram recorrentes, sobretudo como reflexo da emergência do ideal da gestão dos 

documentos. 

 Com o estabelecimento das leis dos últimos 25 anos, finalmente, percebe-se uma 

orientação neste sentido. 

 No entanto, a observação das rotinas administrativas governamentais e suas relações 

com os Arquivos Públicos, assim como, a carência de meios efetivos para a divulgação da 

informação produzida revelam que ainda existe um descompasso entre a propalada 

transparência e as condições materiais capazes de viabilizar a democracia no acesso. 
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 A seguir, serão aprofundadas as principais mudanças legais no campo arquivístico, 

assim como, as modernizações nas atribuições do Arquivo Nacional para, finalmente, discutir 

os problemas persistentes no controle do patrimônio documental, que impossibilita a 

consecução da finalidade dos arquivos: dar acesso às informações que organiza.  

 

 

3.2.1 A modernização normativa no campo arquivístico 

 

 

 A representação do ideal democrático, presente na Constituição Federal de 1988, 

transformou a relação do Estado com a documentação produzida em seus diferentes âmbitos, 

bem como, redefiniu a dimensão do direito de acesso à informação. 

 A consolidação dos direitos dos cidadãos à informação governamental nos dispositivos 

da Lei Maior da nação instalou novos paradigmas em relação aos deveres da administração 

pública com seus documentos. Assim, determina o Artigo 216, parágrafo 2º que: “Cabem à 

administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos delas necessitem”. 

 Percebe-se, pela leitura da transcrição da Constituição Federal, que o Estado assumiu 

sua  responsabilidade na gestão de seus documentos, bem como, na disponibilização do 

acesso a todo cidadão que precisar. 

 Ao assumir a gestão como uma das atribuições da administração pública, inaugura-se 

o compromisso jurídico dos órgãos governamentais com a aplicação das técnicas arquivísticas 

ao longo do ciclo vital de sua documentação (MATTAR, 2003, p. 22). 

Outra importante inovação foi o sentido atribuído à documentação produzida pela 

administração governamental. Antes resignada à guarda, por meio da conservação nos 

Arquivos, agora, pela Constituição, foi reconhecida a noção de direitos e garantias que ela 

confere aos indivíduos. Esta apreensão vai ainda ao encontro dos ideais democráticos que 

apregoam o direito dos cidadãos de tomar ciência e controlar as ações dos agentes públicos 

(IBID., p. 24).  

Disciplinado conjuntamente com as garantias e direitos fundamentais, presentes no 

artigo 5º da Constituição Federal, o inciso XXXIII declara que: “todos têm direito a receber 

dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, 

que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 
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 A Constituição Federal atribui ainda os remédios constitucionais para garantir o direito 

à informação, caso ele seja violado: o mandado de segurança (para o direito à informação de 

interesse coletivo ou geral) e o habeas-data (para informações de interesse particular). 

 Ao longo da década de 1990, foram instituídas novas normas que procuraram 

consolidar os princípios constitucionais. A primeira a se constituir foi a Lei 8.159 de 8 de 

janeiro de 1991, seguida de seus decretos regulamentadores. 

 Conhecida popularmente como a Lei de Arquivos, a determinação 8.159 dispõe sobre 

a política nacional de arquivos públicos e privados e estabelece as finalidades e competências 

das instituições arquivísticas públicas. 

 O Capítulo IV da lei define a organização e a administração de instituições 

arquivísticas públicas. Assim, são arquivos federais, no âmbito do Executivo: o Arquivo 

Nacional, os arquivos do Ministério da Marinha, do Ministério das Relações Exteriores, do 

Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. São também federais os arquivos do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 

 O artigo 18 estabelece as competências do Arquivo Nacional: “Compete ao Arquivo 

Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder 

Executivo Federal, bem como facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar 

e implementar a política nacional de arquivos”.  

 O exame deste artigo evidencia, por um lado, a nova atribuição do Arquivo Nacional, 

que soma à tradicional vocação de guarda de documentos históricos, a função, há muito 

reivindicada, de instituição responsável pela gestão documental dos órgãos do governo 

federal, assim como, ser responsável pela elaboração e implementação de uma política 

arquivística nacional.  

Por outro lado, o artigo revela a limitação das atribuições do Arquivo Nacional ao 

âmbito do Executivo Federal, excluindo os documentos produzidos pelos Poderes Legislativo 

e Judiciário, os quais mantêm arquivos próprios e independentes, assim como, pelos arquivos 

estaduais, municipais e do Distrito Federal, que definem legislação própria. 

 O Artigo 26 cria o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), vinculando-o ao 

Arquivo Nacional, responsável por definir a política nacional de arquivos, como órgão central 

de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). O CONARQ é presidido pelo Diretor-       

Geral do Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e 

acadêmicas públicas e privadas. 

 O Decreto 1.173 de 29 de julho de 1994 regulamentou a estrutura e o funcionamento 

do CONARQ, assim como, definiu as normas e diretrizes para o funcionamento do SINAR.  
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 O CONARQ constitui-se de 16 membros conselheiros, representantes do Poder 

Executivo Federal, do Poder Judiciário Federal, do Poder Legislativo Federal, do Arquivo 

Nacional, das Universidades mantenedoras de cursos de Arquivologia, dos Arquivos Públicos 

Estaduais e Municipais, da Associação dos Arquivistas Brasileiros e de instituições não 

governamentais que atuam nas áreas de ensino, pesquisa, preservação e acesso a fontes 

documentais. 

 Como ressalta Silva (1996), desde sua criação “O CONARQ tem sido responsável 

pela sanção presidencial e aprovação de um corpus importante de decretos e resoluções 

regulando matérias arquivísticas, dentre outras, sobre microfilmagem, classificação e acesso a 

documentos sigilosos, seleção, avaliação e eliminação de documentos” (p. 4). 

 É o caso do Decreto 2.182 de 20 de março de 1997, que estabelece normas para a 

transferência e recolhimento de acervos arquivísticos públicos federais para o Arquivo 

Nacional. De acordo com o Decreto, os órgãos e entidades da Administração Pública Federal 

possuem responsabilidade no processo de preservação dos documentos de valor permanente, 

visto que, a transferência ou recolhimento ao Arquivo Nacional deve ser precedido de 

avaliação, organização e acondicionamento (SILVA, 1996, p. 5). 

 Como decorrência desta exigência, o Decreto configura os pré-requisitos da gestão dos 

documentos na Administração Pública Federal, visto que, são obrigatórias a avaliação e a 

seleção dos documentos nas fases corrente e intermediária, a serem realizadas por uma 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. 

 Responsável também por implementar o SINAR, o CONARQ enfrenta grandes 

dificuldades para viabilizá-lo. Vinculado ao Arquivo Nacional, o CONARQ não possui, por 

força da lei, o poder de obrigar todas as instituições arquivísticas a seguir suas orientações e 

implantar sistemas de arquivo nos órgãos públicos do Legislativo e Judiciário Federais, além 

dos estados, municípios e Distrito Federal. Estes se integram ao Sistema de Arquivo por 

convênio e não por lei. 

A independência nas formas de gestão, recolhimento, preservação e permissão do 

acesso aos documentos sob guarda nas diferentes esferas dos poderes federais, assim como, 

nos estados, municípios e Distrito Federal produz divergências nos estágios de organização do 

todo documental que, afinal, possui íntima relação, impossibilitando a integração sistêmica da 

qual o CONARQ é responsável (IBID., p.3). 

Em outras palavras, a falta do poder de ingerência do Arquivo Nacional, órgão central 

do SINAR, impede a unificação dos meios para garantir a real integração dos acervos, devido, 

dentre diferentes fatores, aos diferentes graus de desenvolvimento técnico que afetam a 
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organização e à preservação dos acervos e dificultam o acesso à informação nos diferentes 

âmbitos governamentais. 

A despeito disto, a partir da Lei 8.159, o Arquivo Nacional assumiu uma importante 

função normativa, ao qual compete a supervisão e a orientação das atividades arquivísticas, ao 

longo do ciclo vital da documentação governamental do Poder Executivo Federal, que serve 

de modelo para todas as demais instituições arquivísticas.   

A Lei de Arquivos reservou os Artigos 4º, 5º e 6º para reafirmar o princípio 

constitucional de acesso à informação e a franquia aos documentos públicos. O Capítulo V, 

denominado “Do acesso e do sigilo dos documentos públicos” apresenta o Artigo 23, 

regulamentado pelo Decreto 2.134 de 24 de janeiro de 1997, que fixa as categorias de sigilo a 

serem obedecidas pelos órgãos públicos na classificação dos documentos por eles produzidos, 

que digam respeito à segurança da sociedade e do Estado e à intimidade dos indivíduos. 

COSTA (2003) destaca a relevância da lei ao observar que: 

 

 

(...) a Lei de Arquivos brasileira, assim como a própria Constituição de 1988, são textos 

modernos e democráticos, na medida em que permitem o aceso aos documentos ainda em 

tramitação na administração pública, ao contrário de outras leis que limitam o acesso aos 

documentos ostensivos dos arquivos permanentes. O espírito democrático da lei fica mais uma 

vez evidenciado no Artigo 22, que inicia o capítulo dedicado às questões do sigilo assegurando 

„o acesso pleno aos documentos públicos‟, deixando antever que o sigilo deve ser tratado como 

exceção (p. 182). 

 

 

 O Decreto 2.134, relacionado anteriormente, apresenta importantes avanços na 

legislação arquivística brasileira referente ao direito de acesso. O Artigo 6º define a criação 

das Comissões Permanentes de Acesso, “responsáveis pela liberação periódica dos 

documentos sigilosos, cujos prazos de sigilo tenham sido extintos. As Comissões são 

responsáveis ainda por analisar pedidos de consulta e autorizar ou não a liberação de 

documentos à consulta, decisão esta que deve ser justificada por escrito” (COSTA, 2003, p. 

182). 

 O Artigo 6º, em seu Parágrafo Único, determina ainda que:  
 

 

A relação dos documentos desclassificados, contendo nome e sigla do órgão ou da instituição, 

tipo, número e data do documento, grau de sigilo original, destinatário e assunto, deverá ser 

encaminhada, semestralmente, pelas Comissões Permanentes de Acesso, para publicação no 

Diário Oficial da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, conforme o caso. 

 

 

 A análise do Artigo evidencia a intenção de imprimir a transparência na divulgação 

das ações registradas nos documentos produzidos pelo governo, ao dar acesso à informação 
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contida neles a todo cidadão que assim o desejar. As restrições legais do acesso encontram-se 

definidas nos Capítulos III e IV e referem-se aos segredos de Estado e ao direito à intimidade. 

 Outros importantes decretos para a ampliação dos direitos de acesso foram 

sancionados na década de 1990. O Decreto 1.799, de 30 de janeiro de 1996, que dispõe sobre 

a microfilmagem de documentos públicos e privados em todo território nacional, contribuiu 

para melhor explicitar esse eficiente método de preservação de documentos permanentes e de 

democratização da informação, na medida em que facilita a pesquisa. 

 O Decreto 2.942 de 18 de janeiro de 1999 contribuiu para a consolidação da política 

de acesso ao dispor sobre os arquivos das empresas estatais privatizadas e das concessionárias 

de serviços públicos e a classificação dos arquivos privados como de interesse público e 

social. 

 Em 27 de dezembro de 2002, foi sancionado o Decreto 4.553 regulamentando sobre 

matéria já regulamentada, o que causou descontentamento nos especialistas em políticas de 

acesso à informação. Segundo COSTA (2003): 

 

 

(...) além de alterar a Lei 8.159, de 1991, o que a torna inconstitucional, revoga os dois decretos 

[Decreto 2.134 e Decreto 2.942] que, até então, regulamentavam a questão do acesso e do 

sigilo no país a partir de princípios democráticos e dentro de padrões vigentes na legislação 

internacional de arquivos. Na medida em que amplia drasticamente os prazos de restrição ao 

acesso, o novo decreto contraria esses padrões, nos quais predomina a tendência de diminuição 

de prazos relativos ao segredo do Estado, aproximando-se dos parâmetros legais que regiam o 

regime ditatorial do país, durante o período 1964-1984 (p.185). 

 

 

 No ano 2004 foi sancionado o Decreto 5.301 que revogou os artigos mais polêmicos 

do Decreto 4.553. Dentre as alterações, destacou-se a redução dos prazos de duração da 

classificação dos documentos, definidos pelo Artigo 7º.  

Pela antiga determinação vigoravam os prazos de 50 anos para os ultra-secretos; 30 

anos para os secretos; 20 anos para os confidenciais; e 10 anos para os reservados, sendo que 

o prazo dos ultra-secretos poderia ser renovado indefinidamente, “de acordo com o interesse 

da segurança da sociedade e do Estado”. 

 Segundo o Decreto 5.301, os novos prazos são: 30 anos, 20 anos, 10 anos e 5 anos, 

respectivamente, sendo permitida a prorrogação dos prazos de classificação uma única vez, 

por igual período, e não mais indefinidamente. 

 A mais recente contribuição para o avanço nas políticas de acesso à informação 

ocorreu em 18 de novembro de 2011, com a sanção da Lei 12.527. Nesta, encontram-se 

contemplados, o compromisso da União, estados, Distrito Federal e municípios com a 
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garantia do direito fundamental de acesso à informação, de acordo com as seguintes diretrizes 

definidas nos parágrafos do Artigo 3º: 

  

 

I- Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção 

II- Divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações 

III- Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação 

IV- Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública 

V- Desenvolvimento do controle social da administração pública 

 

 

O Artigo 6º define que: 
 

 

Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos 

específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação pessoal, 

observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação.  

 

 

 Este Artigo define, portanto, a responsabilidade dos órgãos e entidades públicos na 

gestão da informação para que ela seja franqueada a todo cidadão, dentro do prazo definido na 

lei. 

Quanto às restrições de acesso à informação, a classificação segundo o grau e os 

prazos de sigilo, foram definidos no Capítulo IV da Lei. De acordo com o Artigo 24: “A 

informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como 

ultra-secreta, secreta ou reservada”.  

Observa-se neste Artigo, uma importante mudança no grau de sigilo. Os decretos 

anteriores definiam os prazos de classificação segundo os critérios: ultra-secreto, secreto, 

confidencial e reservado. A nova lei definiu a extinção do grau confidencial e ainda reduziu 

os prazos de classificação, sendo a nova definição: 25 anos para as informações ultra-secretas; 

15 anos para as secretas; e 5 anos para as reservadas. 

Quanto às informações pessoais, a Lei define que “terão seu acesso restrito, 

independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar 

da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que ela se 

referir” (Art. 31, §1º, I). A Lei ressalta, por outro lado, que o interesse público e geral abre 

exceções ao sigilo de interesses individuais. 

Em 14 de novembro de 2012, foi promulgado o Decreto 7.845 que, segundo o Artigo 

1º “regulamenta procedimentos para o credenciamento de segurança e tratamento de 
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informação classificada em qualquer grau de sigilo no âmbito do Poder Executivo federal, e 

dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento, conforme o disposto nos Artigos. 25, 

27, 29, 35, § 5º, e 37 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011”.  

Observa-se que desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, com o 

posterior marco legal arquivístico, a Lei de Arquivos, em 1991, passando pelos Decretos e 

Portarias que regulamentaram importantes temas para os arquivos públicos e privados, 

culminando na sanção da mais relevante Lei de Acesso aos documentos, em 2011, a 

normatização do campo arquivístico adquiriu a profundidade legal capaz de legitimar os 

direitos e deveres dos cidadãos e do Estado, em relação ao patrimônio documental da nação. 

É de se destacar, o protagonismo do Arquivo Nacional na composição deste arsenal 

legal. Designado como responsável pela gestão e recolhimento dos documentos públicos do 

Executivo Federal, bem como a preservação e acesso, assim como, por formular e 

implementar a política nacional de arquivos, o Arquivo Nacional, tendo como ente vinculado 

o CONARQ, fez valer sua atribuição legal e contribuiu para a sanção dos Decretos e Portarias 

de referência a gestão documental nas administrações, bem como a preservação nos arquivos. 

Por outro lado, por mais importante que o estabelecimento do corpo legal seja para o 

campo arquivístico, a formulação não significa a sua implementação nas rotinas 

administrativas dos setores públicos, inclusive nos arquivos. 

Faz-se necessário analisar se temas contemplados na legislação, como a gestão de 

documentos, a transparência das ações governamentais, o atendimento aos pedidos de acesso, 

a divulgação das informações produzidas nos órgãos e instituições públicas, de fato, são 

viabilizadas e, ainda, se são passíveis de serem viabilizadas no cotidiano das administrações e 

dos arquivos. E, se não, a que se deve esta incompetência e o que deverá ser feito para 

adequar a realidade ao ideal normativo. Essas questões serão analisadas a seguir, destacando o 

papel do Arquivo Nacional neste quadro. 

 

 

3.2.2  Problemas no controle e acesso ao patrimônio arquivístico nacional: A legislação 

arquivística X a carência de políticas públicas no setor 

 

 

 Apesar dos avanços normativos conquistado nos últimos 20 anos de legislação 

arquivística, o Brasil ainda apresenta muitos problemas relacionados à organização, 

preservação e acesso aos documentos, tanto oriundos das administrações quanto sob a guarda 

de instituições arquivísticas públicas e privadas do país. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art35�5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art37
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 As dificuldades compreendem a escassez de profissionais qualificados na execução de 

procedimentos de gestão documental nos setores públicos, somando-se a isto o descaso dos 

administradores com seus arquivos. Além disso, não foram empreendidas ainda políticas 

públicas arquivísticas efetivas, com objetivos e metas claros que viabilizem a organização e o 

controle da produção documental no setor público (SILVA, 1996, p. 4) 

 Pesquisa, realizada por SOUZA (1995), constata que os principais problemas 

arquivísticos dos órgãos governamentais são, em geral, a perda do controle do acervo e  

dificuldade de acessar as informações. Por seu turno, a maioria dos municípios brasileiros não 

tem arquivos institucionalizados, o que significa que uma grande parcela da documentação 

produzida pelo poder público encontra-se também com risco de perda e sem condições de 

acesso. 

 Pesquisa realizada por Fonseca (1996) nos arquivos municipais revela que:  
 

 

Mesmo garantido por lei e não tendo instrumentos internos formalizados que dificultam o 

acesso ao acervo das instituições, 87% dos arquivos analisados apresentam restrições ao acesso 

a algum conjunto documental, por razões diversas: estado de conservação, falta de 

processamento técnico etc.” (FONSECA, 1996 apud JARDIM, 1999, p.7). 

 

 

 Dessa forma, existe um abismo entre os preceitos legais e a realidade dos arquivos, 

tanto os de gestão quanto os permanentes. Existe uma imensa quantidade de conjuntos 

documentais não organizados, sem adequado tratamento técnico e, muitas vezes, nem 

detectados para controle, tanto nos arquivos públicos, sendo poucos os que possuem guias 

gerais dos fundos documentais custodiados, quanto nos arquivos das administrações por todo 

o país. Tal realidade inviabiliza o pleno exercício do direito de acesso à informação, visto que, 

“documento recolhido, guardado e não organizado significa inexistência de informação” 

(SILVA, 1996, p. 2). 

 Diante desse quadro, percebe-se o embate que o Arquivo Nacional tem de realizar para 

exercer sua atribuição integradora, por meio do SINAR. A consolidação do sistema que visa a 

interação das atividades de arquivo, controle e preservação dos documentos no âmbito do 

poder público, visando  possibilitar o direito à cidadania, pela disseminação da informação, 

emperra no descaso público com sua documentação. Assim, a propalada transparência das 

ações governamentais, cristalizada nas modernas leis de acesso, esbarra na tradicional 

opacidade dos arquivos (JARDIM, 2011, p. 1). 

 Em 2003, no texto “O inferno das boas intenções: legislação e políticas arquivísticas”, 

Jardim descortinou o impasse existente no campo arquivístico, no qual a visibilidade dos 

progressos normativos não são refletidos, de igual maneira, nos arquivos. 
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Um marco legal só provoca impactos arquivísticos quando vai além de uma declaração de 

princípios conceituais bem estruturados, amparado em redefinições institucionais oportunas e 

promissoras. O desafio maior para as instituições arquivísticas, seus profissionais e a sociedade 

é a construção cotidiana da legislação no fazer arquivístico. O contrário disso pode redundar 

num inferno de boas intenções cujo epicentro é uma legislação tornada „letra morta‟ (JARDIM, 

2003, p. 38). 

 

 

 A análise das administrações e dos arquivos brasileiros, da qual não se excetua o  

Arquivo Nacional, demonstra a falta de políticas públicas arquivísticas que efetivem a 

legislação concernente. Como assinala JARDIM no mesmo texto: “A viabilidade da 

legislação torna-se comprometida se não for simultaneamente instrumento e objeto de uma 

política arquivística” (IBID., p. 38). E, ainda, citando COUTURE: “a existência da lei não 

garante a sua aplicação (...). A legislação não pode ser confundida com ação concreta” 

(COUTURE apud JARDIM, 2003, p. 38). 

 O enraizamento das questões abordadas nas leis de arquivo necessitará de um 

considerável espaço de tempo para se efetivarem, visto que, as reivindicações não partiram da 

percepção coletiva, mas da definição do quadro ideal de organização e recuperação da 

informação. O sucesso dessa empreitada depende do esforço no desenvolvimento de políticas 

públicas arquivísticas, assim como, do envolvimento social na causa. 

 A política, por definição, engloba a correlação e o embate de forças presentes no 

interior do Estado, assim como, da sociedade, cada qual procurando defender seus próprios 

interesses, muitas vezes, conflitantes. 

 A noção de direito à informação alcançou status jurídico no Século XIX, por meio do 

Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, resultante da Revolução 

Francesa. Neste momento, esse direito referia-se a proteção à capacidade de gerar informação, 

isto é, significava a garantia da liberdade de expressão. Sua importância vinculava-se a 

conquista de um direito civil, no qual o indivíduo adquiriu a tolerância por parte do Estado 

para manifestar opiniões diversas, sem censura prévia (JARDIM, 1999, p. 2). 

 Ao longo do Século XX, ocorreu a ampliação dos teores democráticos nas 

Constituições de grandes Estados. Isso se refletiu, em novas relações jurídicas com a 

informação, resultante da percepção emergente da necessária interação da sociedade civil com 

o Estado. Aprofundou-se neste século, a noção da participação da coletividade nas questões 

políticas, de modo a fazer valer o interesse geral. Para isto, a sociedade reivindicou, 

progressivamente, maior acesso às ações governamentais, de modo a torná-las conhecidas por 

todos e possibilitar o debate das decisões que afetam a sociedade. 
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 Assim, a noção de participação da coletividade nos assuntos públicos originou o 

direito de acesso à informação, consolidado na lei, para garantir a circulação das questões 

políticas que devem ser discutidas por todos, já que todos são afetados por elas. A 

determinação legal é percebida como um aspecto essencial para o exercício da soberania 

popular, que, afinal, define a democracia. 

  

 

O direito à informação – expressão de uma terceira geração de direitos dos cidadãos – carrega 

em si uma flexibilidade que o situa não apenas como um direito civil, mas também como um 

direito político e um direito social, compondo uma dimensão historicamente nova de cidadania 

(IBID.). 

 

 

 De acordo com essa nova dimensão do direito à informação, torna-se imperativo que 

os aparelhos estatais comuniquem suas ações e o impacto destas à coletividade que, por seu 

turno, deve ter assegurado o direito de tomar conhecimento de tais informações, de modo a 

estabelecer um canal de comunicação entre o Estado e a sociedade civil. Esta nova dimensão 

origina, portanto, a cidadania plena, na medida em que a informação se torna pública, posto 

que, o Estado tem de prestar contas de suas decisões à nação, proporcionando meios de 

controle social das ações governamentais (MATTAR, 2007, p. 56). 

 A viabilização dessa noção e dos meios que o torna possível, contemplados na 

legislação arquivística, depende do empenho estatal e social na definição e execução de 

políticas públicas arquivísticas. Os profissionais de arquivo devem apresentar papel relevante 

não apenas na elaboração das leis, como também na sua aplicação. 

  

 

Tornar a legislação conhecida não apenas no universo dos arquivos, mas também nos diversos 

setores do Estado e junto à sociedade civil é uma tarefa que exige enormes esforços por parte, 

especialmente, da organização arquivística nacional. Uma legislação ignorada pela sociedade e 

o Estado pode ser tão perniciosa quanto a falta dela (JARDIM, 2003, p. 43). 

 

 

 O Estado, por seu lado, deve se responsabilizar pelo planejamento das políticas que 

efetivam a legislação, visto que, isto ocorre a partir do estabelecimento de objetivos, formas 

de ação, recursos humanos, tecnológicos, orçamentários tanto nas esferas nacional, regional e 

local (IBID. p. 42). Políticas públicas arquivísticas devem ser definidas e implementadas 

visando o controle e, por conseguinte, a democratização da informação nos arquivos correntes 

garantindo a avaliação, a preservação e destinação dos documentos de interesse público de 

acordo com critérios adequados (SILVA, 1996, p. 10). 

 O fato da legislação garantir o direito à informação e à memória por parte da sociedade 

não significa que os agentes governamentais estejam preparados e conscientes de seus 
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deveres. Da execução de políticas públicas na área da documentação depende a efetivação de 

um Estado eficiente e transparente, duvidosamente anunciado como real nos últimos anos. 

 

 

Sem arquivos plenos de vitalidade, dinâmicos e facilmente acessíveis pela sociedade, como o 

Estado pode ser transparente? E sem transparência do Estado, qual democracia almejamos 

construir e ampliar? (JARDIM, 2011, p. 1). 

 

 

 Ainda que a legislação projete os arquivos, com destaque para o Arquivo Nacional, 

como órgãos responsáveis pela gestão documental, bem como o lugar de guarda e acesso dos 

documentos que testemunham direitos sociais e políticos, a partir da divulgação das ações do 

governo, as condições materiais revelam que os arquivos “se caracterizam mais como reserva 

de opacidade do que de transparência” (IBID.). 

 Concluindo: 
 

 

A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, mas também a 

dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que garantam o exercício efetivo desse 

direito. O acesso jurídico à informação não se consolida sem o acesso intelectual à informação. 

O acesso jurídico à informação pode garantir ao usuário o acesso físico a um estoque 

informacional materialmente acessível (um „arquivo‟ no subsolo de um organismo 

governamental, por exemplo) sem que seja possível o acesso intelectual dada a ausência de 

mecanismos de recuperação da informação. As experiências internacionais e, em especial, o 

caso brasileiro, deixam claro que não se viabiliza o direito à informação governamental sem 

políticas públicas de informação (JARDIM, 1999, p. 3). 

 

 

 Neste contexto, será discutido, a seguir, o retorno do Arquivo Nacional para o 

Ministério da Justiça, procurando destacar o posicionamento do governo diante da instituição 

responsável por viabilizar o SINAR e a gestão eficiente de sua documentação, que, afinal, 

seria capaz de tornar exequível a transparência – ainda tida como “letra morta” diante da 

realidade dos arquivos, apesar do que os governantes fazem parecer ao se prenderem a 

aparência garantida pela abstração legislativa que dá margem a belos discursos de exaltação a 

democracia, porém vazios em sua essência. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4 A POSIÇÃO DO ARQUIVO NACIONAL NA HIERARQUIA GOVERNAMENTAL: 

AS IMPLICAÇÕES DAS DIFERENTES SUBORDINAÇÕES 

 

 

 Ao longo do Século XX, o Arquivo Nacional esteve subordinado ao Ministério da 

Justiça enfrentando problemas de toda ordem, já tratados em seções anteriores, resultantes de 

questões práticas, como a carência de recursos humanos e orçamentários, planejamento 

técnico, entre outros. A vinculação acarretou, ainda, em problemas políticos, como a falta de 

reconhecimento do compromisso público com a instituição e a difusão de seus valores 

cultural, histórico e administrativo, na construção da cidadania e da democracia efetivas. 

 No ano 2000, durante o 2º mandato de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado o 

Novo Plano de Segurança Pública do Governo Federal, determinando a reestruturação do 

Ministério da Justiça, que resultou, dentre outras mudanças, na exclusão do Arquivo Nacional 

do seu quadro, passando a instituição arquivística a subordinar-se à Casa Civil da Presidência 

da República
7
. 

 Observa-se que a transferência de subordinação não foi justificada por um 

planejamento político que beneficiasse o Arquivo Nacional, mas pelo desejo do Ministério da 

Justiça de retirar a instituição de sua competência, sob a justificativa de se concentrar nas suas 

atribuições típicas. 

 A mudança foi recebida com grande entusiasmo pelos profissionais de arquivo. Ao 

sair do Ministério, cuja principal atribuição é a segurança nacional, para se vincular ao 

Gabinete Civil de integração, apostou-se no fortalecimento do SINAR, com a centralidade do 

Arquivo Nacional na gestão dos documentos da administração pública, e do CONARQ, 

responsável por definir a política nacional de arquivos. Acreditou-se, assim, finalmente, ser 

possível ver reconhecida a importância do patrimônio documental tanto para a sociedade, 

quanto para o governo. 

 A mudança encontra, também, respaldo na literatura arquivística. POSNER (1959), ao 

analisar a subordinação em diversos países e refletir a respeito de quem deveria exercer a 

supervisão dos serviços de arquivo de um país – se um dos Ministérios ou, como ocorre nos 

Estados Unidos, ser a autoridade subordinada diretamente à Presidência, concluiu: 

  

 

Onde a administração dos arquivos foi subordinada a um dos ministérios o resultado, muitas 

vezes, foi o de que ela não foi capaz de obter transferências de documentos dos outros 

ministérios devido à sua inclinação de antes impedir que ajudar o trabalho de seu colega 

encarregado dos arquivos (POSNER, 1959, p. 13).    

                                                           
7
  www.arquivonacional.gov.br 
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A este respeito, estabeleceu considerações o diretor do Arquivo Nacional, José 

Honório Rodrigues, em seu relatório, de 1959, anteriormente já citado, informando a 

predominância dos documentos do Ministério da Justiça no Arquivo Nacional e as 

dificuldades de conseguir a transferência dos documentos oriundos de outras esferas do 

Estado. 

 Este fato revela que quando associado a um Ministério o Arquivo Nacional enfraquece 

sua legitimidade diante dos demais âmbitos governamentais, e passa a funcionar, muitas 

vezes, como uma espécie de agência arquivística particular do mesmo. 

 SCHELLENBERG (2006) ressalta a importância da independência do Arquivo 

Nacional, de modo a configurar a equidade de todos os órgãos do Estado frente ao Arquivo. 

  

 

De acordo com a natureza das funções que um arquivo deve cumprir, é óbvio que se lhe dê um 

lugar na escala hierárquica das administrações que o habilite a tratar independentemente com 

todas as unidades do governo. A menos que tenha caráter de ministério, o arquivo deverá ser 

um órgão independente ou subordinado a outra unidade que possa tratar independentemente 

com todos os órgãos governamentais (SCHELLENBERG, 2006, p. 163). 

 

 

 Disto, conclui-se que o Arquivo Nacional deveria estar ligado à Casa Civil, visto que, 

esta é a unidade nacional capaz de tratar de forma autônoma com todas as esferas 

governamentais. 

 A ressalva de Schellenberg a respeito da importância das relações independentes com 

os órgãos estatais deve ser contextualizada no âmbito dos arquivos modernos, tema central do 

autor, no qual a instituição arquivística encontra-se inserida em todo o ciclo vital dos 

documentos, participando da sua gestão nos órgãos administrativos, assim como, 

permanecendo responsável pela sua custódia nos arquivos permanentes. Para estas atribuições 

o Arquivo Nacional deve estar preparado, bem como, o órgão ao qual ele está subordinado 

deve proporcionar o suporte para a execução de suas funções. 

 A receptividade da transferência do Arquivo Nacional para a Casa Civil se deveu, por 

um lado, pelas dificuldades enfrentadas, por décadas, pela instituição enquanto subordinada 

ao Ministério da Justiça e, por outro lado, por haver um consenso a respeito da adequação das 

modernas atribuições do Arquivo com o Gabinete supra-ministerial. 

 O Arquivo Nacional, ao longo de sua trajetória, foi percebido pelo Estado como local 

de guarda de monumentos documentais históricos, assim como, depósito de documentos 

velhos que haviam perdido valor para as administrações e se tornado um estorvo nos locais de 

trabalho, não podendo, no entanto, serem eliminados por testemunharem as ações 
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governamentais e da sociedade. Coube, assim, por décadas, ao Ministério responsável pela 

segurança nacional, o resguardo do Arquivo com os documentos nacionais. 

 Sem ser apreendida a importância da manutenção do seu acervo, o Arquivo Nacional 

teve depreciadas as suas atribuições dentro do Ministério da Justiça, assim como, pelo Estado 

como um todo, sofrendo, em decorrência, com a carência de recursos e planejamento capazes 

de viabilizar o seu efetivo funcionamento e, assim, exercer suas múltiplas funções cultural, 

científica, administrativa, educativa no âmbito social e político (RODRIGUES, 1959). 

 A evolução da percepção da relevância dos arquivos na gestão dos documentos 

administrativos, somada às suas funções tradicionais, que culminaram nas conquistas 

normativas empreendidas nas últimas décadas, impulsionaram a noção de que o Arquivo 

Nacional deveria ocupar uma posição estratégica dentro da estrutura governamental.  

Responsável por desenvolver a integração da informação circulante nas 

administrações nacionais, por meio do SINAR, o Arquivo Nacional superou a visão 

tradicional de instituição para depósito de documentos e revelou-se como uma instituição 

dinâmica imprescindível para a difusão da informação estatal a serviço da sociedade 

(JARDIM, 2011, p. 1). 

 Neste novo contexto, foi recebida com grande expectativa pelos profissionais de 

arquivo, a mudança da subordinação para a Casa Civil. Ainda que não tratada como uma 

estratégia deliberada, por parte do governo, de superação da visão tradicional de salvaguarda 

dos documentos, pelo Ministério da Justiça, para uma nova apreensão de difusão e integração 

da informação governamental, por intermédio da Casa Civil, foi com esta perspectiva que a 

transferência foi aceita pelas instituições e organizações arquivísticas. 

 E, de fato, melhorias se sucederam:  

1- Implantação do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivos – SIGA – da 

administração pública federal, que tem como órgão central o Arquivo Nacional. O 

Sistema tem como objetivo agilizar o acesso aos documentos de arquivo dos órgãos da 

administração pública federal; 

2- O recolhimento pelo Arquivo Nacional de parte dos documentos oriundos de outros 

órgãos de segurança do Regime Militar, que se encontravam na Agência Brasileira de 

Inteligência – ABIN, o que facilita o atendimento aos cidadãos por uma instituição 

que tem por missão preservar e dar acesso, de forma imparcial, viabilizando o direito 

legítimo à informação; 

3- A mudança para a Casa Civil foi refletida na estrutura administrativa de estados e 

municípios que procuram realocar o Arquivo Público de modo a ocupar um lugar 
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político estratégico na administração pública. Essa medida, além de dar mais 

visibilidade à instituição, legitima suas ações frente às demais estruturas 

governamentais, contribuindo para a maior aceitação das políticas, que visam o 

controle e o acesso da documentação pública. 

Para surpresa e indignação dos profissionais de arquivo, no dia 02/01/2011, em seu 

discurso de posse, o então ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, proferiu que, a 

pedido da presidente Dilma, o órgão deveria possuir menos atribuições e, por isso, o Arquivo 

Nacional deveria ser transferido para o Ministério da Justiça. 

 

 

Determinou-me a presidente a restauração de algumas funções da Casa Civil, no sentido de dar 

mais funcionalidade a áreas estratégicas do governo. Fica a Casa Civil concentrada em suas 

missões originais de assessoramento da Presidência (Discurso de Palocci. Fonte: Folha.com). 

 

 

 Por força do Decreto 7.430, de 17 de janeiro de 2011, foi determinada a transferência 

do Arquivo Nacional e do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ da Casa Civil da 

Presidência da República para o Ministério da Justiça. Assim, 10 anos depois, a instituição 

retornou à tradicional subordinação de origem. 

 Diante do fato, a comunidade arquivística se mobilizou com o objetivo de procurar 

meios de reverter a situação, imposta sem a consulta dos profissionais envolvidos. 

 No dia 05/01/2011, logo após o discurso do ministro, reuniram-se na Escola de 

Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) setores 

institucionais e acadêmicos: Associação dos Arquivistas Brasileiros, Associação dos 

Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de 

Arquivo, Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, Associação Brasileira de 

Antropologia, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz, Museu de 

Astronomia, Associação Nacional de Professores Universitários de História, Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência/Rio, além de profissionais de áreas afins do trabalho 

arquivístico (JORNAL DA CIÊNCIA). 

  

 

O tom do Encontro pode ser resumido no reforço à importância da subordinação político-

administrativa dos arquivos públicos a instâncias como a Casa Civil, órgãos na definição e 

execução de políticas para todos os setores do governo. Essa vinculação é fundamental para a 

adequada implementação, em todo o poder público, de políticas de gestão de documentos, 

requisitos essenciais à transparência administrativa, comprovação dos direitos e exercício da 

cidadania e fomento à produção do conhecimento. Vinculada a um Ministério como a Justiça, 

funções dessa natureza são comprometidas, como comprova a experiência histórica nacional e 

internacional (Jornal da Ciência, 06/01/2011). 
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 Com o mesmo objetivo da reunião, foi elaborado um abaixo-assinado, a partir da 

iniciativa do Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de Arquivos, reivindicando a 

permanência do Arquivo Nacional sob a subordinação da Casa Civil. A seguir, encontra-se a 

transcrição de um trecho do abaixo-assinado, a ser entregue ao ministro-chefe da Casa Civil. 

 

 

Na Casa Civil, o Arquivo Nacional cresceu, obteve mais estrutura, mais servidores, mais fôlego 

e fundamentalmente mais poder normativo e maior influência sobre o poder Executivo Federal. 

Esta nova posição permitiu enormes avanços na gestão dos documentos públicos, o que 

resultou diretamente em maior eficiência administrativa e maior transparência na gestão 

pública, garantindo que os registros documentais, que ajudarão a escrever a História do Brasil, 

não sofram perdas em seu caminho até um arquivo público e seu acesso pelo cidadão. 

Localizado no Ministério da Justiça, restará ao Arquivo Nacional a função de repositório de 

direitos e deveres na relação cidadão/Estado, o que é muito pouco para o que se conquistou até 

aqui quando o assunto é cidadania, preservação da memória social, sistematização de 

mecanismos para uma melhor gestão de documentos públicos, entre outros diversos aspectos 

(Abaixo-assinado). 

 

 

 O receio de que o Arquivo Nacional retroceda em suas conquistas técnicas, políticas, 

normativas, orçamentárias é um consenso dentro da comunidade arquivística e está presente 

nos pronunciamentos, nas entrevistas, nos artigos divulgados logo após a notícia surpresa da 

transferência.  

Por estar diretamente ligada a Presidência da República, a implementação de políticas 

disseminadas pela Casa Civil apresenta mais força política e legitimidade, frente às estruturas 

federais, do que aquelas emanadas por instituições vinculadas a outros ministérios. E, pela 

legislação arquivística necessitar dessa transversalidade para serem efetivadas, fica claro o 

comprometimento das conquistas empreendidas, tanto na gestão, quanto no acesso à 

informação. 

A sensação de perda é reforçada, por chamar atenção o fato de mais uma vez a 

transferência da instituição responsável por  implementar a política nacional dos arquivos, 

garantir o pleno acesso à informação com a finalidade de apoiar as decisões governamentais 

de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a 

produção de conhecimento científico e cultural, ser justificada por uma instância 

governamental pelo desejo de não mantê-la como uma de suas competências e a transferência 

se parecer mais com uma expulsão.  

 Somando-se a este fato a percepção de que nos últimos anos houve importantes 

avanços na prática arquivística, que contemplaram tanto a classe profissional como as 

instituições e os cidadãos, surge o questionamento: Por que a mudança de subordinação foi 

realizada sem que motivos claros fossem apontados, sem a consulta e a aprovação da 
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comunidade arquivística quando, finalmente, foram desenvolvidos mecanismos que 

caminhavam para a transparência pública? 

 O tradicional descaso com o qual o Arquivo Nacional teve de lidar para conseguir da 

melhor maneira possível sobreviver apesar do Estado, revestiu-se após o fim do Regime 

Militar, com a aprovação da Constituição cidadã de 1988, em uma modernização normativa 

carente de políticas públicas arquivísticas, que garantiram, afinal, que, a mudança de discurso 

não significasse a mesma transformação na situação real dos arquivos. 

 Porém, a insistência do Arquivo Nacional, por meio do CONARQ e do SINAR, em 

aplicar as conquistas no campo arquivístico, dar maior visibilidade aos arquivos e divulgar o 

direito à informação pública e, assim, caminhar em direção a viabilização do conceito de 

transparência pública, no qual o Estado como um todo deve prestar contas de seu passado, 

presente e futuro, encontrou grande resistência. 

 Como afirma JARDIM (2003), “A implementação da lei é um fato jurídico, mas 

também político. Envolve conflitos, demanda escolhas, requer ações. Desordena e reordena 

em nome da construção de uma outra ordem informacional que não se justifica em si mesma, 

mas pelo seu alcance social” (p. 44). 

 A partir disso, conclui-se que a transformação do cenário arquivístico brasileiro não 

será estabelecida em um campo livre de confrontos, visto que, a viabilização do direito de 

acesso a informação requer a implementação de políticas públicas arquivísticas, e a política, 

por definição, envolve: conflito, interesse e poder (RIBEIRO, 1998). 

 Em um regime democrático é imperativo que a coletividade seja a maior beneficiada 

com a decisão gerada pelo conflito. Para isto, se faz necessária a participação popular para 

que sua força seja sentida por aqueles que devem representar o seu poder soberano. 

 No Brasil, redemocratizado há menos de 30 anos, essa noção ainda permanece turva, 

afinal, como nos lembra JARDIM (2011): “Não se altera uma cultura de opacidade do Estado 

em apenas três décadas” (p.3), o que torna o esforço de viabilização dos instrumentos que 

favorecem e apóiam a soberania popular, como a transparência do Estado, na qual os arquivos 

apresentam um papel importante, um ambiente hostil, marcado por avanços e retrocessos. 

 SCHELLENBERG (2006) diz que: “os países raramente reconhecem o valor de seus 

documentos antes de atingirem a maturidade histórica, quando, por ironia, muitos dos seus 

documentos possivelmente já terão desaparecido” (p. 162). 

 Esta profecia, ao que parece, se aplicará ao país. O reconhecimento do valor dos 

documentos públicos nacionais só ocorrerá quando o país alcançar a maturidade de sua 

democracia, quando a sociedade perceber o valor do testemunho dos seus direitos, da sua 
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história e a importância de exigir que o governo preste contas de suas ações. Anseia-se que 

não são seja tarde demais para os arquivos, sobretudo, o principal arquivo público do país, o 

Arquivo Nacional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O modelo político-organizacional que caracteriza os arquivos tem muito a dizer a 

respeito da estrutura estatal ao qual ele está subordinado. 

 Durante o Período Medieval e a Idade Moderna os arquivos possuíam um caráter 

fracionado e exclusivista, como reflexo da noção da defesa dos privilégios da classe 

dominante das terras e dos documentos. 

 A Revolução Francesa inaugura um novo modelo de Estado. A destruição da estrutura 

legal de divisão de classes e a incorporação dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade 

originam o sentido de nacionalidade, de pertencimento e unificação de direitos. 

Neste contexto, surge o primeiro Arquivo Nacional, juntamente com a noção da 

necessidade de centralização dos documentos públicos, os verdadeiros testemunhos dos 

direitos coletivos conquistados pela nação. 

Assim, na Idade Contemporânea verifica-se uma nova percepção a respeito da 

finalidade dos arquivos. Originariamente protegidos particularmente para resguardar as 

prerrogativas das classes dominantes, os documentos adquirem um viés democratizante que o 

tornam públicos, coletivos, em acordo com os direitos que o Estado revolucionário inaugura. 

Também pública se torna a sua guarda, centralizada nos Arquivos Nacionais. 

Resultante de um processo histórico diferente, o Arquivo Nacional inglês não 

compartilha essa perspectiva. A organização política do Reino Unido origina uma estrutura 

arquivística descentralizadora, na qual a salvaguarda se sobrepõe a noção pública dos 

documentos.  

Neste modelo o Arquivo Nacional brasileiro se inspirou em sua fundação, no Século 

XIX, e trás, ao longo dos anos, as conseqüências dessa escolha. 

Semelhante a estrutura monárquica existente no Reino Unido, o então Arquivo Público 

do Império brasileiro, diferentemente da França, imprimiu em seu arquivo o privilégio da 

guarda dos documentos históricos como monumentos nacionais e não como local de 

centralização dos direitos públicos. 

Não por acaso, o Ministério ao qual os Archives de France se subordinam é o 

Ministério da Cultura, responsável pela difusão do conhecimento, enquanto o Arquivo 

Nacional da Inglaterra, assim como o brasileiro, se subordinam ao Ministério da Justiça, o 

Ministério da proteção nacional. 
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A criação do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, no Século XX, inaugura uma 

nova perspectiva para os arquivos. Em acordo com a nova complexidade que o Estado 

contemporâneo assume, o Arquivo Nacional adquire a responsabilidade de orientar a 

organização documental, não mais apenas na fase permanente, mas também em todo o seu 

ciclo vital.  

O conceito de gestão documental amplia as fronteiras dos arquivos, alcançando a 

relação das administrações públicas com seus documentos nas fases corrente e intermediária. 

A direta vinculação do NARA à Presidência facilita a legitimação e a implementação de suas 

determinações. 

Ao longo do Século passado, essa percepção da importância do envolvimento do 

Arquivo Nacional na gestão dos documentos administrativos, assim como, a manutenção de 

seu tradicional compromisso com os documentos permanentes, se amplia em consonância 

com a crescente noção de que a finalidade deste intento deve ser o acesso público aos 

arquivos. 

A década de 1990 foi profícua na consolidação deste novo ideal na legislação 

brasileira. O Arquivo Nacional, até então carente de uma lei regulamentadora de suas funções, 

recebe a competência de gerir e recolher os documentos do Poder Executivo Federal, facultar 

o acesso aos documentos sob sua guarda e formular e implementar a política nacional de 

arquivos, a ser definida pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). Esse Conselho, 

subordinado ao Arquivo Nacional é responsável por desenvolver o Sistema Nacional de 

Arquivos, o SINAR. 

À Lei de Arquivos seguiram Decretos e Portarias que estabelecem as bases legais que 

regulamentam o cenário arquivístico brasileiro.  

Entre a concepção normativa e a realidade das administrações públicas e dos arquivos, 

incluindo o Arquivo Nacional, encontra-se, no entanto, um abismo. 

São inúmeros os fatores que inviabilizam a transposição do ideal para o real. São 

alguns deles: a falta de recursos humanos, financeiros e materiais nos arquivos; a ausência do 

poder de ingerência do Arquivo Nacional nos arquivos públicos estaduais, municipais, do 

Distrito Federal e dos Poderes Legislativo e Judiciário, que dificultam a integração sistêmica 

pretendida pelo SINAR; o descaso das administrações públicas com a sua documentação, 

entre outros fatores. 

A carência de políticas públicas no campo arquivístico que visem superar estes 

problemas, alguns persistentes desde a fundação do Arquivo Nacional, impedem a ampliação 

do direito de acesso, garantido pela legislação brasileira. A transparência da documentação 
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pública implica no compromisso do Governo com uma política informacional que assegure a 

gestão de seus documentos. 

De acordo com JARDIM (1999), ao tecer considerações acerca do Decreto 2.134, que 

prevê o direito de acesso a informações existentes em arquivos ou bancos de dados públicos, 

“A situação arquivística do Governo Federal e – em última instância – a configuração do 

Estado brasileiro e sua relação com a sociedade civil caminham em direção absolutamente 

oposta às pretensões deste Decreto” (p.5). 

As sucessivas mudanças de subordinação do Arquivo Nacional, nos anos 2000, são um 

exemplo da conturbada relação do Estado com o Arquivo Nacional e, em decorrência, com a 

sua própria documentação, visto que, este é o órgão encarregado de viabilizar a gestão e o 

acesso ao público. 

O retorno da vinculação do Arquivo Nacional ao Ministério da Justiça, após uma 

breve temporada sob a ingerência da Casa Civil da Presidência da República, suscita uma 

série de dúvidas e algumas certezas. 

Os motivos para as sucessivas transferências não foram satisfatoriamente explicados 

pelos governos, nem aos profissionais de arquivo, nem à sociedade civil como um todo, 

mostrando que a falta de diálogo entre o Estado e a nação permanece como uma tônica no 

modelo democrático brasileiro.  

Os longos anos em que o Arquivo Nacional esteve subordinado ao Ministério da 

Justiça foram marcados pelo descaso com a instituição, pela grande dificuldade de conseguir 

recursos para a sua sobrevivência e, usando uma expressão de JARDIM (2011), pela 

opacidade dos documentos sob sua guarda e ingerência, permanecendo periférico no Estado e 

pouco conhecido pela sociedade. 

A modernização normativa e as expectativas sociais crescentes em relação ao acesso 

aos documentos estatais para a viabilização da transparência pública, com a prestação de 

contas das autoridades nas suas ações governamentais, encontram limites no fato do Arquivo 

Nacional ser subordinado ao Ministério da Justiça. 

 

 

Ao ser vinculado à Casa Civil da Presidência da República, em 2000, o Arquivo Nacional 

adquiriu melhores condições – especialmente políticas e orçamentárias – para avançar num 

modelo de gestão de informações governamentais (...).  

Neste sentido, é um retrocesso político, gerencial e científico a transferência do Arquivo 

Nacional para o Ministério da Justiça. Essa inadequação, vale lembrar, seria a mesma em 

qualquer outro ministério, dada a abrangência de atuação da instituição em todo Executivo 

Federal (JARDIM, 2011, p. 4).   
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 A impressão geral é que, sob a ingerência do Ministério da Justiça, o Arquivo 

Nacional voltará a ser o depósito dos documentos públicos, superficialmente apreendidos 

como de valor histórico, e estagnará as conquistas na gestão e no acesso à documentação 

federal, ao ser, mais uma vez, privado dos meios materiais e políticos necessários a efetivação 

do ideal normativo nas administrações e arquivos públicos do país. 

 

 
Ao ser excluído da Presidência da República e inserido no Ministério da Justiça, o Arquivo 

Nacional protagonizará, mais uma vez, o velho e ainda insuperado drama brasileiro de 

periferização dos arquivos do Estado e sua inevitável invisibilidade social. O Arquivo Nacional 

provavelmente não morrerá porque, de alguma forma, aprendeu a sobreviver perifericamente 

ao longo de sua história, mas certamente será um órgão aquém de suas transformações 

recentes, de suas atribuições legais e da democracia que buscamos (JARDIM, 2011, p. 4-5). 

 

 

 Como o Arquivo Nacional, historicamente, reflete a estrutura política na qual está 

inserido, verifica-se que, a efetivação de sua missão se completará quando a pressão social for 

capaz de transformar o modelo democrático existente no Brasil, fazendo com que o mundo 

ideal normativo encontre equivalência na realidade cotidiana.   

 Assim, a dialética contemporânea que envolve o Arquivo Nacional se efetivará, visto 

que, ao mesmo tempo em que ele deve ser instrumento de transformação social, ao viabilizar 

a transparência das ações governamentais, ele é reflexo das expectativas sociais  em relação as 

informações que a coletividade exige ter acesso. 

O real direito à informação governamental se encontrará plenamente disponibilizado, a 

partir do momento em que as pressões sociais forçarem a democratização do aparato estatal, 

exigindo que a sociedade se conscientize a respeito das fontes documentais que lhe 

proporcionarão o controle das ações governamentais, construindo uma nova realidade 

político-social brasileira.   
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