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A Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados sob a ótica de novos 

acontecimentos: A I Conferência Nacional de Arquivos e o Plano Nacional Setorial de 

Arquivos 

Resumo 

 

Este trabalho visa apresentar a contribuição na elaboração de uma política nacional de 

arquivos a partir da apresentação de dois documentos que lhe são diretamente relacionados: o 

relatório final da I Conferência Nacional de Arquivos e o Plano Nacional Setorial de 

Arquivos. Partindo da contextualização do conceito de política pública e considerando os 

conhecimentos já referendados sobre políticas públicas arquivísticas, traça-se um histórico da 

política nacional de arquivos partindo da atuação dos atores que se envolvem ou interferem 

em sua elaboração. Este delineamento se justifica com a finalidade de se identificar 

obstáculos e fatores que justifiquem a atuação dos atores contemporâneos na construção da 

política e de permitir a inserção de novos atores aparentemente isolados deste processo de 

produção de políticas públicas para arquivos. A metodologia de pesquisa concentrou-se no 

exame da literatura, análise das atas de reunião do Conselho Nacional de Arquivos e das duas 

publicações já referidas anteriormente a fim de desenhar o contexto de iniciativas 

colaborativas na elaboração da política nacional de arquivos. A problemática identificada está 

relacionada à assertiva de que apenas a Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, não é um 

instrumento qualificado para a implementação de um instrumento complexo como uma 

política pública arquivística. Esta condição é, então, explorada em documentos de maior 

complexidade para a elaboração de políticas arquivísticas levando em consideração a atuação 

do órgão responsável pela definição da política nacional de arquivos. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Política Arquivística; Política Nacional de Arquivos; 

Conferência Nacional de Arquivos. 

 

 

 



 

 
 

The National Archival Policy of Public and Private Archives from the perspective 

of new events: the 1
st
 National Conference of Archives and National Sectorial Plan of 

Archives 

Abstract 

 

This article aim to present the contribution on the elaboration of a national archival 

policy from the presentation of two documents that are directly related to it: the final report of 

the 1
st
 National Conference of Archives and the National Sectorial Plan of Archives. 

Beginning from the contextualization from the point of view of the concept of public policy 

and considering the knowledge already available about archival public policies, a history of 

the national archival policy is traced based on the actions of the actors involved or interfering 

in its composition. This delimitation is justified for the purpose of to identify obtacles and 

factors that justify the action of contemporary actors in the conception of politics and to allow 

new actor that are apparently isolated from the process of bringing forth public policies for 

achives. The research methodology focused on the examining of the literature, analyzing the 

minutes of the meeting of the National Council of Archives and the two publications 

previously mentioned in order to conceive the context of the collaborative initiatives in the 

elaboration of the national archival policy. The issue identified is related to the assertion that 

just the Law nº 8.159 of january 8, 1991 is not a qualified device for the implementation of a 

complex instrument as an archival public policy. This condition is then scrutinized in 

documents of greater complexity for the elaboration of archival policies taking into account 

the action of the institute responsible for the definition of de national archival policy. 

 

Keywords: Public Policies; Archival Policy; National Archives Policy; National Council of 

Archives; National Conference of Archives. 
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INTRODUÇÃO  

 

A política nacional de arquivos públicos e privados, como se apresenta atualmente, foi 

instituída pela Lei nº 8.159, de 01 de janeiro de 1991. O mesmo dispositivo legal determinou 

a criação de um órgão vinculado ao Arquivo Nacional para a definição dessa política, o 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). Coube ao Arquivo Nacional a incumbência de 

implementar essa política dentro de seu escopo de atuação, a saber, o Poder Executivo 

Federal. A matéria foi regulamentada pelo Decreto nº 4073, de 03 de janeiro de 2002, 

estabelecendo as competências do CONARQ e a sua estrutura hierárquico-administrativa.  

 Após vinte e sete anos de existência, a política nacional de arquivos continua como um 

dispositivo legal que não estabeleceu critérios, objetivos ou características desta que é 

considerada o pilar da arquivística brasileira. Embora a legislação não seja capaz de esgotar o 

assunto, diversos estudos foram publicados sobre a política nacional de arquivos. JARDIM 

(1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2016) tem sido o teórico mais intensamente ligado ao debate 

do tema. 

 Observando-se pela ótica de uma política pública, a política nacional de arquivos não 

interessa apenas ao Arquivo Nacional ou ao CONARQ enquanto instituições representativas 

dos arquivos no Brasil, mas também à sociedade civil e a outras instituições que lidam com 

arquivos em território nacional. De acordo com PHIPPS (apud RODRIGUES, 2014, p. 74)  

Uma política nacional visa a nortear a formulação de programas e projetos, 

estabelecendo a priori os seus fundamentos, tendo como objetivo último 

criar novos meios de integração cívica, econômica, social e, mesmo, 

interpessoal que melhorem a vida dos cidadãos e propiciem a superação de 

problemas já estabelecidos. 

 Portanto, a política nacional de arquivos é elemento essencial do ambiente técnico e 

profissional da arquivística. Em sentido bastante amplo, as políticas públicas para arquivos 

teriam como objetivo consolidar ações, programas, decisões, recursos, entre outros fatores 

voltados à gestão, preservação, conservação e auxílio à administração dos arquivos públicos e 

privados, baseando-se na integração entre os arquivos públicos brasileiros e outras instituições 

públicas detentoras de arquivos. 

 No entanto, quais são as iniciativas recentes na área arquivística para a estruturação 

efetiva de uma política nacional de arquivos públicos e privados? Até antes da publicação do 

projeto de lei nº 4.875, de 1984  que deu origem à Lei nº 8.159/91 , os esforços para a 
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criação de uma política arquivística foram pouco expressivos ou de pequena força política. A 

prioridade era o desenvolvimento de sistemas para arquivos que pudessem auxiliar nas 

demandas práticas dos arquivistas e de arquivos públicos.  

 Assume-se que a existência do instrumento jurídico promove o reconhecimento da 

causa da política arquivística e cristaliza uma iniciativa básica para um programa de gestão de 

documentos. No entanto, uma política não é baseada apenas em instrumentos jurídicos, há a 

necessidade de planejamentos, planos e programas para sua implantação. 

 Apesar dos esforços realizados pela comunidade arquivística, assim como do fato de 

políticas públicas serem iniciadas por legislações e dos movimentos realizados em prol da 

regulamentação jurídica de políticas arquivísticas, parte-se do princípio de que a política 

nacional de arquivos é incompleta enquanto política pública. 

 O fato de existir legislação não significa que existem, de fato, ações, programas ou 

outros fatores supramencionados. A legislação confere valor jurídico a determinadas 

situações, mas as brechas legais permitem a inexistência de sistemas ou de políticas de 

arquivos regionais pela falta de penalidades específicas, na própria legislação, quanto a 

problemas de gestão. 

  As ações que identificamos como estruturadoras da política nacional de arquivos estão 

contidas na I Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ) realizada no ano de 2011. A 

CNARQ (2011) foi um evento realizado naquele ano, cujo objetivo foi promover o debate em 

torno de questões que envolvessem a Política Nacional de Arquivos, tais como: desvinculação 

do CONARQ do Arquivo Nacional, reposicionamento das instituições arquivísticas 

removendo-as da situação de periferia administrativa, redefinição dos objetivos do CONARQ, 

entre outros (BRASIL, 2012). 

 Ao expor as decisões tomadas na I Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ), 

envida-se encontrar ações positivas para a estruturação ou complemento da atual política 

nacional de arquivos. Apresenta-se também o Plano Nacional Setorial de Arquivos (PNSA), 

documento singular elaborado pelo Colegiado Setorial de Arquivos, órgão integrante do 

Conselho Nacional de Política Cultural, um conselho do Ministério da Cultura. Este é o 

documento mais atual em termos arquivísticos para estabelecimento de metas, tendo sido 

publicado em 2016 com previsão para uma década de planejamentos entre a área de arquivo e 

a de cultura em integração. 
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 Os elementos intermediadores entre a CNARQ e o PNSA serão as atas de reunião 

plenárias do CONARQ. A escolha pelas atas se justifica pela finalidade do Conselho em 

definir a política nacional de arquivos, portanto, as atas de reunião publicadas dentro do 

período de tempo da realização da CNARQ e da publicação do PNSA servirão para identificar 

as ações positivas do Conselho para a estruturação da política nacional de arquivos. 

 Dentro desta perspectiva, procurou-se explorar a política nacional de arquivos fora do 

seu escopo de legislação, buscou-se também encontrar suas relações de política pública dentro 

da literatura do ângulo da ciência política, além de verificar sua implementação para além do 

meio legal.  

 Assim, pode-se afirmar que o objetivo geral desta dissertação de mestrado é não só 

identificar ações e iniciativas para a estruturação da política nacional de arquivos públicos e 

privados no sentido de política pública pelo conceito de ciência política, mas também sua 

discussão dentro do contexto da I Conferência Nacional de Arquivos em suas propostas e 

metas cotejando suas diretrizes com o Plano Nacional Setorial de Arquivos por seus objetivos 

que guardam relação com o CNARQ. 

 Como objetivos específicos, encontram-se: 

 Identificar as ações do CONARQ para a definição da política nacional de arquivos 

públicos e privados a partir da análise de suas atas de reunião; 

 Conhecer as propostas, metas e planejamentos da I Conferência Nacional de Arquivos 

e do Plano Nacional Setorial de Arquivos; 

 Explicitar a criação do Colegiado Setorial de Arquivos e o Plano Nacional Setorial de 

Arquivos; 

 Demonstrar as relações de força no campo dos arquivos; 

 Contribuir para a literatura da área e compreender o cenário atual da política 

arquivística. 

 Embora esta pesquisa seja tanto teórica como exploratória, há ainda outros elementos a 

serem abordados de forma a construir o campo empírico. A política arquivística é um objeto 

abstrato no campo teórico, mas encontramos elementos práticos para discutir a seu respeito.  

 A fim de construir os conceitos gradativamente para apresentar os objetos empíricos, 

esta pesquisa se divide em três seções, partindo da teoria para observação dos objetos. A 
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primeira seção é dedicada ao exame do conceito de política pública conforme o senso da 

Ciência Política. São apresentados conceitos comumente conectados à política pública como 

Governo e Estado e as diferenças de aplicação do conceito de política.  Explica-se também a 

formação de agenda de uma política pública e os atores envolvidos no processo de produção 

desta.  

 A segunda seção apresenta, brevemente, o chamado Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) como modelo para justificar a presença de planejamentos nacionais 

desde a década de 1970. O primeiro projeto de lei é do ano de 1984, portanto, sua formulação 

estaria apta a prever planos nacionais para arquivos nos mesmos modelos dos planos 

nacionais da época. São apresentadas também teorias sobre a política arquivística, suas 

possíveis relações com políticas de informação e as considerações sobre o sistema nacional de 

arquivos, considerado por alguns autores como o responsável pela implementação da política 

nacional de arquivos. 

 Ainda nesta seção, são apresentadas as distinções de definição para instituições 

arquivísticas públicas e discorre-se longamente sobre o Departamento Administrativo do 

Serviço Público (Dasp), órgão criado em 1938 para racionalizar a administração pública 

brasileira. Sua apresentação é fundamental, pois ele foi responsável pela gestão do Sistema de 

Serviços Gerais (SISG), cujas atribuições envolviam a gestão de documentos correntes no 

Poder Federal. Essa situação é esclarecida ao longo da seção e enriquecida com a utilização 

de relatórios de antigos diretores do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues e Jaime 

Antunes da Silva.  

          Nessa seção, é traçado também o histórico do Arquivo nacional em relação às suas 

problemáticas com a gestão dos arquivos públicos sob sua guarda e o cruzamento de sua 

história com a do Dasp. Por fim, é realizada, brevemente, a apresentação do CONARQ. 

 A terceira e última seção se constitui pela apresentação do marco empírico formado 

pelos seguintes: as atas de reuniões plenárias do Conselho Nacional de Arquivos, o relatório 

final do I Conselho Nacional de Arquivos e o Plano Nacional Setorial de Arquivos elaborado 

pelo Colegiado Setorial de Arquivos. Inicialmente, é realizada uma exposição sobre o que foi 

a CNARQ, sua finalidade e como foi estrutura. É apresentado também um resumo de seus 

eixos temáticos, e um quadro completo de suas propostas poderá ser encontrado ao final do 

trabalho. 
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 Ainda nesta seção são analisadas vinte e quatro atas de reunião plenárias do CONARQ 

no período compreendido entre 2011 e 2016 a fim de verificar a atuação do CONARQ em 

relação às propostas aprovadas na CNARQ. O critério para definição da pertinência de cada 

ata a incluir nesta pesquisa é baseado nos assuntos ou temas abordados em cada uma delas. 

Assim, se uma ata de reunião aborda o tema „CNARQ‟ ela é considerada válida para os fins 

de análise.  

 Logo após, serão apresentados um breve histórico do Colegiado Setorial de Arquivos e 

quadros comparativos entre o PNSA, o CNARQ e o regimento interno do CONARQ. Dentro 

desses marcos, exploramos a associação de outros atores sociais, como as universidades, 

entidades de classe e outros membros da sociedade civil que participaram do processo de 

construção da política nacional de arquivos. 

 Optou-se por não elaborar seção à parte para explicar a metodologia de pesquisa. A 

introdução de cada seção detém um parágrafo que justifica a metodologia utilizada, mas pode 

ser resumida por: revisão de literatura, análise qualitativa e quantitativa de conteúdo. São 

utilizados quadros de comparação e exposição de conteúdo dentro da perspectiva de análise 

qualitativa e quantitativa. 

 A revisão de literatura é extensa especialmente nas duas primeiras seções devido ao 

enquadramento do conceito de políticas públicas e esclarecimento sobre políticas públicas 

arquivísticas, assim como apresentação do contexto de políticas arquivísticas dentro do 

âmbito arquivístico brasileiro e o cruzamento das ações entre instituições Arquivo Nacional e 

DASP.  

 A fundamentação teórica é variada, mas, valemo-nos de autores que qualificam 

políticas públicas como ações, programas e planejamentos públicos para problemas públicos 

como Meny e Thoenig (1992), Bucci (1997) e Secchi (2014). No que tange à políticas 

arquivísticas apresentamos, essencialmente, Jardim (1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2016), 

assim como Silva (1994, 1999), Rodrigues (1959) e Bardin (2011) como principal corrente 

para análise de conteúdo na questão metodológica. 

 As considerações finais reuniram as inferências para responder ao problema de 

pesquisa apresentado. Como não há outros estudos acadêmicos com vistas à análise da 

CNARQ sob o ponto de vista aqui utilizado, os resultados apresentados atenderam à pesquisa 

sobre o tema e contribuíram, de forma relevante, para a literatura da área. 
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1 TEORIAS E CONCEITOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

 A metodologia aplicada para esta seção é baseada em revisão de literatura, construída a 

partir de artigos obtidos em periódicos científicos e produção acadêmica em livros. O 

universo das políticas públicas é extremamente vasto, portanto, esta seção se limita a uma 

explicação mais geral sobre os principais conceitos relacionados às políticas públicas para, 

assim, atingir uma explicação satisfatória do que seriam as políticas arquivísticas dentro deste 

universo. 

 Não é comum haver relações entre políticas públicas e políticas arquivísticas dentro da 

produção científica arquivística, dessa forma, é utilizada também literatura internacional para 

a abordagem do tema. A pesquisa identificou em qual contexto uma política pública é 

originada e procurou-se estabelecer relações com política arquivística.  

 Para além da Ciência Política, retorna-se à Ciência da Informação e à Arquivologia a 

fim de elucidar outros conceitos necessários ao desenvolvimento da pesquisa, consultando 

fontes de informação nacionais e internacionais para o estabelecimento de consenso entre as 

possíveis teorias sobre o que seria uma política arquivística, pois existem duas linhas de 

pensamento sobre as políticas para arquivos: eles devem ser implantados por um sistema ou 

são responsáveis pela implementação do sistema. 

Dessa maneira, verificaram-se, na literatura, as diferenças entre as correntes teóricas e 

também seus pontos de convergência para auxiliar em sua fundamentação para o 

estabelecimento desse marco teórico. Entendemos políticas arquivísticas como políticas 

públicas, instrumentos para a ação pública, emanadas pela administração pública. Assim, esta 

seção irá explorar os conceitos que lhe são naturalmente associados, como política, Estado e 

governo. 

1.1 Política 

O conceito de política é polissêmico e está presente em todas as áreas do 

conhecimento, não sendo possível conceber uma simples definição. Interessa aqui explorar 

aquelas oferecidas tanto pela Ciência Política como pela Filosofia. Uma das primeiras 

teorizações sobre o conceito de política encontra-se na Política de Aristóteles. Para o filósofo, 

política significava essencialmente a discussão da cidade (pólis), sua forma de organização 
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política, divisão de classes, entre outros, sendo a vida em sociedade a finalidade do homem 

como animal político (Aristóteles, p.56, 2001). 

 O termo foi, gradativamente, mudando de sentido, conforme afirma BOBBIO (1998, p. 

954) 

Na época moderna, o termo perdeu seu significado original, substituído 

pouco a pouco por outras expressões como "ciência do Estado", "doutrina do 

Estado", "ciência política", "filosofia política", etc., passando a ser 

comumente usado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de 

alguma maneira, têm como termo de referência a pólis, ou seja, o Estado. 

 Isso significa que o termo política foi evoluindo concomitantemente às sociedades e 

suas novas formas de concepção da vida social e de atividades políticas, ocorrendo a 

separação entre a sociedade civil e a política apontada por Aristóteles. Essa evolução 

significava também novas formas de organização política e de seus componentes, requisitos 

mínimos para a produção de consenso ou de normas sociais e políticas. 

Não há uma definição precisa para o termo política, este é adaptável segundo o 

entendimento que dele se deseja fazer. Bobbio (1998) apresenta um esclarecimento para 

política, que adere ao que se poderá atribuir, mais à frente, a políticas públicas, a saber 

[...] a Política não tem fins perpetuamente estabelecidos, e muito menos um 

fim que os compreenda a todos e que possa ser considerado como o seu 

verdadeiro fim: os fins da Política são tantos quantas são as metas que um 

grupo organizado se propõe, de acordo com os tempos e circunstâncias. 

(BOBBIO, 1998, p. 957). 

Os atores sociais envolvidos com a produção de políticas e inseridos no jogo de poder 

político atendem a interesses sociais, seja através de partidos ou representando instituições. 

Há tantas metas e objetivos quanto atores e interesses presentes, e, neste sentido, política 

significaria também orientação para ação. Logo, a política poderia ser tanto um objeto para 

um fim, quanto um sujeito atuando em prol de algo.  

HEIDEMANN (apud INDOLFO, 2013, p. 102) explica que 

[...] a política engloba tudo o que diz respeito à vida coletiva das pessoas em 

sociedade e em suas organizações. [...] a política trata do conjunto de 

processos, métodos e expedientes usados por indivíduos ou grupos de 

interesse para influenciar, conquistar e manter poder. [...] a política [...] é 

também a arte de governar e realizar o bem público. Nesse sentido, ela é o 

ramo da ética que trata do organismo social como uma totalidade e não 

apenas das pessoas como entidades individuais. [...] A política é concebida, 

finalmente, como a teoria política ou o conhecimento dos fenômenos ligados 

à regulamentação e ao controle da vida humana em sociedade, como também 

à organização, ao ordenamento e à administração das jurisdições político-
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administrativas (nações, estados, municípios ou distritos especializados). 

Nesse sentido, ela estuda e sistematiza o “fato político básico [...]”.  

Para BRAGA (2012, p. 9), “política é práxis, é o exercício do poder numa coletividade 

[...], atividade eminentemente operacional, que visa a resultados concretos, tem interesses, 

tem utilidade, ligada à realização desses resultados”. Dessa forma, é percebida a diversidade 

de usos que podem ser feitos do conceito de política. Não existe uma única finalidade e o 

mesmo ocorre para o conceito de política pública, é polissêmico, estabelece relações com 

outros termos e conceitos e pode ser interpretado conforme a necessidade de quem o estuda. 

Pode-se observar que novas produções de conhecimento na área de política servem 

para estudos de construção do Estado e de suas formas de governo. Assim, serão apresentadas 

algumas definições de Estado necessárias para que se alcance a noção que dará suporte ao 

conceito de políticas públicas. 

 Assim como ocorre com a política, não há definição consensual para o conceito de 

Estado, mas pode-se recorrer à literatura específica para que se situe minimamente o que este 

seria. Não é o objetivo dessa pesquisa explorar exaustivamente o conceito de Estado, 

portanto, serão verificados aqui aspectos pontuais do termo, uma vez que o foco desta análise 

é a política pública. 

1.2 Estado 

 Quando se discute a questão do Estado, uma das associações mais comuns é a de 

Estado-Sociedade. No entanto, o Estado pode ser compreendido de maneira muito mais ampla 

do que essa relação que se propõe com a sociedade civil, havendo assim maior possibilidade 

de se explorar suas características. Segundo BOBBIO (1998, p. 94), “[...] o Estado tem sido 

definido através de três elementos constitutivos: o povo, o território e a soberania [...]”. 

 Ou seja, as condições mínimas de existência e funcionamento do Estado implicam que 

existam um território sobre o qual ele possa exercer poder, um povo que esteja sob este 

poder e sua soberania sobre este povo. Essa concepção de poder é normalmente relacionada 

ao monopólio e ao uso legítimo de força ou violência sobre o povo (Roth Deubel, 2002). 

Bobbio afirma que o Estado moderno “pode ser definido mediante dois elementos 

constitutivos: a presença de um aparato administrativo com a função de prover a prestação de 

serviços públicos e o monopólio legítimo da força” (BOBBIO, 2007, p. 69). 
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Este poder também pode ser entendido como acúmulo de capital e, segundo 

BORDIEU, 

O Estado é resultado de um processo de concentração de diferentes tipos de 

capital, capital de força física ou de instrumentos de coerção (exército, 

polícia), capital econômico, capital cultural, ou melhor, de informação, 

capital simbólico, concentração que, enquanto tal, constitui o Estado como 

detentor de uma espécie de metacapital, com poder sobre os outros tipos de 

capital e seus detentores. (BORDIEU, 2008, p. 99). 

Com relação a este acúmulo de poder, BRESSER-PEREIRA (1995, p. 89) explica que 

Assim, Estado é uma organização burocrática ou aparelho que se diferencia 

essencialmente das demais organizações porque é a única que dispõe de 

poder extroverso – de um poder político que ultrapassa os seus próprios 

limites organizacionais. [...] o Estado é adicionalmente constituído por um 

grande conjunto de leis que regulam toda a sociedade.  

Portanto, a entidade detentora de maiores patrimônios e recursos (fontes de poder ou 

capital) é capaz de regular as que detêm menor poder, logo, é capaz também de impor suas 

regras e normas. A relação desse monopólio com políticas públicas está inserida no contexto 

de imposição de normas por simples detenção de maior poder por parte do Estado. Portanto, 

políticas são manifestações de poder. 

Outra acepção sobre Estado é a de que ele “é uma instituição que formaliza as regras 

do jogo nos âmbitos que pretende regular” (ROTH DEUBEL, 2002, p. 9, tradução nossa). 

Assim, o Estado é uma entidade ou instituição composta por outras instituições que lhe dão 

apoio na execução de suas atividades, porém, de forma não homogênea. Isso quer dizer que as 

instituições atendem a interesses difusos. Para BRESSER-PEREIRA (1995, p.86), “o Estado 

é uma parte da sociedade. É uma estrutura política e organizacional que se sobrepõe à 

sociedade ao mesmo tempo em que dela faz parte”.  

No que tange às suas finalidades, as correntes teóricas divergem entre si, e INDOLFO 

(2013), de acordo com seu conhecimento, sintetiza que 

Os fins do Estado podem ser tanto objetivos [fins comuns a todos os Estados 

de todos os tempos] ou subjetivos [resultam da relação entre os Estados e os 

fins particulares] para uma corrente, como expansivos [abrangem uma 

grande amplitude de finalidades, sejam utilitárias ou éticas], limitados [dão 

ao Estado a posição de „mero vigilante da ordem social‟] e relativos 

[propõem a ideia de solidariedade e reciprocidade nas relações entre o 

Estado e os indivíduos] para outra. (INDOLFO, 2013, p. 78). 

Estas concepções podem, portanto, situar o que seria o Estado. Ele existe como uma 

instituição dotada de poder, limitada por suas próprias circunstâncias e constituída por outras 
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instituições e por um corpo de governo  a ele subordinados , e que devem ajudá-lo em suas 

atividades a executar e, para esta pesquisa, na implementação de políticas públicas. 

Dessa forma, percebe-se que para se chegar a uma política, efetivamente, é necessário 

entender as suas diversas associações. Uma política é gerada por um Governo, dentro de um 

Estado, aplicada sobre um território e tem efeito sobre um povo. A partir disso, será visto 

então o que se entende por Governo.  

1.3 Governo 

BOBBIO (1998, p. 553) sugere que: “[...] pode-se definir Governo como o conjunto de 

pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma 

determinada sociedade”, isso significa um corpo burocrático compondo esse conjunto. E 

segue explicando que “existe uma segunda acepção do termo Governo [...] a qual não indica 

apenas o conjunto de pessoas que detêm o poder de Governo, mas o complexo dos órgãos que 

institucionalmente têm o exercício do poder”. É importante ressaltar que “[...] o poder de 

Governo, sendo habitualmente institucionalizado, sobretudo na sociedade moderna, está 

normalmente associado à noção de Estado”, no entanto são conceitos diferentes. O Estado é a 

instituição e o Governo é o meio utilizado pelo Estado. 

No que tange à burocracia, BOBBIO (1998, p. 124) afirma que ela “[...] designa uma 

teoria e uma praxe da pública administração que é considerada a mais eficiente possível”. 

Para WEBER, a primeira característica que se pode associar à burocracia é de que esta “rege o 

princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais, ordenadas de acordo com regulamentos, ou 

seja, por leis ou normas administrativas” (WEBER, 1982, p. 229).  

Segundo FONSECA (1999, p. 2), “o conceito de burocracia dentro da sociologia de 

Max Weber adequa-se à análise da questão dos arquivos públicos, tanto como produto de 

atividades administrativas quanto como unidades do aparelho de Estado”. Como este trabalho 

pretende lidar com políticas para arquivos, será aplicada, aqui, esta abordagem de burocracia 

que, mesmo curta, é conveniente ao propósito aqui determinado. 

Dessa forma, o Governo é o responsável por, efetivamente, executar o que é 

determinado pelo Estado. O trabalho conjunto resulta na gestão pública, resultando em 

condições positivas voltadas à sociedade, seja através de políticas públicas, seja através de 

programas de governo. Do ponto de vista constitucional, “[...] o Governo é definido como 

órgão no qual se manifesta o poder estatal em toda a sua plenitude” (BOBBIO, 1998, p. 554). 
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O autor afirma também que “Governo coincide com o poder executivo” (ibidem), cujas 

funções são governar o povo e administrar os interesses públicos.  

Para PAULO MOTTA (apud MARTINS e PIERANTI, 2006, p. 111) 

Governar significa tomar decisões sobre alternativas de ação para a 

sociedade. Tais alternativas têm como base, em princípio, o interesse público 

expressado coletivamente, de acordo com um processo administrativo onde 

demandas e apoios são convertidos em normas, produtos e serviços. 

Resultando uma distribuição de direitos e deveres, benefícios e custos, 

fundamentados na autoridade. 

Sem perder de vista o horizonte da política em si e suas finalidades e características, 

pode-se citar WEBER (1982, p. 98) para explicar que política significa a “participação no 

poder ou a luta para influir na distribuição de poder, seja entre Estados ou entre grupos dentro 

de um Estado”. Dessa maneira, uma política pública corresponde à determinada luta no jogo 

social, onde o Governo é o responsável pela gestão das disputas. 

E, assim, chega-se ao ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho, ao 

esclarecer o que vem a ser uma política pública. Vale lembrar que existem estudos 

consistentes sobre políticas públicas dentro da área das Ciências Sociais. Tentar-se-á, aqui, 

aproximar os conceitos que servem aos objetivos desta análise e que sejam complementares 

para os objetivos ideais em uma política nacional de arquivos, sem a pretensão de ser uma 

completa revisão sobre o assunto. 

1.4 Política Pública 

Embora exista a ideia de que as políticas públicas são criadas para resolver problemas, 

MULLER e SUREL (2002, p. 28, grifos do autor) desconstroem esta noção e afirmam que 

“as políticas públicas não servem para ‘resolver problemas’” e sim que “na realidade, os 

problemas são resolvidos pelos próprios atores sociais através da implementação de suas 

estratégias, gestão de conflitos [...]”. Como as políticas públicas surgem apenas a partir da 

intenção dos atores, a lógica é que, dependendo das ações destes, as soluções poderão ser 

postas em prática ou não. 

Na esfera das políticas públicas, há também mais de uma forma de expressá-las. 

MULLER e SUREL (2002, p. 10) esclarecem que o termo cobre “a esfera da política (polity), 

a atividade política (politics) e a ação pública (policies)”. Continuam elucidando que “a 

primeira faz a distinção entre o mundo da política e a sociedade civil [...]; a segunda designa a 
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atividade política em geral [...]; a terceira designa o processo pelo qual são elaborados e 

implementados programas de ação pública”. 

Embora os termos possam ser explicados separadamente, o processo de formação de 

políticas não é necessariamente dissociável dessa maneira. No entanto, a ação pública é a que 

mais interessa nesta análise, visto que as políticas públicas são construções dos atores sociais 

com objetivos de promover algo.   

INDOLFO (2013, p. 104), no entanto, observa que 

Se parece fácil afirmar que uma política pública é um conjunto de decisões e 

de ações governamentais, na realidade a sua proposição, ou seja, a sua 

elaboração e implementação apresentam muitas dificuldades, além de ser, 

também, difícil verificar se uma política pública existe e se apresenta uma 

estrutura de sentido para os atores envolvidos. 

 Mais à frente, será apresentada esta dificuldade de identificar se, de fato, existe uma 

política arquivística ou uma política nacional de arquivos, pois, embora exista tanto a vontade 

dos atores sociais, quanto um dispositivo legal, assume-se o ponto de vista de Jardim que 

estes dois elementos não são capazes de estruturar uma política pública. 

Para MENY e THOENIG (1992, p. 7, tradução nossa), “o estudo das políticas públicas 

não é outra coisa senão o estudo da ação das autoridades públicas no seio da sociedade”, 

sempre mantendo a noção de ação pública ou de autoridades públicas. Esta ação é de 

responsabilidade e do âmbito de poder do Governo para regular ou normatizar determinada 

situação. Os mesmos autores afirmam também que “uma política pública é o resultado da 

atividade de uma autoridade investida de poder público e legitimidade governamental” 

(MENY e THOENIG, 1992, p. 89, tradução nossa). Para MULLER e SUREL (2002, p. 16), 

“[...] os objetivos da ação pública não são dados, mas devem constituir o objeto de um 

trabalho de identificação e reconstrução [...]”. 

Para BUCCI (1997, p. 91), políticas públicas representam “a coordenação dos meios à 

disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”. ROTH DEUBEL (2002, p. 

27, tradução nossa), por sua vez, afirma que “uma política pública existe sempre e quando 

instituições estatais assumam total ou parcialmente a tarefa de alcançar objetivos considerados 

como desejáveis ou necessários, por meio de processo destinado a mudar o estado das coisas 

percebidas como problemáticas”. Apesar de divergir de MULLER e SUREL, há uma lógica 
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na percepção de problemas ou crises, mesmo que venham a ser resolvidos pelo conjunto de 

ações movidas pelos atores sociais. 

Assim, “[...] para que haja política pública, todas as medidas em questão devem ser 

reunidas num quadro normativo e cognitivo perfeitamente coerente” (MULLER e SUREL, 

2002, p. 16), visto que políticas interagem com pontos de vista variados, ideologias diferentes 

e cada grupo de atores intenta atingir objetivos diferentes, logo “[...] uma vez que se queira 

compreender os resultados da ação pública, é indispensável tomar-se consciência do caráter 

intrinsecamente contraditório de toda política” (MULLER e SUREL, 2002, p. 17). 

Assim, pode-se inferir que uma política pública é uma ação governamental 

desenvolvida para atingir um fim (social, técnico, econômico, etc.), movida por atores 

políticos ou sociais, ou seja, entidades ou instituições governamentais, partidos políticos, 

sociedade civil, profissionais, etc. Este fim pode ser visto como uma solução a um problema 

público percebido por estes atores, também como medida reparadora de um problema já 

existente, ou como diversas outras situações. Como uma política pode, ao mesmo tempo, 

conter contradições em sua composição, e os fins de uma política pública são complexos, é 

necessário planejamento, estratégias e recursos, ou seja, a coordenação dos meios disponíveis 

ao Estado, como afirmado por Bucci (1997). 

Como já explicado anteriormente, o Estado é, essencialmente, uma instituição que 

detém poder de decisão sobre um território, implicando que suas ações também são revestidas 

de poder, seja de coesão, coerção ou de outros tipos. Logo, as políticas públicas são 

instrumentos de poder desenvolvidos pelos atores políticos e instituídas pelo Governo. E até 

mesmo a ausência de políticas públicas também pode evidenciar uma forma de ação do 

Governo. 

Ao mesmo tempo, as políticas públicas também são instrumentos de disputas de poder 

entre os atores envolvidos para alcançar determinados objetivos. O sucesso ao se efetivar uma 

política significa a imposição da vontade de um grupo sobre outro. Evidentemente, essa 

estrutura descrita de uma política pública não é linear, passa por diversas etapas para chegar 

ao final, seja ele o esperado ou não, funcionando como um ciclo sem ordem fixa. 

As políticas públicas possuem algumas características típicas descritas por MENY e 

THOENIG (1992, p. 91, tradução nossa) como “i) conteúdo [...]; ii) programa[...]; iii) 

orientação normativa[...]; iv) fator de coerção[...]; v) competência social[...]”. Para (ROTH 
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DEUBEL, 2002, p. 27, tradução nossa), “há quatro elementos centrais que permitem 

identificar a existência de uma política pública: o envolvimento do governo, percepção dos 

problemas, definição de objetivos e processos”.  

O instrumento de ação pública que será visto mais adiante, o Plano Nacional Setorial 

de Arquivos (PNSA), conta com características mencionadas por Meny e Thoenig (ibidem), 

como por exemplo ser elaborado dentro de um contexto técnico, com conteúdo em forma de 

plano nacional; ser um programa elaborado com metas e objetivos dentro de um cronograma; 

ser resultado da ação do Colegiado Setorial de Arquivos e das necessidades por ele 

identificadas; ser disseminado dentro dos seus limites de autoridade; e, por fim, obedecer a 

uma competência social voltada tanto para a Arquivologia como para os arquivos do 

Ministério da Cultura.  

Para o exemplo de Meny e Thoenig (1992), as políticas públicas devem possuir 

substância que as justifique, estar inseridas em um programa que tenha alguma finalidade, ter 

finalidade expressa, ser capaz de exercer autoridade como forma de poder de coerção e ser 

direcionadas a um público. Já para Roth Deubel (2002), o Governo deve assumir uma 

responsabilidade específica, perceber quais problemas circunda esta responsabilidade, ter em 

conta os objetivos que pretende atingir e definir o processo pelo qual os objetivos serão 

atingidos. 

Essas características guardam em comum algumas das fases de elaboração de uma 

política pública. No entanto, a ideia de ciclo em políticas públicas é apenas representativa 

para facilitar a compreensão do pensamento. Assim, há sete fases principais (SECCHI, 2014, 

p. 43, grifos do autor): “1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) 

formulação de alternativas, 4) tomada de decisão, 5) implementação, 6) avaliação, 7) 

extinção”. Essas etapas não refletem um ciclo de formação da política pública propriamente 

dito, já que este não é linear. Já para JONES (apud MENY e THONENIG, 1992, p. 105, 

tradução nossa), é possível decompor, analiticamente, uma política pública  

 [...] como uma sequência de atividades, do início ao fim, do problema ao 

resultado. Cinco fases principais compõem este processo: a identificação do 

problema [...]; a elaboração de soluções [...]; a tomada de decisão [...]; a 

execução do programa; [...]; o término da ação [...]. 

 

Para SOUZA (2006), o ciclo representa uma tipologia que 

[...] vê a política pública como um ciclo deliberativo, formado por vários 

estágios e constituindo um processo dinâmico e de aprendizado. O ciclo da 
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política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação (SOUZA, 2006, p. 29). 

Apesar de não ser exatamente sequencial, uma política pública deve passar por todas 

essas etapas do ciclo. Isso significa que a política pública que se pretende aqui estudar, a 

política nacional de arquivos, necessariamente atravessou algumas dessas etapas durante seu 

processo de elaboração. 

Portanto, pode-se supor que a política nacional de arquivos surge da necessidade de se 

resolver um ou mais problemas específicos, ela é inserida em uma agenda política, há a 

formulação de alternativas para resolução dos problemas, e, a partir disso, é tomada ou não 

uma decisão baseada nessas alternativas, por fim a política é implementada, possivelmente 

avaliada para determinar seu desempenho e extinta se considerada como resolvida.  

 Uma política pública só é avaliada quando há ausência de uma ação, para daí então ser 

incluída em uma agenda política. (...). PADIOLEAU (apud MENY e THOENIG, 1992, p. 

114) explica que “a agenda pode ser definida como „o conjunto de problemas que apelam a 

um debate público, incluindo a intervenção (ativa) das autoridades públicas legítimas‟”. 

Assim, o problema entra em uma agenda institucional que “reúne os problemas que 

dependem, funcionalmente ou por consenso, da autoridade pública em causa” (ibidem). 

 Por meio da divisão de etapas, poder-se-ia dizer que o problema identificado era a 

ausência de políticas efetivas na área de arquivos e, assim, o assunto entrou na agenda política 

em determinado momento. Após reuniões, conferências, entre outros encontros, foram 

tomadas decisões relacionadas ao conteúdo dessa política, ou então foram formuladas 

alternativas em face aos problemas discutidos para a fase de implementação. Essa é uma 

possível interpretação da elaboração da política pública que será vista mais à frente. 

 Retornando, portanto, à formação da política nacional de arquivos. Por ser esta uma 

política pública, sua elaboração pretendia atender a um problema público. A mesma foi 

desenvolvida pelo Estado para a sociedade (civil ou não), circulando pelas etapas acima 

descritas e desenvolvidas por determinados atores sociais. As ações desses mesmos atores são 

as que decidem se os problemas serão resolvidos ou não. 

 Até aqui, foi discutido o trajeto de formação de uma política pública partindo do 

conceito de Estado, ou seja, de um conceito mais amplo para um mais específico. O Estado 

tem poder de implementar uma política pública e o seu Governo é responsável pela gestão 
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dessa política. No entanto, há atores responsáveis pelo surgimento de uma política pública, 

sejam eles partidos políticos, instituições, entidades de classe ou, até mesmo, uma ação 

coletiva convertida no desejo da sociedade civil. 

 Para DYE (apud MENY e THOENIG, 1992, p. 92), “uma política pública se compõe 

de „tudo aquilo que os atores governamentais decidem ou não fazer‟”. Isso ratifica o fato de 

que as políticas públicas podem ter origens diversas, conforme SECCHI (2014, p. 3), “em 

geral as políticas públicas são elaboradas dentro do aparato institucional-legal do Estado, 

embora as iniciativas e decisões tenham diversas origens”. 

 1.5 Ator Social 

Em relação ao objeto de pesquisa, há diversos atores sociais envolvidos, tanto no 

momento de sua elaboração na década de 1990, como em seu debate ao longo dos últimos 

vinte e cinco anos. Em relação aos atores governamentais, podemos identificar o Arquivo 

Nacional como o principal, a Associação dos Arquivistas Brasileiros como a principal 

entidade de classe e também como ator não governamental e as universidades como atores de 

parte da sociedade civil.  

 A Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) foi fundada em 20 de outubro de 

1971 como instituição da sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter 

técnico, científico, cultural, profissional e de pesquisa. Foi extinta em 04 de fevereiro de 2015, 

após quarenta e quatro anos de existência. 

 Dentre suas principais finalidades, podemos indicar: promover a regulamentação da 

profissão de arquivista, difusão do conhecimento arquivístico, aumentar a projeção acadêmica 

da arquivologia, criar cursos de ensino superior em arquivologia, prestar assessoria e serviços 

profissionais na área, realização de congressos e encontros científicos, publicação de sua 

revista, entre outras. Antes da publicação da Lei nº 8.159, a AAB zelava pela existência de 

uma legislação nacional sobre arquivos e já atuou como órgão consultivo no desenvolvimento 

do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).  

 Não necessariamente, uma política pública é originada dentro de uma cúpula 

específica no Governo, uma vez que este não é capaz de identificar todas as demandas dentro 

da sociedade. Assim, os atores representam suas causas e acionam o Governo em prol de suas 

necessidades.  
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 Portanto, o trajeto da política pública perpassa os conceitos de Estado, Governo, ciclo 

de política pública e, também, o de ator social. Os atores são, nada mais nada menos, que os 

participantes em uma atividade política. Podem ser pessoas físicas, jurídicas (instituições 

públicas e privadas) e associações diversas que manifestem interesse nessas atividades 

políticas.  

Nas palavras de SECCHI, 

[...] os atores são aqueles indivíduos, grupos ou organizações que 

desempenham um papel na arena política. Os atores relevantes em um 

processo de política pública são aqueles que têm capacidade de influenciar, 

direta ou indiretamente, o conteúdo e os resultados da política pública. São 

os atores que conseguem sensibilizar a opinião pública sobre problemas de 

relevância coletiva. São os atores que têm influência na decisão do que entra 

ou não na agenda. São eles que estudam e elaboram propostas, tomam 

decisões e fazem que intenções sejam convertidas em ações. (SECCHI, 

2014, p. 99, grifos do autor). 

 

Os atores com capacidade de influenciar os resultados de uma política podem estar 

distribuídos por toda a arena política. Isso significa dizer que não há unilateralidade entre 

forças, mas antes uma disputa ou congruência entre elas. Os atores governamentais são os 

responsáveis pela aplicação do problema em agenda, mas seu desenvolvimento não depende 

apenas destes. Políticas públicas cujas finalidades não estejam na agenda de interesse do 

Estado necessitam de pressão de outros atores para sua implementação. 

A figura adaptada abaixo, de SECCHI, ajuda a compreender alguns dos possíveis 

atores políticos e sociais. 
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Figura 1 – Categorias de atores, adaptado de SECCHI (2014, p. 101). 

 

As universidades públicas não estão contempladas no diagrama, mas compõem o 

grupo dos atores não governamentais em termos de políticas públicas por seu compromisso 

social. As comunidades científicas acadêmicas também podem ser inclusas entre os atores 

sociais e exercer pressão ou influência sobre demandas sociais que digam respeito não apenas 

ao ambiente acadêmico, mas ao ambiente profissional onde estão inseridas. 

Assim, já foram explorados alguns dos principais aspectos relacionados às políticas 

públicas e, portanto, resta agora analisar os aspectos relacionados às políticas arquivísticas. 
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2 POLÍTICAS ARQUIVÍSTICAS E A REALIDADE BRASILEIRA  

 

Como visto anteriormente, políticas públicas são criadas para atender a determinadas 

demandas de atores sociais, utilizando os recursos disponíveis e sendo elaboradas para atingir 

os fins a que se propõem. A etapa de elaboração de uma política é o momento crucial em que 

se define a justificativa de sua existência, seus objetivos, seus recursos, entre outros. Uma 

política pode ser sustentada ou não por legislação, dependendo de sua elaboração. 

A política nacional de arquivos, que será estudada nesta pesquisa, é entendida como 

uma política pública apesar de existir apenas como legislação. A Lei nº 8.159, de 08 de 

janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados (BRASIL, 

1991). No entanto, a legislação não informa o conteúdo de sua política e não define o que é 

uma política arquivística. A publicação do Decreto n° 4.073, de 03 de janeiro de 2002, que 

regulamenta a Lei n° 8.159 não é a forma de efetivação da política, mas a disposição de 

aspectos não contemplados na legislação anterior. 

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) foi criado por essa legislação e é o 

responsável pela definição da política nacional de arquivos, além de ser um órgão do SINAR. 

Também compete ao CONARQ estabelecer as diretrizes do SINAR, enquanto este último é o 

responsável pela implementação da política nacional de arquivos. Então, tecnicamente, o 

CONARQ é o responsável pela definição e implementação da política. Uma das competências 

do CONARQ aqui ressaltada é a seguinte 

Art. 2º Compete ao CONARQ 

[...] VI – subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 

sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e 

privados. (BRASIL, 2002). 

Apontamos esta competência em especial, pois apresentaremos um plano nacional 

para arquivos não desenvolvido pelo CONARQ, mas por outra instituição pública que 

mantém relações com arquivos enquanto documentos públicos: o Colegiado Setorial de 

Arquivos. Este órgão, responsável pela publicação do Plano Nacional Setorial de Arquivos, 

responde ao Conselho Nacional de Políticas Culturais, que por sua vez responde ao Ministério 

da Cultura.  
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2.1 Políticas Arquivísticas 

Segundo JARDIM (2008, p.7), “políticas públicas arquivísticas constituem uma das 

dimensões das políticas públicas informacionais”. Políticas de informação ou políticas de 

ciência e tecnologia sempre estiveram em discussão no cenário brasileiro, especialmente no I 

e no II Plano Nacional de Desenvolvimento (I e II PND), os quais continham projetos para 

políticas de ciência e tecnologia com a valorização da informação nacional produzida para a 

indústria. A ideia da Política de Ciência e Tecnologia era o investimento, tanto em pesquisa, 

quanto em produção de novas tecnologias para crescimento da economia brasileira. 

O I PND (1972-1974) tem, em seu capítulo II, as idealizações para uma política 

científica e tecnológica e, inserida entre elas, o fortalecimento da competição nacional em 

termos tecnológicos para suplantar importação de tecnologia e estimular a produção nacional 

(BRASIL, 1971). Nesse primeiro plano, já existia a intenção de implementação do Sistema 

Nacional de Informação Científica e Tecnológica (SNICT), que funcionaria em articulação 

com o CNPq, criado em 1951. Destaca-se que este projeto foi desenvolvido durante o mesmo 

período de discussão da Lei nº 8.159 cujo projeto de lei foi apresentado no ano de 1984. 

O II PND (1975-1979) apresenta, em seu capítulo XIV, as projeções para a política 

científica e tecnológica, informando que “em dimensão mais ampla, ciência e tecnologia 

devem servir aos objetivos gerais da sociedade brasileira, inclusive em seus aspectos sociais e 

humanos, na garantia da qualidade de vida, na defesa do patrimônio de recursos naturais do 

país” (BRASIL, 1974, p. 110). O Plano previa a transversalidade com outras políticas 

públicas, como a de transferência de tecnologia, além da alocação de recursos para incentivo à 

pesquisa (BRASIL, 1974). 

Ambos os planos procuraram criar condições e meios favoráveis para colocar o Brasil 

em condições de competição com países de tecnologia mais avançada. Outros planos 

elaborados posteriormente continuaram abordando o tema, no entanto este trabalho não os 

focalizará. O que se deseja ilustrar é o fato de que o Brasil não sofria de ausência de modelos 

para tentativas de implantação de políticas de informação e sistemas e que o proposto nesses 

planos poderia ser estudado e aplicado em políticas arquivísticas. 

Considerando que a política nacional de arquivos mantém relações com políticas de 

informação, importa verificar o que seria essa política de informação. Muito embora JARDIM 

(2008, p. 6) diga que “a literatura voltada aos estudos da informação não dispõe de um quadro 



32 
 

 
 

conceitual suficientemente denso sobre políticas públicas de informação”, intentar-se-á 

apresentar algumas observações sobre elas. 

Para KEER PINHEIRO (2012, p. 67) 

A política de informação é aquela que engloba leis e regulamentos que lidam 

com qualquer estágio da cadeia de produção da informação, desde a sua 

criação, processamento (natural ou artificial), armazenamento, transporte, 

distribuição, busca, uso e a sua destruição. Assim é capaz de orientar a 

diferenciação terminológica, os processos de mudança em torno da 

informação e assim estabelecer o que é “novo” em termos informacionais. 

Em Arquivologia, poderia ser dito que a política de informação serve ao propósito de 

regular o fluxo que passa a informação da produção até seu destino final, sendo esta 

informação produzida por qualquer instituição ou pessoa física, normalmente durante a 

execução de uma atividade. De acordo com o valor atribuído à informação (primário ou 

secundário), ela será armazenada e reutilizada, conforme conveniência e necessidade, ou 

inutilizada. 

Segundo JARDIM (2006, 2008, p.6), “políticas públicas de informação são norteadas 

por um conjunto de valores políticos que atuam como parâmetros balizadores à sua 

formulação e execução”. Já para GONZÁLEZ DE GOMEZ (2002, p. 28), “organizando o 

campo definicional da política de informação, teríamos agora o Estado como agente 

privilegiado de sua elaboração e implantação, e a ciência e a tecnologia, como domínio de seu 

exercício”. 

MONTVILLOF (1990, p. 7, tradução nossa) explica que uma política pública 

“aplicada ao campo das políticas de informação oferece direcionamento de estratégias e 

programas para o desenvolvimento e uso de recursos, serviços e sistemas de informação” e 

também que “uma política em informação ou uma política de informação é um conjunto 

dessas políticas. Uma política de informação pode ser formulada em nível institucional, 

nacional, regional ou internacional” (ibidem). 

JARDIM (2003, p. 39) faz afirmação semelhante a de MONTVILLOF (1990) 

afirmando que políticas arquivísticas “podem ser setoriais (em função das características de 

produção dos arquivos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, etc.) e apresentar 

configuração nacional, regional ou local”. 

No entanto, JARDIM (ibidem) ressalta que “a noção de „política de informação‟ tende 

a ser naturalizada e designar diversas ações e processos do campo informacional: arquivos, 
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bibliotecas, internet, tecnologia da informação, governo eletrônico, sociedade da informação, 

informação científica e tecnológica, etc.”. Isso significa que quanto maior for a abrangência 

do campo da política, mais complicado será seu processo de elaboração, o que pode acarretar 

na dificuldade de implementá-la. 

GUINCHAT e MENOU (1983, p. 314, tradução nossa, grifos dos autores) explicam 

que 

A finalidade de uma política nacional de informação é maximizar a 

eficácia do sistema nacional de informação e, em particular: Elaborar as 

necessidades dos diferentes grupos socioprofissionais. Estabelecer como o 

sistema nacional de informação deve ser organizado, quais serviços deve 

oferecer e como isso deve ser feito. Manter constante vigilância sobre a 

capacidade da infraestrutura nacional de informação (ou seja, todos os 

recursos humanos, materiais e financeiros dedicados à informação científica 

e tecnológica) para cobrir estas necessidades. Decidir quais medidas são 

necessárias para permitir que o sistema nacional de informação exerça seu 

papel. Decidir como deve ser desenvolvido o sistema nacional de 

informação. 

Os esforços iniciados pelo Estado brasileiro, no sentido de criar políticas de 

informação, não são, no entanto, tão intensos como o desejado. KEER PINHEIRO (2012, p. 

66) diz que “políticas nacionais como as de informação e inteligência são pouco percebidas 

pela sociedade”. Muito comumente, outras políticas são consideradas de maior prioridade, 

maior interesse ou urgência, como saúde, educação, etc. GONZÁLEZ DE GOMEZ (2002, p. 

28) corrobora o pensamento de Keer Pinheiro ao afirmar que “apesar de muitos e importantes 

esforços, a formulação das políticas de informação não consegue o sucesso esperado nos 

países em desenvolvimento”. No que tange aos sistemas de informação, verifica-se a mesma 

dificuldade. 

Nos fatos, os sistemas nacionais de informação científico-tecnológica não 

encontram expressão em um domínio estável e transparente de agentes, 

instituições, espaços e agendas de formulação de políticas públicas, seja 

porque a informação é objeto de políticas indiretas e tácitas, seja porque o 

escopo e abrangência das políticas de informação recortadas sobre o grande 

mapa das políticas públicas são deslocados frequentemente, de acordo com 

definições de prioridades conjunturais e em constante mudança. 

(GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2002, p.28). 

Além da criação de uma política de ciência e tecnologia, havia a intenção de criar o 

SNICT, como dito acima, que, no entanto, também não logrou êxito. Em termos de 

semelhança, aquilo que ficaria estabelecido para uma política nacional de arquivos incluiria 

também, em sua estrutura, um sistema nacional de arquivos. Infelizmente, os pontos de 
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convergência entre projetos de política de informação e de arquivo são, justamente, suas 

falhas: a ausência de políticas e sistemas. 

Agora explicado o que seria uma política de informação, é momento de ver o que se 

entende por política arquivística. JARDIM afirma que não há literatura densa sobre o assunto, 

mas considera que (2003, 2006, 2013, p. 37) 

De forma sintética, entende-se por políticas públicas arquivísticas o conjunto 

de premissas, decisões e ações – produzidas pelo Estado e inseridas nas 

agendas governamentais em nome do interesse social - que contemplam os 

diversos aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, 

etc.) relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística 

pública de natureza pública e privada. 

Tudo o que foi apresentado até agora sobre política, Estado e Governo, encontra agora 

seu ponto de convergência. A existência de uma política pública voltada para os arquivos 

supõe o reconhecimento das necessidades e peculiaridades de que a área carece, além de 

mobilizar os diversos atores relacionados aos arquivos para a definição do melhor conjunto de 

ações para a boa elaboração dessa política.  

Para CARPES E CASTANHO (2011, p.193) 

As políticas públicas arquivísticas são fundamentais, servem como base para 

a gestão de documentos, principalmente nos arquivos das instituições 

públicas [...]. Elas servem como subsídio e orientação para o 

desenvolvimento das atividades arquivísticas. Além disso, impulsionam o 

progresso da arquivística e representam uma garantia do cumprimento do 

direito de acesso à informação. 

Como já dito anteriormente, uma política pública não é constituída apenas por seu 

conjunto de leis e decretos ou expressões de vontade dos atores sociais. Não é possível 

delimitar seus contornos, porém, visto que sua existência pressupõe um conjunto de decisões, 

recursos, metas, etc., é possível inferir que um conjunto de legislações apenas não é capaz de 

dar conta dessas necessidades. JARDIM (2011, p. 211) esclarece que 

Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação – ou 

especificamente dos arquivos – não resulta necessariamente na constituição 

de uma política pública arquivística ou informacional. Essas políticas são 

mais que a soma de um determinado número de programas de trabalho, 

sistemas e serviços. 

JARDIM (2013, p. 48) destaca também que 

Quando falamos em política arquivística, falamos, no mínimo, em uma 

opção político-gerencial a envolver recursos legais, técnico-científicos, 

pessoas, tecnologia, etc. Tais recursos, articulados num conjunto de 

princípios e diretrizes formulados por diversos atores de uma organização, 
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configurados num dado consenso, se plasmam num ato político-

administrativo formal que designa e legitima a política arquivística. 

Os recursos mencionados por Jardim aplicam-se especialmente no conjunto de órgãos 

públicos de onde as políticas se originam. Podemos incluir também os recursos financeiros, 

talvez os mais importantes para a existência de uma política pública. 

Na I Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ), foi sugerida uma definição para 

política de arquivos apresentada da seguinte maneira 

A política nacional de arquivos, a ser definida pelo CONARQ será o 

conjunto de premissas, decisões e ações produzidas, implementadas e 

avaliadas em benefício do Estado e da Sociedade com os objetivos de 

favorecer a gestão dos arquivos, a democratização do acesso à informação, 

assim como o fortalecimento dos arquivos públicos e privados no Brasil 

(BRASIL, 2012, p. 47). 

A consideração do CONARQ sobre uma política de arquivos configura-se como  

[...] a definição e adoção de um conjunto de normas e procedimentos 

técnicos e administrativos para disciplinar as atividades relativas aos 

serviços arquivísticos da administração pública, trazendo, por consequência, 

a melhoria dos arquivos públicos. (BRASIL, 2001, p.7). 

A política de atuação do CONARQ tem sido intensa em sua notadamente importante 

produção técnica, embora apenas normatização não seja suficiente para a constituição de uma 

política pública. É interessante notar a diferença entre as falas dos atores, pois JARDIM 

entende política como conjunto de decisões, já o CONARQ a entende como um conjunto de 

normas e procedimentos técnicos. Na CNARQ, há maior preocupação em incluir ações e 

decisões na política nacional de arquivos. 

Assim, temos uma divergência no aspecto fundamental da política: sua estruturação. A 

atuação do CONARQ difere dos autores da área em relação às atividades relacionadas a uma 

política pública, assim como da teoria apresentada sobre políticas públicas. Na prática, não 

houve decisões e ações para os arquivos públicos como um todo, apenas publicações em nível 

técnico, não obrigatórias ou regulatórias  frise-se, publicações estas determinadas pela 

regulamentação do Conselho. Não houve formulação de ações ou planejamentos para a 

política arquivística enquanto política pública. 

A participação de diferentes atores oferece dinamismo na formulação de uma política. 

Evidentemente, conflitos também podem surgir durante a elaboração de uma política pública, 

resultando em questões de poder e influência, supressão de demandas e, até mesmo, a não 
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formulação da política. Não há como afirmar, neste momento, a qual caso se aplica a política 

nacional de arquivos. 

Até a década de 1990, não existiam políticas para arquivos, mas sim, tentativas de 

criação de sistemas de arquivos que pudessem implementar essa política, como ocorrido nos 

anos de 1962, 1978 e 1994. O anteprojeto para o sistema de arquivos de 1962 não foi 

consolidado legalmente, mas, em seu escopo, segundo Jardim (1995), havia a prescrição de 

que o sistema fosse composto por órgãos públicos encarregados de documentação pública de 

cunho histórico. Além disso, o anteprojeto previa a criação de um conselho (futuro 

CONARQ) para estabelecer a política nacional de arquivos (Jardim, 1995).  

Desde o primeiro projeto, percebe-se o objetivo de criar primeiro o sistema e, somente 

depois, a política. Essa noção de sistema, que integra instituições e órgãos, prevaleceria para a 

legislação publicada futuramente. O projeto de 1978 tem pontos de convergência com o II 

PND  já apresentado anteriormente (Jardim, 1995). Como havia o planejamento 

governamental de investir em sistema e política de informação, era interessante ao Arquivo 

Nacional acompanhar essa modernização.  

Nem o projeto de 1962, nem o de 1978 para a criação de um sistema para arquivos 

alcançaram o plano de execução prático. Muito embora essas duas tentativas tenham falhado, 

ainda foi aprovada, em 1991, a Lei nº 8.159, que definia a criação de um SINAR, tendo 

gerado uma nova lei no ano de 1994, revogada em 2002, surgindo assim o Decreto nº 4.073, 

que, embora tenha regulamento a Lei de Arquivos, também não sustentou nem a criação de 

sistemas, nem a definição de políticas. 

 Durante a década 1970, época em que mais se discutiu sobre sistema e política para 

arquivos devido à movimentação para criação do sistema, havia basicamente duas vertentes 

teóricas no tema das políticas públicas arquivísticas: as que preconizavam os sistemas 

arquivísticos como os que implementariam as políticas e outras medidas relacionadas aos 

arquivos e as que recomendavam as políticas como instrumentos de implantação de sistemas, 

planejamentos e programas arquivísticos.  

 Na primeira, defende-se que o sistema é o responsável pela implementação da política. 

O primeiro definirá as diretrizes da segunda, ditará seu funcionamento e também a avaliaria. 

JAÉN GARCIA (2007, p. 15) afirma que um sistema nacional de informação arquivística, por 

um lado, tem como atribuições “(...) padronizar, coordenar, dirigir, avaliar, controlar e 
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assessorar os arquivos que o compõem (...)” e, por outro lado (2007, p. 16), “(...) tem entre 

suas atribuições o desenvolvimento de políticas, diretrizes e normas em matéria arquivística 

para todo o país”. 

 JARDIM já destacava há mais de duas décadas que  

Considerando a abordagem sistêmica, cabe observar que o sistema de 

arquivos não implementa políticas arquivísticas. Sua função é favorecer a 

execução das políticas arquivísticas pelos órgãos que o compõem mediante 

um processo de interação sistêmica. Um sistema de arquivos não é um órgão 

executor de políticas. (JARDIM, 1995, p. 36, grifos do autor). 

Na mesma publicação, Jardim (1995) realizou entrevistas com personagens 

diretamente relacionados a atividades arquivísticas para entender suas percepções sobre 

sistemas e políticas. O autor elaborou um quadro explicativo sobre a compreensão geral do 

assunto que resume a confusão conceitual. Em pesquisas mais recentes, o autor expressa que 

“não raro um dispositivo legal, projeto ou programa são caracterizados como uma política 

arquivística” (JARDIM, 2013, p. 36). Segundo o quadro abaixo, os personagens chegaram a 

encarar o sistema como a política em si. 

 

O SISTEMA A POLÍTICA 

 Operacionaliza a política 

 É o representante da política 
 Discute a política 

 Estabelece a política 
 Inclui a política 
 É menos improdutivo implementá-lo 

sem a política 
 É voltado para a ordenação, a guarda 

e a recuperação da informação 
 É tangível 
 É o modo prático de se atingir a 

política 
 

 Tem que ser operacionalizada pelo 

Sistema 
 É voltada para os documentos 

 É intangível 
 São diretrizes que venderiam a ideia 

de arquivo 

 É o ideal que se pretende atingir 
 Não existe sem o Sistema 

 

Quadro 1 – Sistema Nacional de Arquivos x Política Nacional de Arquivos. Adaptado de JARDIM 

(1995, p. 122) 

 

O SINAR, por definição, é indissociável do conceito de política por conta da 

legislação atual. Sua constituição é a de um sistema integrado por diferentes arquivos da 

administração pública para alcançar os objetivos propostos (BRASIL, 2002). O projeto de 

SINAR, conforme o Decreto nº 4.073, afirma claramente  
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Art. 10.  O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de 

arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 

documentos de arquivo. (BRASIL, 2002). 

Ou seja, a legislação corrobora, quase dez anos depois, o quadro que Jardim elaborou 

na década de 1990 sobre as idealizações de um sistema de arquivos. Muito embora partilhe-se 

aqui da ideia de que a política deve ser a responsável por orientar o sistema, a corrente de 

pensamento que prevalece atualmente é a inversa. 

Mas também é importante levar em consideração que as preocupações e problemas da 

década de 1970 para arquivos eram completamente diferentes. O projeto de lei de 1984 é 

elaborado pensando-se essencialmente nos documentos históricos e priorizava a gestão do 

patrimônio documental. Muito pouco é dedicado ao planejamento da gestão em si ou a outras 

ações que pudessem estar dentro do escopo do que aqui foi explicado sobre políticas públicas.  

 Apesar de o foco ser as questões voltadas para a política nacional de arquivos, é 

evidente que ela não é capaz de lidar com as condições inerentes a uma política de tamanha 

abrangência. Houve tentativas de revisão desta legislação através de encontros e conferências, 

como a Conferência Nacional de Arquivos (CNARQ) que será apresentada à frente. 

 Ressalta-se que, durante a elaboração desta dissertação, houve iniciativa do Arquivo 

Nacional para alteração da Lei nº 8.159, que define a política nacional de arquivos. O projeto 

ainda hoje se encontrae em tramitação. Visto todas estas definições, convém explicar também 

o que são as instituições arquivísticas públicas, talvez os atores principais na questão da 

política que aqui foram discutidas. 

2.2 Instituições Arquivísticas  

 O PNSA apresenta uma definição para instituição arquivística pública, sendo ele 

desenvolvido pelo Colegiado Setorial de Arquivos. Este plano será visto adiante, mas 

adiantamos que, neste trabalho, 

Entende-se instituição arquivística pública como o órgão que tem por 

finalidade normatizar e fiscalizar a gestão de documentos nos diversos níveis 

do Poder Público e executar o recolhimento, a preservação, o acesso e a 

divulgação dos documentos de arquivos, em qualquer suporte, produzidos e 

recebidos pelos órgãos e entidades do âmbito da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 2016, p. 3, grifos do autor). 

 Segundo JARDIM (1999, p. 22): 

[...] instituições arquivísticas públicas, aquelas organizações cuja atividade-

fim é a gestão, recolhimento, preservação e acesso de documentos 
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produzidos por uma dada esfera governamental (ex.: o Arquivo Nacional, os 

arquivos estaduais e os arquivos municipais). 

Os órgãos incumbidos das tarefas acima citadas são os arquivos públicos, sejam eles 

estaduais, municipais ou nacionais, essas são as instituições arquivísticas de que tratamos. Ou 

seja, o Arquivo Nacional, os arquivos públicos estaduais, municipais e quaisquer outros 

arquivos de caráter público.  

O próprio termo arquivo guarda mais de um sentido. Não se fará aqui a trajetória 

histórica do termo, será ilustrado apenas que existe mais de uma associação possível para o 

termo. A Associação dos Arquivistas Americanos (SAA) apresenta um verbete em seu 

glossário de termos para „archives‟ onde destacamos as três definições mais associadas aos 

arquivos. 

1. Materiais criados ou recebidos por pessoa, família ou organização, pública 

ou privada, na execução de suas atividades e preservados por conta do valor 

duradouro das informações que contêm ou valor de evidência das funções e 

responsabilidades de seu criador, especialmente os mantidos segundo os 

princípios de proveniência, ordem original e controle coletivo. [...]. 3. 

Organização que recolhe documentos de indivíduos, famílias, ou outras 

organizações; um conjunto de arquivos. [...]. 5. O edifício (ou parte dele) que 

abriga conjuntos de documentos. (PEARCE-MOSES, 2005, p. 30, tradução 

nossa). 

Já o projeto InterPARES oferece menor quantidade de possibilidades para „archives‟ e 

apresenta o termo da seguinte maneira em seu glossário 

Todos os documentos de um produtor. 
Uma agência ou instituição responsável pela preservação e comunicação dos 

documentos selecionados para preservação permanente. 
Local onde os documentos selecionados para preservação permanente são 

mantidos (InterPARES, 2001, p. 1). 

 

O Dicionário Multilíngue de Terminologia Arquivística do Conselho Nacional de 

Arquivos (ICA) recupera mais de um verbete para a pesquisa do termo „archives‟ pelo 

método de associação, mas a definição deste pode ser traduzida por “o conjunto de 

documentos criado e recebido por pessoa física ou jurídica ou organização na execução de 

suas atividades, e preservado” (INTERNATIONAL COUNCIL OF ARCHIVES, 2012). 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.27), arquivo também pode ser entendido como “instituição ou serviço 

que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 
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documentos”. Percebe-se, de forma clara, que se lida aqui com o arquivo como instituição 

pública, e não como o conjunto de documentos produzidos por uma instituição pública. 

Há semelhanças entre todas as definições para arquivo, em especial como sendo um 

local para conservação, preservação e guarda de documentos permanentes. Além da 

possibilidade de conjunto de documentos, todas as definições também apresentam a 

perspectiva do arquivo como instituição. A Lei de Arquivos também oferece uma definição 

para arquivos públicos, mas unicamente pelo ponto vista de conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas 

encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades (BRASIL, 1991). 

 O Regimento Interno do Arquivo Nacional confirma as funções da instituição como 

apresentadas no PNSA. 

Capítulo I - Da categoria e finalidade 

Art. 1º O Arquivo Nacional [...] tem por finalidade implementar a política 

nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - órgão 

central do Sistema Nacional de Arquivos, por meio da gestão, do 

recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do 

patrimônio documental do governo federal, garantindo pleno acesso à 

informação, visando 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 (BRASIL, 2011, p. 1). 

 Há um problema factual sobre quem é o responsável pela implementação da política de 

arquivos. Foi dito anteriormente que cabe ao CONARQ a definição da política nacional de 

arquivos, no entanto, o Arquivo Nacional é o responsável por sua implementação, assim como 

também o SINAR, e este, por sua vez, é um órgão do CONARQ, que por sua vez também é 

vinculado ao Arquivo Nacional. O CONARQ define e entende-se que tanto o Arquivo 

Nacional como o sistema de arquivos (SINAR) são responsáveis pela aplicação prática da 

política nacional de arquivos. 

 De toda maneira, as instituições arquivísticas serão aquelas responsáveis pelo 

patrimônio documental da Administração Pública, embora elas não se limitem a gerenciar 

apenas os documentos considerados históricos. Aos poucos, os arquivos também foram 

adquirindo contornos de locais científicos adequados à pesquisa e, segundo FUSTER RUIZ 

(1999, p. 112, tradução nossa), 

A transformação total ocorre no século XIX com a abertura dos Arquivos 

Nacionais para investigação, bem como outros registros públicos 

considerados históricos. O novo sistema estabelece uma drástica entre os 
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arquivos históricos e os administrativos, surgindo um novo perfil científico 

de arquivista dotado de conhecimentos histórico, paleográfico e diplomático 

que substitui o antigo funcionário público com formação exclusivamente 

administrativa e jurídica. 

 Inicialmente, embora o Brasil carecesse de políticas e diretrizes para arquivos, isso não 

significava que o país era inexperiente na produção de políticas de informação. O período 

compreendido entre o surgimento do primeiro e do último projeto para um sistema de 

arquivos foi permeado por estudos do gênero.  

Também há de se considerar os fatores contrários à constituição de políticas e de 

sistemas de arquivos. A falta de recursos, especialmente humanos e técnicos, disponíveis, 

talvez, tenha sido a razão mais problemática. Além disso, acrescenta-se também como 

empecilho a restrição da área de atuação do Arquivo Nacional em relação à gestão da 

documentação por conta do Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) que, 

segundo JARDIM (1995), era o responsável pelos documentos administrativos dos órgãos 

públicos e pela eliminação e expedição de normas para arquivos, essas são algumas dentre as 

várias dificuldades existentes para o Arquivo Nacional consolidar sua autoridade (JARDIM, 

2013). 

2.3 Dasp 

 O Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) foi criado pelo Decreto-Lei 

n.º 579, de 30 de junho de 1938, em cumprimento ao estabelecido no artigo 67 da 

Constituição de 1937, cuja previsão era a existência de um departamento administrativo 

diretamente subordinado à Presidência da República (WARHLICH, 1983). 

 De acordo com RABELO (2012, p. 80), o departamento “[...] foi precedido pela 

Comissão Permanente de Organização (1930), pela Comissão Central de Compras (1931) e 

pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil (CFSPC), instituído em 1936 [...]”. A relação 

direta do Dasp com a Presidência da República colocava-o em situação de superioridade 

política e administrativa em relação aos outros órgãos da administração federal.  

 A fundação do Dasp acontece no momento político do Estado Novo e da ditadura 

presidencial de Getúlio Vargas. Segunda SILVA (2014, p. 49) 

No ideário do Estado Novo, as oligarquias representavam ao mesmo tempo 

um adversário do regime e um obstáculo à integração e ao desenvolvimento 

nacional. Justificava-se, assim, a necessidade de um estado central forte e 

moralizador, capaz de desmontar a estrutura de sustentação dos poderes 

oligárquicos locais. Para isso, foi introduzida a racionalização da 
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administração pública como instrumento de poder e controle social pelo 

Estado. É nesse contexto que surge o Departamento da Administração do 

Serviço Público (Dasp) e a FGV, ambos criados no primeiro Governo 

Vargas (1930-1945), incluídos no processo de modernização da 

administração pública brasileira. 

 O DASP então foi criado pelo governo Vargas para modificar o funcionamento do 

serviço público. A racionalização deste significava substituir os antigos funcionários por 

profissionais qualificados e aprovados através do sistema de concurso público. 

No mesmo contexto, SILVA (2014, p. 50) explana o surgimento da Fundação Getúlio 

Vargas, na qual o presidente, por meio do Decreto-Lei nº 6.693, de 14 de julho de 1944, 

autoriza o presidente do Dasp  

a promover a criação de uma entidade que se proponha ao estudo e à 

divulgação dos princípios e métodos da organização racional do trabalho e 

ao preparo de pessoal qualificado para a administração pública e privada, 

mantendo núcleos de pesquisa, estabelecimentos de ensino e os serviços que 

forem necessários. (SILVA, 2014, p. 50) 

2.4 FGV 

Neste contexto, o Dasp é capaz de criar a Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 20 de 

dezembro de 1944, uma entidade privada, custeada por recursos públicos, cujo objetivo inicial 

era a promoção de cursos para capacitação de funcionários do serviço público, mas que 

também atendia ao serviço privado. Assim, o Dasp detinha total controle do funcionamento da 

FGV, sendo então capaz de definir a formação daqueles que ali ingressaram.  

Com a proposta de racionalizar a administração pública, melhorar a qualidade do 

corpo técnico de servidores e oferecer capacitação, o Dasp é dotado de plenos poderes para 

atuação e regulação dos órgãos públicos. BRANDI (1983, apud SANTOS, 2014, p. 20) 

esclarece que  

O Dasp recebeu amplos poderes para racionalizar a administração federal e 

organizar o orçamento, mas teve suas atribuições limitadas, em razão da 

forte oposição do Ministério da Fazenda que temia a diminuição de seus 

poderes. Sob a direção de Luiz Simões Lopes e o suporte do governo 

autoritário de Getúlio Vargas, centralizou a reforma administrativa do 

funcionalismo público, introduzindo critérios modernos de recrutamento e 

promoção que elegiam o mérito como a qualificação básica. Aos poucos, 

tornou-se um importante instrumento para a melhoria dos padrões 

administrativos e o aumento do controle sobre a Administração Federal. 

 No que diz respeito à atuação dentro de outros órgãos, é interessante observar que o 

Dasp não apenas atuava na racionalização do corpo técnico, mas também poderia intervir nas 
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atividades realizadas pelas instituições, como apontado por BRANDI. Nesse caso, o Dasp 

passaria a ser responsável, até mesmo, pela elaboração do orçamento federal. 

A partir de 1941 “[...] o novo serviço de administração foi desdobrado em dois, dando 

origem ao Serviço de Documentação (compreendendo a Biblioteca, a Seção de 

Documentação, e a Revista do Serviço Público) [...]” (WARLICH, 1983, p. 248). No tocante 

aos arquivos dos órgãos federais  nosso tema de interesse  cada um deles contava com um 

Serviço de Documentação que prestava contas de suas atividades ao Dasp (WARLICH, 

1983). 

Procedendo a execução de sua finalidade, o Dasp capacitou seu próprio corpo técnico, 

assim como os que ingressaram na FGV em programas de intercâmbio, formando o que 

Rabelo (2012) chama de “elite técnica”. Segundo SANTOS (2014, p. 21) 

A meta de formação de funcionários públicos no exterior tinha, naquele 

contexto, os Estados Unidos como principal destino. Desde o início do ano de 

1938 é possível verificar uma imensa troca de informações entre órgãos do 

governo brasileiro e a embaixada do país nos Estados Unidos, cabendo a esta 

apontar as possibilidades de estudos nas diversas áreas da administração, entre 

elas a biblioteconomia e os arquivos públicos. 

De acordo com RABELO (2012, p. 85) 

O envio de funcionários para o exterior foi possível após a criação do 

decreto-lei n. 776, de 7 de outubro de 1938, que instituía a chamada 'Missão 

de estudos no estrangeiro'. Este decreto possibilitou o envido, a cada ano, de 

dez funcionários selecionados pelo DASP para conduzir estudos nos Estados 

Unidos com licença remunerada e as despesas universitárias pagas pelo 

governo e pelo Institute of International Education, com bolsas dadas pela 

Fundação Rockefeller. 

 A FGV, portanto, tornou-se uma instituição de elite que refletia as políticas de 

funcionamento do Dasp e a visão de transformação a ser operada na administração pública. 

Luiz Lopes Simões foi presidente do Dasp por sete anos, de sua criação até 1945, antes de 

assumir a direção da FGV, onde atuou de 1944 até 1992, perfazendo 48 anos à frente da 

instituição. 

Em determinado ponto da história administrativa, tanto do Dasp, quanto da FGV, o 

primeiro passa a interferir nos procedimentos de gestão que deveriam ser de atribuição do 

Arquivo Nacional, como veremos adiante. Segundo SANTOS (2014, p. 24) 

A firme atuação do Dasp na condução da reforma das carreiras de Estado 

encontrou desafios e obstáculos em diferentes áreas. No processo de 

implementação da nova carreira de arquivologista, o Departamento deparou-

se com o desconforto do Arquivo Nacional [...]. 
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O Dasp, como departamento ligado diretamente à Presidência da República e com 

poderes sobre as instituições federais, deteve mais autoridade e poder político do que o 

Arquivo Nacional desde sua fundação até sua extinção. O Arquivo Nacional não era capaz de 

manter controle sobre os documentos produzidos pelos órgãos públicos, nem atuava 

ativamente em sua gestão, limitando-se a funcionar como depósito de documentos públicos.  

Assim, devido também à ausência de cursos de ensino superior na área, são 

desenvolvidos, em conjunto com a FGV, cursos para tratar da documentação pública, além do 

envio de funcionários aos Estados Unidos para treinamento em instituições arquivísticas. De 

acordo com SILVA (2014, p. 54) 

Em agosto de 1960, Maria de Lourdes Costa Souza [funcionária do Dasp] foi 

encarregada pelo presidente da FGV de realizar um diagnóstico da situação 

dos arquivos na Fundação. Maria de Lourdes fora funcionária do Dasp, tendo 

recebido uma bolsa de estudos que lhe possibilitou viajar aos Estados Unidos, 

onde pode conhecer a prática arquivística nos arquivos correntes, o que era 

muito difundido naquele país nas décadas de 1940 e 1950. Quando retornou 

ao Brasil, transmitiu esses conhecimentos em cursos e atuou como consultora 

em diversos órgãos públicos como o Arquivo Nacional, a prefeitura do Rio de 

Janeiro (então Distrito Federal), o Banco Nacional do Desenvolvimento 

Social (BNDES) e em arquivos empresariais, como na FGV [...]”. 

 Segundo SILVA (2014), Maria de Lourdes Costa Souza prestou consultorias à FGV 

atuando junto à Marilena Leite Paes, que, na década de 1960, atuava no protocolo da FGV e 

lá permaneceu para implantação dos arquivos da instituição, um Sistema de Arquivos, Plano 

de Classificação e Tabela de Temporalidade. A importância do arquivo da FGV, segundo 

SILVA (2014, p. 60)  

[...] pode ser percebida em seu relatório anual de 1972. Lá está registrado que 

o setor recebeu solicitações de estágio, assessoramento técnico ou orientação 

profissional, de diversas instituições públicas e privadas, como por exemplo: 

Universidade Federal Fluminense, Loyde Brasileiro, Casa de Rui Barbosa, 

Departamento de Serviço Social, Instituto Nacional do Cinema, Lasa 

Engenharia e Prospecções S/A, Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, Manchete, Câmara dos Deputados (Brasília), Bispado de Volta 

Redonda, Automóvel Clube do Brasil, Cia. de Cimento Vale do Paraíba, 

Departamento Geral de Documentação do Estado da Guanabara, Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Ministério de Minas e Energia, 

Ministério da Aeronáutica, TAA Turismo e Porto Belo Hotéis. 

 Destacamos essas instituições, mas SILVA (2014) aponta ainda muitas outras às quais 

a FGV prestou consultoria, orientação técnica e ministrou cursos. O Dasp ainda resistiu até a 

década de 1980, sendo extinto pelo decreto nº 93.211, de 03 de setembro de 1986, antes da 

promulgação da Lei nº 8.159, mas durante a administração de importantes diretores do 

Arquivo Nacional. Como tanto o Dasp quanto a FGV prestaram consultoria ao Arquivo 
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Nacional nesse período, apresentaremos, brevemente, a trajetória deste durante esse tempo de 

menos de cinquenta anos entre a criação e a extinção do Dasp. 

 Também pertencia ao controle administrativo do Dasp, o Sistema dos Serviços Gerais 

(SISG), que permitia aos Serviços de Documentação o controle da documentação corrente da 

Administração Pública Federal. Dessa maneira, como cabia ao Dasp a administração dos 

arquivos correntes, quebrou-se o ciclo de gestão documental de ordem do Arquivo Nacional, 

restando ao último apenas a documentação intermediária e permanente dos órgãos que tinham 

por ele os documentos recolhidos. 

 É notório que durante a atuação do Dasp e da Fundação Getúlio Vargas, há ausência de 

medidas e de ações por parte do Arquivo Nacional, tanto para gestão de documentos como 

para promoção da área de Arquivologia, para o profissional arquivista, entre outros. Assim, 

entender a situação da instituição dentro dos seus períodos de gestão pode esclarecer a 

omissão ou a ausência notada para as situações descritas. 

 A história do Arquivo Nacional, em termos de sua própria gestão, é marcada por 

problemas estruturais, ausência de recursos humanos e materiais, baixa autonomia política, 

entre outros. O relato mais extenso sobre a situação do Arquivo Nacional é apresentado por 

José Honório Rodrigues
1
, durante sua gestão, entre 1958 e 1964. Apesar de outros relatórios 

também terem sido produzidos pelos diretores subsequentes, em termos de longevidade de 

direção, apresentaremos os pontos abordados por Jaime Antunes da Silva, com a segunda 

gestão mais longa da instituição, de 1992 a 2016. 

 Optamos por estas duas figuras devido ao encaixe temporal entre a atuação do Dasp, a 

existência da Lei nº 8.159 e a execução da CNARQ. No entanto, será feito apenas um breve 

resumo da situação da instituição para contextualizar a inserção do Dasp nas atividades de 

atribuição do Arquivo Nacional, visto que uma análise completa da atuação de ambas as 

instituições não caberia nesta pesquisa. 

2.5 O Arquivo Nacional a partir de 1959 

Iniciamos, então, a partir do relatório de José Honório Rodrigues, publicado em 1959, 

após seu primeiro ano na gestão do Arquivo Nacional. O profissional assumiu a instituição, 

em 1958, com a intenção de transformá-la. Embora seu relatório seja curto é capaz de elencar 

                                                           
1
 O texto de José Honório Rodrigues é uma publicação autoral apresentando o diagnóstico do Arquivo Nacional 

durante sua gestão. 
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as principais necessidades do Arquivo Nacional, na época, assim como seus principais 

problemas. 

 Sumariamente, o Arquivo Nacional, no início da década de 1960, sofria com a falta de 

recursos humanos em quantidade e em qualidade, predominava a carência de instrumentos de 

pesquisa, ausência de política de recolhimento de documentos eficiente, falta de diálogo entre 

setores e [...] (RODRIGUES, 1959). Conforme RODRIGUES (1959, p. 9) 

O Diretor era como um chefe todo poderoso, que tudo concentrava em suas 

mãos, destruindo o espírito de iniciativa. Seu plano de trabalho, repetido 

inúmeras vezes nos Relatórios, limitava-se a estabelecer: 1) a classificação e 

catalogação dos documentos; 2) a publicação; e 3) a microfilmagem. 

Independentemente do equívoco destas diretrizes principais, as três tarefas 

não foram executadas. A primeira, limitadíssima, reduziu-se à Seção 

Histórica; a segunda cingiu-se a alguns avulsos e a duas ou três publicações; 

e a terceira nunca foi realizada, seja para preservar o material ameaçado, seja 

para reduzir a massa do documentário e ganhar espaço indispensável. 

 O antigo diretor pleiteava  

[...] o reconhecimento de que o Arquivo Nacional, pela tarefa de 

recolhimento e administração geral dos arquivos ministeriais, exerce função 

de maior interesse administrativo que histórico, e que atualmente seus 

problemas de organização exigem maior atenção administrativa 

(RODRIGUES, 1959, p. 18).   

 O órgão foi considerado, por anos a fio, como apenas um depósito de documentos 

públicos, e, ainda assim, não de toda a documentação pública. O problema da falta de 

posicionamento e firmeza para o recolhimento de documentos incidiria em futuros problemas 

de recolhimento dos documentos federais. 

 Inicialmente, o Arquivo Nacional era responsável pelo recolhimento de toda a 

documentação de âmbito federal, não havendo inicialmente a distinção que é feita hoje pela 

Lei nº 8.159, em que o Arquivo Nacional é responsável apenas pela gestão e recolhimento dos 

documentos do Poder Executivo Federal.  Segundo RODRIGUES (1959, p. 24) 

É curioso que desde 1917, quando se suspendeu o recolhimento legal e 

obrigatório dos arquivos dos Ministérios e da Presidência da República, e 

por força da omissão constitucional, a partir de 1891, deixou de ser 

obrigatório o recolhimento dos demais Poderes Legislativos (projetos de leis, 

pareceres, etc.) e Judiciário (Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais 

Superiores) [...]. 

 Nas gestões anteriores à de José Honório Rodrigues, o recolhimento passou a ser 

interrompido por alegações de falta de espaço físico. Antes da existência do Dasp, que passou 

a ser o responsável por parte da gestão da documentação federal, o Arquivo Nacional faria os 
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recolhimentos e deveria se posicionar em relação à gestão de documentos da administração 

pública federal, mas a deficiência de autoafirmação da instituição reduziu sua influência e seu 

poder político. 

 A crítica apresentada em seu relatório é dura na questão do recolhimento dos 

documentos, afirmando que não havia recolhimento dos documentos administrativos, assim 

como também não houve defesa para recolhimentos dos documentos do poder Legislativo, 

tampouco houve movimentação para recolher documentação de ministérios ou defender a 

posição do Arquivo Nacional como instituição superior para lidar com os arquivos públicos 

(RODRIGUES, 1959). O relatório ressaltava também que  

Pela carência de instrumentos de busca, pelas dificuldades opostas à 

frequência, pela oposição ao uso dos fichários, e pela observação estrita do 

Regulamento de 1923 que restringia a consulta [...], 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. 

(RODRIGUES, 1959, p. 45). 

 Inclui-se, neste quadro, a ausência de pessoal qualificado para trabalhar na instituição e 

assim ser capaz de construir os instrumentos, zelar pelas políticas arquivísticas ou mesmo 

instigar a valorização tanto do profissional, como da instituição. Dentro desse cenário, é 

possível perceber a inserção do Dasp onde o Arquivo Nacional esteve ausente. 

 A omissão e a desvalorização da instituição, omissão nos recolhimentos, não atuação 

do corpo profissional, entre outros fatores permitiram a entrada do Dasp no campo dos 

arquivos para assumir as lacunas deixadas pelo Arquivo Nacional. Cursos e especializações 

voltadas para arquivos criados e oferecidos pelo Dasp e pela FGV, além da possibilidade de 

formação de corpo técnico no exterior, tornaram estas duas instituições a referência que o 

Arquivo Nacional deveria ter sido.  

 É importante ressaltar que os pontos abordados no relatório de José Honório Rodrigues 

foram selecionados de modo a compactuar com os objetivos desta pesquisa, pois diversas 

outras situações foram descritas sobre o Arquivo Nacional, desde a questão da construção de 

edifício próprio até o treinamento e concurso de contratação de arquivistas para execução do 

trabalho na instituição. 

 Com a fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 1971, foram somados 

esforços para a criação do primeiro curso de nível superior em Arquivologia, em 1977, 

ministrado na UNIRIO e para a regulamentação da profissão de arquivista via decreto nº 
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82.590, de 06 de novembro de 1978, principais objetivos da AAB. No entanto, até antes 

dessas duas conquistas, há a prevalência do Dasp sobre a área e a consequente exclusão do 

Arquivo Nacional da gestão dos documentos em âmbito federal. 

 A partir do relatório de José Honório Rodrigues e da percepção dos problemas e da 

situação do Arquivo Nacional, os esforços das diretorias seguintes foram no sentido de 

reerguer a instituição e recuperar seu valor, pois há de se perceber que nem sempre esta foi a 

prioridade de seus diretores.  ESPOSEL (1976, p. 59), anos mais tarde, afirma que 

Claro que toda regra tem exceção e no caso dos diretores de arquivos 

públicos, até que alguns têm se revelado capazes e valorizado o seu cargo. 

Infelizmente, vale repetir, são exceções. Na ampla galeria dos diretores dos 

arquivos públicos brasileiros, as administrações medíocres e até lesivas são 

absoluta maioria e a principal razão do deplorável estado do nosso 

patrimônio documental. 

 No sentido de que o Arquivo Nacional esteve por muitos anos à mercê de uma gestão 

imprópria, ESPOSEL (1976, p. 55) expõe  

E data de 1838 o estabelecimento do Arquivo Nacional, que vem existindo - 

ou melhor, sobrevivendo - na medida da compreensão ou da incompetência 

de várias gerações de governantes, até nossos dias, não “deitado em berço 

esplêndido” e muito menos “eternamente” (a não ser que se lhe dedique 

muitos cuidados e recursos). 

 A situação do Arquivo Nacional, durante o período de atuação do Dasp, não justifica a 

sua omissão como instituição pública responsável pelos arquivos públicos, nem justifica a 

superposição do Dasp sobre o Arquivo Nacional, mas esclarece o contexto em que 

determinadas decisões foram tomadas. É possível supor que havia desconfiança generalizada 

sobre a capacidade do Arquivo Nacional de atuar como o responsável pela documentação 

governamental, uma vez que não detinha recursos humanos, financeiros e estrutura para tal. 

 De acordo com a fala de MESQUITA (1964), é possível inferir que as instituições 

públicas contavam cada uma com um Serviço de Documentação integrado ao Dasp como um 

centralizador, e esse Serviço tinha como uma de suas competências “adquirir, registrar, 

classificar, guardar, conservar e permutar obras de interesse para o serviço público”. 

Mas não são apenas esses S.D. [Serviços de Documentação] os órgãos de 

documentação do governo. Além deles, isto é, além dessas entidades que 

integram, via de regra, a estrutura dos Departamentos de Administração dos 

ministérios ou seus equivalentes nos órgãos ditos “não integrados”, avulsos, 

independentes, autárquicos, etc., devemos considerar os serviços de 

documentação especializada, ou seja, os museus, os arquivos e bibliotecas 

públicas, muitos dos quais primam pela incapacidade de servirem com 

eficácia, em virtude de operarem em ambientes exíguos, adaptados e 
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inóspitos e de usarem processos obsoletos aliados à falta de assistência 

ampla e constante do próprio setor da administração a que estão 

subordinados. (MESQUITA, 1964, p. 113). 

 O artigo de MESQUITA consta de uma publicação do próprio Dasp e embora não cite 

nenhuma instituição em específico, permite inferir que os serviços de arquivo a serem 

prestados pelo Arquivo Nacional, única instituição detentora dos arquivos públicos das 

instituições brasileiras, não eram suficientes para lidar com a gestão desses arquivos. 

 De toda maneira, a influência do DASP no controle da documentação pública alcançou 

outros patamares políticos, como a criação de concursos públicos para arquivistas, cursos 

especializados em arquivos na FGV e também a promoção de consultorias, como já dito 

anteriormente. Se é possível dizer que a ação do Departamento contribuiu para a área de 

arquivologia no Brasil, também pode ser dito que a mesma ação contribui para o 

recrudescimento do Arquivo Nacional. 

 Entre o período de 1964 a 1992, o Arquivo Nacional contou ainda com cinco diretores, 

mas consideramos para os fins desta pesquisa o período de gestão de Jaime Antunes da Silva. 

Este não publicou nenhum relatório como o de Rodrigues descrevendo extensamente a 

situação do Arquivo Nacional, mas seu período de gestão engloba desde o primeiro ano de 

vigência da Lei nº 8.159, a transferência do Arquivo Nacional para a Casa Civil, a volta do 

Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça e também a ocorrência da CNARQ. Os dois 

últimos eventos serão analisados pelo ponto de vista do CONARQ. 

 SILVA (1999, p. 4) explica  

O Poder legislativo Federal mantêm arquivos próprios e independentes. A 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, este responsável, também, pelos 

documentos gerados pelo Congresso Nacional. [...]. 

No âmbito do Poder Judiciário Federal a situação dos arquivos é muito mais 

complexa e grave. O conjunto de tribunais superiores, muitos com 

ramificações regionais, identificados como unidades autônomas e com poder 

de decisão no seu âmbito de atuação [...] têm enormes dificuldades de 

manutenção e de preservação da sua volumosa produção documental. 

O Supremo Tribunal Federal possui um arquivo único em Brasília. O 

Superior Tribunal do Trabalho possui um arquivo central em Brasília, porém 

cada um dos 24 Tribunais Regionais, além das Juntas de Conciliação e 

Julgamento, são responsáveis pelos documentos por eles gerados e decididos 

nesta instância [...]. O Superior Tribunal Militar possui arquivo único em 

Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral possui arquivo central em Brasília e 

cada um dos Tribunais Regionais e Juntas Eleitorais são responsáveis pela 

guarda e manutenção dos seus arquivos. O Superior Tribunal de Justiça, com 

o seu arquivo funcionando em Brasília, tem a ele vinculado o Conselho da 
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Justiça Federal, que congrega cinco Tribunais Regionais Federais [...]., e 

seus arquivos funcionam em cada uma das regiões de competência. 

 

 A omissão do Arquivo Nacional em termos de recolhimento, produção intelectual e 

execução de suas atividades durante gestões anteriores gerou a situação atual sobre a gestão 

de documentos e recolhimento apenas dos documentos do Poder Executivo Federal como já 

dito anteriormente. Há ainda a questão da superioridade política do Dasp, que não permitiu ao 

Arquivo Nacional o desenvolvimento de um sistema de gestão de documentos que 

contemplasse todo o ciclo documental, uma vez que o Dasp detinha o uso do SISG. SILVA 

(1994, p. 126) explica que 

A postura equivocada de limitar a atuação do SINAR (Sistema Nacional de 

Arquivos) confronta radicalmente com o princípio da organicidade dos 

documentos de arquivo, que preconiza a relação precípua e fundamental de 

complementaridade entre as três idades que compõem o ciclo vital dos 

documentos. Esta situação, por consequência, resultou em conflito 

jurisdicional e justaposição de competências entre os respectivos órgãos 

gestores daqueles Sistemas: o Arquivo Nacional, como órgão central do 

SINAR, e o antigo Departamento de Administração de Pessoal do Serviço 

Público - DASP, como órgão central do SISG. 

 De 1992 em diante, quando SILVA assumiu a direção do Arquivo Nacional, o 

CONARQ tornou-se elemento importante no sentido de atuação técnica em arquivos. Mesmo 

que sua regulamentação tenha acontecido apenas em 2003, o Conselho produziu publicações 

técnicas diversas. O próprio Arquivo Nacional foi capaz de se reinserir no âmbito dos 

arquivos públicos após a promulgação da Lei nº 8.159, que, atualmente, sua revisão é 

intentada . 

 O Arquivo Nacional disponibiliza online os seus relatórios de atividades a partir da 

década de 1980, com uma interrupção entre 1989 e 2005, assim como outros relatórios 

disponíveis para consulta de 1976 a 1982. Embora esses não sejam o foco da pesquisa, é 

possível verificar neles que o Arquivo Nacional passou a ser referência em orientação técnica 

em instituições públicas e privadas, além de atuar junto às instituições públicas, com 

atividades que vão desde comissões de eliminação de documentos até o estabelecimento de 

diálogo com Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

 As atividades relacionadas à política nacional de arquivos ficam a cargo do CONARQ. 

Sob a direção de SILVA, a política nacional de arquivos é considerada sempre sob o ponto de 

vista técnico e com foco em um sistema nacional de arquivos, e não necessariamente como a 

política pública segundo os conceitos que iniciamos esta pesquisa.  
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 Considerando a política nacional de arquivos sob o ponto de vista de uma política 

pública, como anteriormente mencionado, é possível inferir que o objetivo da CNARQ era o 

desenvolvimento dessa política fora do âmbito técnico. Uma vez que a conferência se 

autodenomina “por uma política nacional de arquivos”, percebe-se o intuito de agregar ao 

modelo existente novas percepções e modelos de gestão. 

 Mais importante, em todas essas questões, não faltavam às instituições arquivísticas 

incentivos, modelos e projetos para a criação de políticas públicas ou planos nacionais para 

arquivos. A década de 1970 foi marcada pela produção de estudos e documentos do gênero, 

publicações que poderiam influenciar, de maneira positiva, não só a criação da política, mas 

também o sistema nacional de arquivos. 

  

2.6 O CONARQ 

Antes de apresentar as atas do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), traçamos 

seu histórico de criação, na década de 1990, por meio da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 

1991, como órgão vinculado ao Arquivo Nacional. A mesma legislação instituiu também a 

política nacional de arquivos, no entanto, o decreto de regulamentação seria aprovado apenas 

no ano de 1994, sendo revogado e substituído em 2002. A Lei nº 8.159 determinava a criação 

do CONARQ e estipulava que este órgão seria o responsável pela definição da política 

nacional de arquivos, assim como o colocava como órgão central do sistema nacional de 

arquivos. 

De acordo com a Portaria nº 2.588, de 24 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), o 

CONARQ tem a seguinte composição 

Art. 3º O CONARQ é constituído por dezessete membros conselheiros, 

sendo: 

I - o Diretor Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá; 
II - dois representantes do Poder Executivo Federal; 
III - dois representantes do Poder Judiciário Federal; 
IV - dois representantes do Poder Legislativo Federal; 
V - um representante do Arquivo Nacional; 
VI - dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito 

Federal; 
VII - dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais; 
VIII - um representante das instituições mantenedoras de curso superior de 

Arquivologia; 

IX - um representante de associações de arquivistas; e 
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X - três representantes de instituições que congreguem profissionais que 

atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes 

documentais. 

 

 Assim, o CONARQ é composto por membros das três esferas de poder, representantes 

dos arquivos públicos estaduais e municipais e representantes de universidades e instituições 

que sustentem relação com a Arquivologia ou com a comunidade arquivística. A proporção de 

membros da sociedade civil, no entanto, é menor em relação aos membros do poder público. 

 A Portaria nº 2.588 (ibidem) esclarece que o CONARQ tem duas finalidades 

específicas: 

Art. 1º O Conselho Nacional de Arquivos  CONARQ, órgão colegiado 

vinculado ao Arquivo Nacional [...] tem por finalidade: 
I - definir a política nacional de arquivos públicos e privados; e  
II  - exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção 

especial aos documentos de arquivo.  

 

 Essa política é a mesma citada pela Lei de Arquivos, e, com o decreto de 

regulamentação da lei, a oficialidade de atuação do órgão foi estabelecida. No que tange ao 

exercício de orientação normativa, verifica-se, pela publicação de resoluções diversas, que 

elas se convertem em diretrizes para atividades como classificação, descrição e descarte. 

Ainda, segundo a Portaria nº 2.588 (ibidem), para que seja capaz de alcançar essas 

duas finalidades, o CONARQ é dotado de competências, as quais destacamos 

Art. 2º Para consecução de suas finalidades, compete ao CONARQ: 
I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos 

documentos de arquivos; 
[...] 
III - propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao 

aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos 

públicos e privados; 
[...]; 
VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, 

sugerindo metas e prioridades da política nacional de arquivos públicos e 

privados; 
[...] 
IX - promover a realização das conferências nacionais de arquivo, evento 

bienal, com vistas a definir planos, metas e ajustes nas diretrizes da política 

nacional de arquivos a serem validados por seu Plenário; 
[...]. 

 

 A primeira delas chama atenção pela necessidade de estabelecer as diretrizes de 

funcionamento do SINAR, na qual JARDIM (2008, p. 10) explica que “apesar de órgão 

colegiado, de caráter deliberativo, o CONARQ tem características de um órgão executor”. Em 



53 
 

 
 

hipótese, a instituição não discutiria ou examinaria como seria o melhor funcionamento do 

SINAR em colaboração com aqueles que o compõem, mas apenas determinaria o que seria 

melhor. 

 A segunda competência destacada se refere à proposição de normas legais para 

aperfeiçoar a política de arquivos. Como já exposto anteriormente, uma política não é 

constituída apenas por legislação, mas também por planejamentos, estratégias, recursos 

humanos, materiais e financeiros, entre diversos outros aspectos. Essa competência é levada 

em consideração pelo sexto inciso, garantindo subsídios para elaboração de planos nacionais 

de desenvolvimento para arquivos. Por fim, definir diretamente um plano nacional para 

arquivos seria uma atividade planejada pelo órgão, como exposto no inciso nove.  

A sexta competência do CONARQ pode ser associada diretamente à elaboração do 

Plano Nacional Setorial de Arquivos (PNSA), pois, uma vez que deva auxiliar na elaboração 

de planos de desenvolvimento, é o órgão a ser consultado no que diz respeito a políticas 

arquivísticas, embora sua própria competência de elaborar a política nacional de arquivos não 

esteja de todo completa. Ressalta-se, porém, que embora tenha auxiliado na elaboração do 

PNSA, o CONARQ nunca chegou a elaborar um plano de desenvolvimento próprio. 

Por fim, a última competência destacada pode ser interpretada como a mais 

contraditória. O Conselho deveria promover conferências, no entanto a I CNARQ foi proposta 

diretamente pelo Ministro da Justiça, e o Conselho não foi favorável à realização de uma II 

CNARQ, como veremos pela análise das atas de reuniões plenárias. Logo, essa competência 

não foi praticada pelo Conselho. 

Por fim, é possível perceber que as atividades principais do CONARQ giram em torno 

da finalidade de definir a política nacional de arquivos e de executar atividades ou promover 

ações que estejam dentro dos parâmetros de uma política de arquivos. Em relação à orientação 

normativa, o CONARQ elabora e publica documentos técnicos voltados à assistência de 

arquivos públicos e privados como, por exemplo, suas resoluções.  

 De toda forma, a criação do CONARQ também é acompanhada da criação de uma lei 

que daria visibilidade aos arquivos e reconheceria seus valores histórico, cultural, científico e 

administrativo. Uma política e um sistema nacional de informação eram o projeto brasileiro 

da década de 1970 e, embora tenham ocorrido tentativas de criação de sistema de arquivos, 
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apenas na década de 1990 concretiza-se o esforço para a criação de uma política para 

arquivos. 

 No que diz respeito à atuação do CONARQ, nos dois assuntos que desejamos explorar, 

JARDIM ponderava (2008, p. 3) que “[...] o Conselho Nacional de Arquivos não formulou  

como previsto na legislação  uma política nacional de arquivos e tampouco implementou [...] 

o Sistema Nacional de Arquivos” e “dado que  nos termos da atual legislação  o Sistema 

Nacional de Arquivos não foi viabilizado até o momento pelo Conselho Nacional de 

Arquivos, a política nacional de arquivos também não foi implementada”. 

Em termos de execução de atividades, o CONARQ é responsável pela publicação de 

uma série de documentos relacionados a arquivos, nenhum deles com poder de norma 

obrigatória, apenas estudos, manuais e diretrizes como, por exemplo, normas para descrição 

arquivística (ISAD-G e ISDF), o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística e o 

Código de Classificação para as atividades-meio da Administração Pública. As Câmaras 

Técnicas e Setoriais participam na elaboração destas publicações do CONARQ. 

Para JARDIM (2013, p. 41), no entanto, “várias resoluções do Conselho Nacional de 

Arquivos podem contribuir para a gestão dos arquivos federais, porém não se constituem em 

normas a serem compulsoriamente adotadas pelo conjunto do Poder Executivo federal". 

Logo, embora sejam de vital importância para direcionar a melhoria em atividades técnicas, 

não são capazes de estabelecer a obrigação de execução destas atividades.  

Essas publicações, embora não tenham poder de norma, são diretrizes essenciais para a 

execução de trabalhos técnicos em arquivos existentes nos órgãos da administração pública, 

citando o exemplo da existência do Código de Classificação, Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública. As 

atividades-fins não contam com um documento único, pois as instituições não têm o mesmo 

fim, mas a aplicação deste instrumento, em conjuntos documentais, promove a racionalização 

e a organização dos acervos, pois todas as atividades-meio tendem a ser semelhantes. 

Com a criação do CONARQ, na década de 1990, é perceptível que o universo 

arquivístico passou a considerar mais que apenas a questão da gestão de documentos, 

abordando agora questões de acesso, sigilo, padronização de atividades, etc. No que tange à 

sua principal finalidade, a elaboração da política nacional de arquivos, podemos inferir que o 
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Conselho atuou pelo viés técnico para o estabelecimento de aspectos relacionados à política, e 

não pelo viés político como apresentado na teoria da ciência política. 

Considerando a quantidade de funções acumuladas, supõe-se que o Arquivo Nacional 

e seu diretor arrolam mais de um papel no que tange à direção desses sistemas. O CONARQ é 

vinculado ao Arquivo Nacional e, segundo o Decreto nº 4.073, de 03 de janeiro de 2002, o 

Diretor Geral do Arquivo Nacional é também o presidente do CONARQ. De acordo com o 

Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, o Diretor Geral do Arquivo Nacional acaba por 

ser o presidente do SIGA. Partindo do princípio que o Diretor Geral representa a instituição, 

entende-se que esta mesma instituição está presente de alguma forma em todas as ações que 

seu Diretor executa. 

Com relação ao papel de órgão central de sistemas, segundo a Lei nº 8.159/1991, o 

CONARQ é definido como órgão central do SINAR. E, segundo o Regimento Interno do 

Arquivo Nacional, este também passou a ser considerado como órgão central de um sistema, 

o SIGA e o Decreto nº 4.915/2003 estabelece que o Diretor do Arquivo Nacional o presidirá. 

Ao levantar a hipótese do acúmulo de funções, teríamos aqui uma situação em que o Diretor 

do Arquivo Nacional seria, ao mesmo tempo, o presidente de dois sistemas, segundo a 

legislação. 

 A desvinculação do diretor do Arquivo Nacional como diretor também do CONARQ 

foi assunto amplamente discutido na Conferência Nacional de Arquivos, e uma das propostas 

aprovadas em plenária final, envolvendo a alteração da Lei nº 8.159, prezava por essa 

mudança. O Conselho discutiu amplamente tal possibilidade, como será apresentada pela 

leitura das atas de reunião. 

 Expostas as finalidades do CONARQ, e as competências em harmonia com os 

objetivos desta pesquisa, decidiu-se buscar, em suas atas de reunião, elementos que deem 

suporte ao debate da constituição de uma política arquivística. Partindo do pressuposto que 

apenas a Lei nº 8.159 não é instrumento de política, foram consideradas as atas dos anos de 

2011 a 2016, sendo o primeiro o ano de ocorrência da I CNARQ e o último o ano de 

publicação do PNSA. Assim, entende-se que, a partir de 2011, há efetivos movimentos para a 

formação da política arquivística segundo o conceito de política pública previamente 

apresentado. 
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 Dentro desse conjunto, pretende-se entender a posição do CONARQ em relação à 

política nacional de arquivos públicos e privados, sua relação com os eventos que foram 

mencionados e seu planejamento em relação à sua finalidade de estabelecer a política, bem 

como quaisquer disposições favoráveis à formulação, desenvolvimento e implementação da 

política. 

 Como já dito anteriormente em relação à política nacional de arquivos, a postura do 

CONARQ foi técnica durante toda a gestão de SILVA. O Conselho publicou diversos 

documentos técnicos como forma de ações afirmativas, sendo tais atos totalmente 

compreensivos pelo fato de a área ter carecido de publicações e de instrumentos em gestões 

anteriores.  
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3 ANÁLISE DO MARCO EMPÍRICO: CONARQ, CNARQ E PNSA 

 

 A metodologia aplicada nesta seção é parcialmente apoiada em revisão de literatura e 

parcialmente baseada no modelo de BARDIN para análise de conteúdo das atas de reunião do 

CONARQ. Foram pesquisados periódicos científicos a fim de encontrar literatura produzida 

sobre a CNARQ, sobre o Colegiado Setorial de Arquivos e também sobre o PNSA. 

Embora o comprometimento e a ação da instituição responsável pela política nacional 

de arquivos sejam fundamentais para o desenvolvimento da mesma, procurou-se não apontar 

uma relação positivista entre elas, pois não há uma relação clara e precisa de uma possível 

omissão do CONARQ em relação ao desenvolvimento da política arquivística. Pode-se 

identificar que, atualmente, os arquivos não detêm posição de prestígio no cenário político 

brasileiro. 

Afirmamos, anteriormente, que a política nacional de arquivos é aqui considerada 

incompleta como uma política pública. A abordagem principal visa a evidenciar a posição do 

CONARQ em relação aos documentos citados para entender como suas ações contribuíram 

para o desenvolvimento da política nacional de arquivos sem a expectativa de justificar 

quaisquer ações tomadas pelo Conselho. 

A busca pelas atas do CONARQ foi realizada apenas na página Web do órgão, que 

hospeda todas as atas já publicadas pelo conselho. Após a delimitação do período de tempo 

em relação aos documentos citados (2011 a 2016), foram recolhidas vinte e quatro atas para 

análise. 

O relatório final da I CNARQ também está hospedado na página Web do CONARQ e 

seu texto base faz parte deste relatório. Não foi encontrado número satisfatório de publicações 

posteriores que tratem sobre a Conferência como um todo, suas propostas ou seus resultados 

até então, limitando, dessa forma, uma análise mais extensa da atividade. 

O Colegiado Setorial de Arquivos disponibiliza também, em sua página Web, o 

documento oficial do Plano Nacional Setorial de Arquivos, mas não há, até o presente 

momento, produção científica sobre tal Plano, limitando a especificidade do debate sobre o 

documento. 
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Analisados os documentos, examinadas suas características e verificados seus 

objetivos, foram atingidos, parcialmente, os objetivos específicos relacionados ao marco 

empírico. Esta seção é elaborada apoiando-se nos dados obtidos através dos documentos 

correspondentes para cada situação descrita. Logo, toda a informação apresentada é produto 

das atas do CONARQ, da I CNARQ e do PNSA, incluídas as reflexões e observações sobre 

cada um. Como se objetiva identificar as ações e iniciativas para o desenvolvimento da 

política nacional de arquivos, foram escolhidas as características pertinentes a cada situação. 

3.1 CNARQ 

O primeiro elemento deste campo empírico é o relatório final da I CNARQ, 

documento apresentado no ano de 2011. A 1ª Conferência Nacional de Arquivos foi proposta 

pelo próprio Ministério da Justiça e realizada em conjunto com entidades arquivísticas e seus 

representantes com o objetivo de discutir a política nacional de arquivos. Realizada no ano de 

2011, é considerada um marco na história da Arquivologia no Brasil. 

A CNARQ surgiu como um desdobramento do Movimento pela Permanência do 

Arquivo Nacional na Casa Civil, movimento este motivado pela transferência do Arquivo 

Nacional para o Ministério da Justiça, conforme publicação do decreto nº 7.430, de 17 de 

janeiro de 2011. A saída do Arquivo Nacional da estrutura da Casa Civil da Presidência da 

República e sua devolução à hierarquia do Ministério da Justiça, onde já pertencera, 

mobilizou o segmento dos arquivos no Brasil. De acordo com o relatório de projeto da 

Conferência  

Esse movimento procurou alcançar os profissionais de todo o Brasil a partir 

de uma reunião na Escola de Arquivologia na UNIRIO, elaboração de 

abaixo-assinado com mais de três mil assinaturas e realização de reuniões no 

Arquivo Nacional, com representantes daquela instituição e do Ministério da 

Justiça. (BRASIL, 2012, p. 54). 

 A permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil da Presidência da República 

assegurava “maior autonomia de ação à instituição, responsável legal pela gestão documental 

do Governo Federal e pela política de recolhimento dos documentos permanentes dos 

diversos ministérios” (BRASIL, 2012, p. 56). Assim, considerava-se um “retrocesso” que o 

Arquivo Nacional retornasse à jurisdição do Ministério da Justiça. 

 A AAB manifestou-se em relação à transferência do Arquivo Nacional para o 

Ministério da Justiça, comunicando-se com a Casa Civil de forma a defender a permanência 

do Arquivo Nacional dentro desta esfera da administração pública. A instituição articulou-se 
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também com outras associações para a participação da Conferência, tendo sua comissão 

organizadora sido formada pela então presidente da Associação à época, Lucia Maria Velloso 

de Oliveira.  

 O Arquivo Nacional, enquanto órgão subordinado à Casa Civil da Presidência da 

República, contava com maior respeitabilidade política e melhor posição política dentro da 

hierarquia administrativa brasileira. A subordinação à Casa Civil, importante órgão na 

definição e execução de políticas para todos os setores de governo, envolvia questões como 

acesso direto a maiores projetos para acessibilidade, transparência, modernização e gestão dos 

arquivos públicos brasileiros. 

O Movimento, infelizmente, não atingiu seu objetivo, mas foi capaz de mobilizar “em 

curto espaço de tempo o segmento dos arquivos no Brasil e no exterior, alcançando um grau 

de debate e articulação de diversos atores sociais, até então inédito no campo arquivístico 

brasileiro” (BRASIL, 2012 p. 54). A proposta de uma conferência partiu do próprio 

Ministério da Justiça, tendo em vista a discussão da transferência do Arquivo Nacional para 

este Ministério.  

Foi estabelecido que deveriam participar representantes dos cursos de graduação em 

Arquivologia, de associações profissionais, do CONARQ, do Arquivo Nacional e dirigentes 

de arquivos estaduais e municipais, a fim de garantir a inclusão e a consideração de 

particularidades ligadas à cada região do país. 

“[...] a I CNARQ foi estruturada em duas etapas e em eixos temáticos. A 

primeira etapa, denominada Regional, compreendeu a realização de 

conferências nas cinco regiões do país com eleição de delegados e 

apresentação de propostas, de acordo com os eixos. A segunda, denominada 

Etapa Nacional, foi o fórum final decisório da I CNARQ para votação de 

propostas em torno dos seis eixos temáticos definidos no projeto [...]” 

(BRASIL, 2011, p. 10). 

Assim, a Conferência teria como objetivo “a revisão dos marcos legais e institucionais 

da área, de forma a constituir uma política de Estado para os arquivos” e, além disso, seria 

proposto “um conjunto de ações com metas, prazos e conceitos ao Governo Federal, tendo em 

vista a definição e implementação desta política” (BRASIL, 2012, p. 57). 

Baseada nos modelos das conferências nacionais de cultura, ela foi elaborada dentro 

de modelo de eixos temáticos subdivididos em propostas votadas regionalmente. Assim, para 

a plenária final da CNARQ, foram apresentadas propostas previamente votadas e, dentro 
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destas, apenas algumas foram escolhidas para debate e posterior tomada de decisão perante o 

Estado e as instituições arquivísticas. 

O Regimento Interno da CNARQ é aprovado pela Portaria nº 2.529, de 18 de 

novembro de 2011
2
, e distribui sua finalidade e eixos temáticos da seguinte maneira 

CAPÍTULO I  
DAS FINALIDADES 
Art. 1º A I Conferência Nacional de Arquivos - CNARQ - tem como 

principais finalidades discutir, propor e deliberar sobre as diretrizes para a 

elaboração de uma política nacional de arquivos. 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E PARTICIPAÇÃO 
Art. 2º A I Conferência Nacional de Arquivos, convocada pela Presidência 

da República pelo Decreto de 11 de outubro de 2011, será realizada no 

período de 15 a 17 de dezembro de 2011, em Brasília, Distrito Federal, a 

partir dos seguintes eixos temáticos: 
I - regime jurídico dos arquivos no Brasil e a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991; 

II - a administração pública e a gestão dos arquivos; 
III - políticas públicas arquivísticas; 
IV - acesso aos arquivos, informação e cidadania; 
V - arquivos privados; e 
VI - educação, pesquisa e recursos humanos para o campo 

arquivístico. 

 

A discussão para elaboração da política de arquivos estende-se desde o decreto de 

regulamentação da Lei nº 8.159, pois, embora tenha sido estabelecido que uma política 

devesse ser criada, suas diretrizes e objetivos não foram estabelecidos. A realização da 

Conferência foi oportunidade de reunir representantes suficientes de todas as regiões do país 

para tentar construir uma política uniforme e democrática. 

Ainda, segundo o capítulo anterior da Portaria nº 2.529 (ibidem), a estrutura da 

CNARQ é definida da seguinte maneira 

Art. 4º A Conferência Nacional será organizada em Plenária de Abertura, 

Grupos de Trabalho e Plenária Final.  
Art. 5º A Conferência Nacional de Arquivos contará com 120 (cento e vinte) 

delegados, sendo 84 (oitenta e quatro) eleitos nas conferências regionais e 36 

(trinta e seis) convidados pela Comissão Organizadora Nacional, entre 

representantes de instituições arquivísticas das três esferas do poder público, 

universidades, associações profissionais e entidades da sociedade civil. 

 

 De forma a ser o mais inclusiva possível com a comunidade arquivística, ressalta-se 

aqui a integração entre representantes de instituições arquivísticas em todas as esferas de 

                                                           
2
 Inserida no Relatório Final da I CNARQ 
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poder, assim como os representantes em universidades, associações profissionais e entidades. 

Embora a Conferência tenha sido uma proposta do Ministro da Justiça, apenas membros da 

comunidade arquivística como um todo seriam capazes de desenvolver estudo e debate sobre 

uma política arquivística.  

No que tange aos eixos temáticos, foram reunidas propostas apresentadas através de 

Conferências Regionais. Cada Etapa Regional deveria apresentar um conjunto de até dezoito 

propostas para que três pudessem ser selecionadas para apresentação e análise na etapa 

nacional (BRASIL, 2012). Há um quadro geral nos anexos sobre todos os temas abordados na 

CNARQ ao final deste trabalho.  

Cada eixo temático oferecia uma gama de assuntos a tratar que poderiam gerar 

propostas de temas. O texto-base da Conferência explica brevemente o contexto e as reflexões 

desses temas apresentados. Ao todo, foram apresentadas 91 propostas dentro desses eixos 

temáticos e 18 propostas foram aprovadas em Plenária Final, ressaltando que as propostas 

foram apresentadas por todas as regiões em suas devidas etapas e escolhidas através de 

votação.  

O primeiro eixo foi nomeado como: Regime jurídico dos arquivos no Brasil e a Lei nº 

8.159/1991. As demandas desse eixo dependiam diretamente da ação do CONARQ, e suas 

propostas foram debatidas pela Plenária do Conselho, como será observado posteriormente. 

No entanto, esse foi o eixo mais polêmico e que mais gerou divergências entre conselheiros 

sobre as propostas aprovadas pela CNARQ, pois exigiam modificações na estrutura do 

CONARQ. 

O segundo eixo denominava-se: A administração pública e a gestão dos arquivos. Esse 

eixo envolveu propostas de posicionamento dos arquivos públicos em posição estratégica, 

criação de fundos específicos para instituições arquivísticas e garantia de representatividade 

dos profissionais arquivistas. A proposta mais debatida pela Plenária viria a ser a de criação 

de linhas de financiamento para instituições arquivísticas, e observaremos proposta similar no 

PNSA. 

O terceiro eixo da CNARQ tinha como título: Políticas públicas arquivísticas. Suas 

propostas aprovadas também foram motivo de polêmicas e tópico de diversas reuniões por 

propor mudanças na estrutura do Conselho e exigir a atualização da Lei nº 8.159. A principal 

demanda deste eixo era a desvinculação entre CONARQ e Arquivo Nacional, seguida da 
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definição de novo presidente para o Conselho, assim como a criação de um fundo de 

financiamento para arquivos públicos. Nenhuma das propostas obteve o resultado almejado. 

O quarto eixo intitulou-se: Acesso aos Arquivos, Informação e Cidadania. De todos os 

eixos, talvez tenha sido o menos tratado pelas Plenárias do CONARQ. Com foco voltado para 

o uso social dos arquivos e para a figura do arquivista, suas propostas envolveram a 

participação de instituições e de profissionais na regulamentação da Lei de Acesso à 

Informação, a promoção dos arquivos públicos para além do papel de instituições de guarda 

de documentos e ações para difusão de informações sobre os arquivos públicos. 

O quinto eixo era nomeado: Arquivos privados. Arquivos privados classificados como 

de interesse público impactam tanto quanto arquivos públicos no que tange à gestão de 

informação. Apesar da pouca quantidade de propostas aprovadas por eixo, a CNARQ buscava 

o maior envolvimento da sociedade civil na identificação de arquivos privados considerados 

de interesse público, o desenvolvimento de linhas de financiamento para apoiar ações 

relacionadas aos arquivos privados e, principalmente, o cumprimento da legislação e das 

resoluções do CONARQ em relação à preservação e acesso dos documentos públicos em 

posse de órgãos ou de instituições privadas. 

O sexto e último eixo denominava-se: Educação, Pesquisa e Recursos Humanos para 

os Arquivos. A formação de profissionais para o trabalho em arquivos tem sido uma 

problemática constante na área, como apontado anteriormente, desde a época de atuação do 

DASP nos arquivos públicos. A CNARQ reuniu diversas propostas para o assunto e, dentre as 

aprovadas, o tema central envolvia principalmente a melhora na produção científica e 

investimento em cursos de pós graduação na área de Arquivologia. 

Assim, esses são os eixos abordados pela Conferência apresentados de maneira geral. 

O relatório final da CNARQ contém o detalhamento dos eixos e das propostas aprovadas. 

Dentre as propostas aprovadas, expressou-se mais de uma vez a desvinculação entre 

CONARQ do Arquivo Nacional e a definição de novo presidente para o CONARQ. Como já 

mencionado anteriormente, o Diretor Geral do Arquivo Nacional também era o presidente do 

Conselho, e essa foi uma situação com expressa volição de mudança durante a Conferência. 

Por questão de pertinência, não foram utilizadas todas as propostas vencedoras na 

Plenária Final, assim as principais propostas abordadas nesta pesquisa são 

EIXO I - REGIME JURÍDICO DOS ARQUIVOS NO BRASIL E A LEI 

8.159/1991 



63 
 

 
 

PROPOSTA 1: Criar, a curto prazo, Grupo de Trabalho, instituído pelo 

Ministério da Justiça, de caráter interdisciplinar, assegurando ampla 

participação, inclusive de profissionais de arquivos, para atualizar e ampliar 

a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 [...]; 

1.3 - CONARQ: 

1.3.1 Alterar o art. 26 da Lei 8.159, desvinculando o Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ) do Arquivo Nacional e o cargo da presidência, do 

cargo de Diretor-Geral do Arquivo Nacional. [...]. 

EIXO II - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A GESTÃO DOS 

ARQUIVOS 

PROPOSTA 1: Posicionar as instituições arquivísticas públicas no nível 

estratégico da Administração Pública, em todas as esferas, com dotação 

orçamentária própria, prevista no PPA (Plano Plurianual) e com recursos 

humanos, materiais e tecnológicos necessários para o desenvolvimento das 

políticas de gestão e preservação dos documentos. [...]. 

PROPOSTA 5: Criar linhas específicas de financiamento e edital para as 

instituições arquivísticas públicas, em todas as esferas de governo. [...]. 

EIXO III - POLÍTICAS PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS 

PROPOSTA 1: Redefinir os objetivos, a vinculação do Conselho Nacional 

de Arquivos, conforme os princípios mencionados a seguir, mediante 

constituição de Grupo de Trabalho com a finalidade de produzir um 

documento com proposta de alterações do CONARQ, documento este a ser 

elaborado e posto em consulta pública até outubro de 2012. Enquanto não 

for aprovada uma nova lei de arquivos, devem ser efetuadas as seguintes 

alterações no Decreto 4.073 de 3 de janeiro de 2002. [...]. 

PROPOSTA 2: Criar, até 2013, no âmbito do Ministério ao qual esteja 

vinculado o CONARQ, um Fundo Nacional de Financiamento para o 

fomento à institucionalização de arquivos públicos e ao apoio à formulação 

de políticas públicas arquivísticas. Caberá ao CONARQ definir as diretrizes 

para a implementação do Fundo Nacional de Financiamento, bem como a 

avaliação dos seus resultados. [...]. (BRASIL, 2012, p. 40-44). 

Dentre propostas não vencedoras, destacamos duas por relevância. No Eixo I, foi 

proposto regulamentar juridicamente a digitalização de documentos, tema que foi reavivado 

com o debate do Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2007, que procura estabelecer critérios 

para digitalização de documentos. O CONARQ votou a favor do arquivamento desse projeto.  

O Eixo III expôs a proposta de que o CONARQ seria responsável pela proposição de 

lei para estabelecer orçamento para a área arquivística e aprovação de um Plano Nacional de 

Arquivos a cada quatro anos. O CONARQ não publicou nenhum documento desse gênero até 

a entrega desta dissertação, mas apresentaremos adiante o Plano Nacional Setorial de 

Arquivos, que contou com a participação desse órgão (CONARQ) em sua elaboração. 
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Tendo em vista que nosso objeto de estudo, a política nacional de arquivos, não 

chegou a ser concretizada até o presente momento, entendemos que os esforços promovidos 

pela CNARQ, embora relevantes, não foram politicamente suficientes. Como uma política 

pública é um objeto com objetivos de médio e de longo prazo, ainda não há também estudos 

concretos a respeito dos objetivos alcançados pelas propostas aprovadas na plenária final, 

como a revisão da Lei nº 8.159
3
, que será mencionada em seguida. 

As atribuições da CNARQ envolviam discutir, propor e deliberar diretrizes para a 

elaboração de uma política nacional de arquivos, e não estabelecer seu funcionamento, fixar 

sua definição ou impor juridicamente as propostas aprovadas. Esse fato foi trazido à luz 

durante a análise das atas de reunião do Conselho mais de uma vez, mas isso não significa 

invalidar os esforços envidados pela reunião das propostas, pela aprovação destas propostas e 

pelas moções e mobilização promovida para o desenvolvimento da CNARQ. 

 Apesar das propostas vencedoras serem perfeitamente adequadas às mais diversas 

situações enfrentadas pelos arquivos brasileiros, observou-se que o sistema nacional de 

arquivos não é mencionado entre as propostas apresentadas. Ressaltamos também que, 

embora exista a menção aos Planos Plurianuais, nenhuma proposta foi dedicada à produção de 

um plano nacional de arquivos pelo CONARQ. 

 Assim, após breve apresentação sobre o CONARQ e a CNARQ, apresentamos as atas 

de reunião do CONARQ analisadas sob a metodologia de BARDIN sobre análise de conteúdo 

para tentar identificar quais demandas da CNARQ foram debatidas nas atas, quais não foram 

debatidas e se há alguma justificativa para isso, assim como as intenções que motivaram os 

debates, entre outros. 

É importante esclarecer que a metodologia de BARDIN é extensa e complexa, 

portanto, debruçou-se pela forma mais geral da análise do conteúdo. Em termos quantitativos, 

devido à quantidade de propostas aprovadas, avaliaram-se quantas atas de reunião do 

CONARQ tiveram pertinência aos assuntos debatidos pela CNARQ, e não a frequência de um 

tema específico. Quaisquer outros temas contidos nas atas foram desconsiderados para os fins 

desta pesquisa. Em termos qualitativos, avaliaram-se a forma, a intensidade e a extensão de 

tratamento das demandas das CNARQ dentro das atas apontadas como pertinentes.  

                                                           
3
 O projeto de alteração da Lei n.º 8.159 não esteve na página do CONARQ até o dia 20/03/2018. 
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A categoria quantitativa é mais geral, levando em consideração tanto a quantidade de 

atas a analisar como a quantidade de propostas aprovadas pela CNARQ. Em prévia análise, 

foi possível apontar que nem todas as propostas foram debatidas, mas perduraram como 

pautas de reunião por anos seguidos. A categoria qualitativa apoia-se especialmente pela 

extensão do tratamento dispensado às pautas relacionadas à CNARQ, pois, durante o decorrer 

dos anos, a forma e a intensidade dos debates sofreram grandes variações. 

Assim, segundo BARDIN (2011, p. 30), avaliaremos a “função de administração da 

prova” para identificar as falas do Conselho para os temas da I CNARQ e para interpretá-las. 

Do total das vinte e quatro atas, apenas dezessete atendem às condições apresentadas 

anteriormente. O conteúdo apresentado das atas atende apenas ao objetivo de demonstrar o 

que é pertinente ao tema, o formato do debate envolvendo os temas citados, e também como 

esses debates promoveram o atendimento das demandas da CNARQ, pois “[…] o interesse 

não reside na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem 

tratados (por classificação, por exemplo) relativamente a „outras coisas‟” (BARDIN, 2011, p. 

38). 

A análise do conteúdo das atas permitirá fazer inferências que, segundo BARDIN 

(2011, p. 39)  

[...]. podem responder a dois tipos de problemas: 

- o que é que conduziu a um determinado enunciado? Este aspecto diz 

respeito às causas ou antecedentes da mensagem; 

- quais as consequências que um determinado enunciado vai provavelmente 

provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos das mensagens [...].  

 

 Assim, procuramos as intenções que motivaram os debates apresentados nas atas, 

entender como os debates influenciaram os resultados de cada demanda, quais as avaliações 

(opiniões, julgamentos, tomadas de posição ou não) de cada proposta da CNARQ pelo 

Plenário e quais seriam suas intenções (BARDIN, 2011). Ao final das análises, espera-se 

apresentar minimamente a compreensão do conteúdo geral inferido dentro dos discursos. 

3.2 Atas de Reunião do CONARQ 

Começamos, portanto, pela 61ª Ata de reunião plenária, realizada em 12 de julho do 

ano de 2011. Todas as atas são iniciadas com a apresentação dos membros presentes, a 

instituição de origem, se são titulares ou suplentes  respeitando o regimento do CONARQ no 

que tange à representação dos membros  e as alterações, se efetuadas, no conteúdo das atas 
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de reuniões anteriores, antes da apresentação de qualquer pauta. Destaca-se que o CONARQ 

reúne-se duas vezes ao ano. 

Nesta reunião, em virtude da discussão da I Conferência Nacional de Arquivos, havia 

sete convidados especiais  membros integrantes do Comitê de Elaboração do Projeto  para 

realização da Conferência, cuja etapa final aconteceria em dezembro do mesmo ano, tendo 

então o projeto da Conferência sido remetido para apreciação do Conselho. Por estar em sua 

fase inicial, o debate desta ata girou em torno da elaboração do Regimento Interno da 

Conferência e de atividades de preparação de seu projeto.  

Neste debate, foi proposto o exame ponto a ponto do projeto, e apenas os membros do 

Conselho tinham direito a voto em qualquer tipo de alteração em seu conteúdo. Durante esta 

reunião, foram aprovados os eixos temáticos da CNARQ, as propostas que os integraram, 

assim como seus anexos. Ficou decidida também a forma de participação dos profissionais em 

cada eixo, como aconteceriam as votações, como seriam escolhidos os delegados, como 

seriam escolhidos os participantes, a divisão das vagas dos delegados por região. Ficaria a 

cargo do CONARQ o envio do extrato da referida reunião para a viabilização do projeto da 

CNARQ. 

Por estar em sua fase embrionária, a maior preocupação em relação à CNARQ, 

naquele momento, era a finalização de toda a documentação pertinente à Conferência para 

que esta ocorresse em tempo e à contento dos seus participantes e organizadores. As intenções 

de realização do evento eram intensas devido ao movimento de saída do Arquivo Nacional da 

Casa Civil da Presidência da República. 

 Dando continuidade à análise, apresenta-se a 62ª ata de reunião, datada de 13 de julho 

de 2011. As pautas desta perpassaram por outros assuntos pertinentes às atribuições do 

CONARQ e, ao final, discutem-se alterações realizadas na minuta do projeto da CNARQ. 

Havia preocupação com financiamentos de projetos na área de arquivos e com a data para 

realização da CNARQ e foram feitas pequenas correções de forma no projeto. Outros 

assuntos foram tratados nessa reunião, mas esses não se referiam à CNARQ. Verifica-se que a 

maior preocupação era com a realização do evento e com o tempo hábil para a apresentação 

das propostas dos eixos espelhando o interesse na realização da Conferência. 

Portanto, passamos para a análise da próxima ata. A 63ª ata de reunião, datada de 17 

de novembro de 2011, já estava próxima da realização da CNARQ. Foram tratados assuntos 
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da competência do CONARQ e realizada uma exposição sobre sua situação pela vice-

presidente responsável. Ficaram estabelecidos a data de realização da Conferência, um grupo 

de transição para a preparação da CNARQ, além da preparação do portal via internet, entre 

outras disposições relacionadas com sua realização. Após a exposição da vice-presidente, 

outras pautas foram tomadas durante a reunião. 

Essas atas iniciais servem como demonstrativos das soluções e dos esforços envidados 

para a realização da Conferência como resposta ao movimento iniciado contra a passagem do 

Arquivo Nacional para o Ministério da Justiça. No entanto, o objetivo de análise das atas é 

observar a pertinência de atuação do CONARQ em relação às propostas aprovadas pela 

CNARQ. Durante o período de preparação da Conferência, houve cooperação entre todas as 

partes para que o evento pudesse ocorrer, logo, resta verificar se a cooperação foi mantida 

após a Conferência. 

Na 64ª ata de reunião, datada também de 17 de novembro de 2011, o tema da CNARQ 

é tocado por uma iniciativa de criação de fundos para arquivos municipais, mas foi decidido 

aguardar pelas deliberações finais em plenária para retomar o assunto no Conselho. A ata que 

corresponde à 65ª reunião, realizada em 06 de março de 2012, não recorre em nenhum tema 

discutido pela CNARQ ou mesmo na própria CNARQ. 

Assim, passamos para a 66ª ata de reunião ocorrida em sete de março de 2012. Esta é a 

primeira ata onde os assuntos relativos às demandas da CNARQ começam a ser discutidos 

pelo Conselho. Ficou esclarecido que “a maioria das propostas e moções aprovadas impactam 

diretamente no funcionamento e atividades do CONARQ, ela propõe alterações na Lei nº. 

8.159, de 08 de janeiro de 1991, bem como, no Decreto nº 4.073 de 3 de janeiro de 2002”. 

(BRASIL, 2012, p. 2). 

 Pelo quadro anexo das propostas aprovadas, é possível visualizar quais foram as 

demandas aprovadas pela CNARQ em sua plenária final. Os eixos foram mais uma vez 

discutidos nesta reunião do Conselho, pois vários conselheiros atuaram como delegados 

durante a Conferência. Durante esta reunião acertou-se o encaminhamento de documento ao 

Ministério da Justiça registrando o posicionamento dos conselheiros em relação aos impactos 

das propostas na CNARQ. 

 A reunião inicia-se com a exposição de relatórios elaborados pelos conselheiros 

presentes na CNARQ deixando-se explícito que o objetivo da Conferência é fornecer 
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diretrizes para a elaboração de uma política nacional de arquivos.  Os eixos e suas propostas 

são apresentados individualmente. A exposição inicia-se pelo Eixo II (Administração Pública 

e Gestão dos Arquivos) informando as temáticas com maior índice de aprovação nas etapas 

regionais e também com recomendações e considerações extraídas da Conferência. 

 Dentre as temáticas aprovadas, a de vinculação, subordinação e posicionamento 

institucional dos arquivos é a que se tornará a mais sensível, além da temática de dotação 

orçamentária própria. Nas reuniões seguintes, esses dois temas aparecerão com frequência e 

refletirão o posicionamento do Conselho em relação às demandas da CNARQ. Embora não 

sejam atribuições do CONARQ, estão diretamente ligadas a ele. 

 A relatoria prossegue para o Eixo III (Políticas Públicas Arquivísticas). Observou-se 

que não houve participação efetiva de delegados, assim como críticas institucionais ao 

Arquivo Nacional. A proposta de redefinir objetivos, composição e vinculação do CONARQ 

é tema de grande aprovação. Destaca-se que a conselheira responsável por esta relatoria 

afirmou ter suas observações desconsideradas por pertencer ao Arquivo Nacional.  

 A relatoria enumera os itens propostos e aponta os que foram aprovados, os quais não 

serão reproduzidos aqui. Prossegue a reunião para a relatoria do Eixo IV (Acesso aos  

Arquivos, Informação e Cidadania), na qual o tema de desvinculação do CONARQ foi 

recorrente e houve debates acalorados. Na relatoria do Eixo V (Arquivos Privados), informou-

se que não houve debates políticos intensos. Na relatoria do Eixo VI (Educação, Pesquisa e 

Recursos Humanos para os Arquivos), registrou-se que, dentre as propostas aprovadas, não 

havia foco ou demanda específica para o CONARQ. 

 Finalizadas as relatorias, o presidente do CONARQ faz uma exposição e deixa 

registrado que o Conselho buscará estratégias para a execução das propostas aprovadas na 

Conferência. Avalia a alteração do Decreto nº 4.073, pois este não pode entrar em conflito 

com a Lei nº 8.159, visto que o segundo regulamenta o primeiro. Em extrato da ata de 

reunião, o presidente 

Diz que o Conselho Nacional de Arquivos é um órgão híbrido; ele discute, 

tecnicamente, o que as câmaras técnicas ou setoriais instrumentalizam para 

que os conselheiros deliberem e a decisão é política porque atua numa esfera 

acima da direção dos arquivos, das coordenações gerais dos arquivos e em 

todos os entes do poder público. (BRASIL, 2012, p. 13). 
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 Esta fala é relacionada às críticas feitas também ao Conselho por sua atuação pouco 

eficaz como órgão de execução, uma vez que este é, por natureza administrativa, de regime 

normativo. No que diz respeito ao tema da desvinculação entre CONARQ e Arquivo Nacional 

[...] o presidente diz que não considera as deliberações da CNARQ 

inovadoras, uma vez que esta questão já havia sido discutida pelo Plenário 

em outras ocasiões. Porém, o Plenário foi contrário a esta desvinculação, por 

não achar o momento oportuno, por não estar completa a consolidação das 

questões técnicas à qual o Conselho vinha e vem se dedicando desde sua 

instalação em dezembro de 1994. [...]. O presidente do CONARQ diz que na 

leitura de todos os textos da CNARQ, parece que, se o CONARQ mudar de 

subordinação administrativa, estarão resolvidos todos os problemas das 

políticas públicas arquivísticas do país (BRASIL, 2012, p.13). 

 A sensibilidade do tema de desvinculação do Conselho é perceptível nas atas a partir 

deste momento. As críticas ao CONARQ estão refletidas nas propostas que apresentam 

atividades que se esperam do Conselho, além daquelas que alteram sua composição e 

hierarquia para o que seria considerado adequado em termos de atuação do Conselho. 

 Após a exposição do presidente, o debate retorna ao Eixo II, em relação à proposta do 

posicionamento dos arquivos em nível estratégico na Administração Pública. Há a 

consideração por parte de uma conselheira de que a “[...] proposta é política e técnica, mas 

também autoritária, e nesse sentido diz que existe uma fragilidade institucional dos arquivos 

no Brasil em todas as esferas, e se quer posicioná-los estrategicamente” (BRASIL, 2012, p. 

14). Prossegue em sua fala e 

Diz, ainda, que, politicamente, os problemas não se resolvem dessa forma e 

ilustra o entendimento dela enfatizando que todo e qualquer órgão ou 

entidade conquista importância estratégica a partir do peso político 
administrativo no desenho governamental em sua esfera de competência, e 

isto se caracteriza por ser um processo dinâmico da vida administrativa 

cotidiana em todas as suas nuances. 

 Pela exposição da conselheira, é possível compreender que os arquivos públicos 

funcionariam dentro da esfera da meritocracia para adquirir status de importância 

administrativa e conquistar seu reconhecimento dentro do espaço da Administração Pública. 

Reforça sua visão “[...] declarando que a importância de uma instituição arquivística não se dá 

pela sua composição e sim pelo seu desempenho laboral cotidiano e pela sua articulação 

político-administrativa na construção de um aparato institucional eficiente” (BRASIL, 2012, 

p. 15). 
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 Segue a disposição da reunião com a afirmação do presidente de que o Plenário deve 

se posicionar em relação aos impactos das propostas da CNARQ no funcionamento e nas 

atividades do Conselho. Uma conselheira ressalta que as deliberações de uma conferência não 

têm valor legal, fato este que será lembrado posteriormente.  

 Evidencia-se que as questões que envolvem o funcionamento do CONARQ como um 

todo são extremamente sensíveis e suscitam reação imediata, tanto dos conselheiros, como de 

seu presidente, os quais defendem o Conselho, suas atividades e enaltecem seu trabalho com 

as Câmaras Técnicas. Um dos conselheiros  

Diz que a impressão que se tem é que existe uma cobrança inserida naquelas 

propostas, reclamando ao CONARQ atividades mais executivas, atribuições 

essas que não seriam de um órgão colegiado como o CONARQ. Registra 

que, hoje, o Conselho desempenha muito bem as suas funções legais. 

(BRASIL, 2012, p. 16). 

 Nesta reunião, afirmou-se a criação de um grupo de trabalho para cuidar dos temas 

referentes à alteração da Lei nº 8.159 e a seu decreto, assim como de um grupo de trabalho 

que lidaria com o conjunto das outras propostas dos eixos relacionados à lei composto por 

membros do Ministério da Justiça e do Arquivo Nacional. 

 Antes da finalização dessa reunião, um dos conselheiros questiona se o CONARQ irá 

se posicionar em relação à sua desvinculação do Arquivo Nacional. Os conselheiros passam 

então a se manifestar em relação a este ponto acreditando “[...] ser difícil a desvinculação do 

Arquivo Nacional como „braço executivo‟ do CONARQ”, afirmando que “a sociedade ainda 

não está preparada para uma mudança tão brusca na fórmula de estrutura do Conselho” e, até 

mesmo, que “algumas pessoas ainda não entendem quais são as atribuições do CONARQ e 

quais as do Arquivo Nacional, o problema seriam com essas pessoas e não pelo fato do 

CONARQ estar vinculado ao Arquivo Nacional” (BRASIL, 2012, p. 18). 

 Uma das conselheiras aponta que a consideração do Conselho era que este “era muito 

técnico e deveria ser mais político e que a vinculação do CONARQ com o Arquivo Nacional 

retarda o progresso e ações propostas do Conselho” (BRASIL, 2012, p. 19). A reunião ruma 

para a finalização apontando temas específicos dentro das demandas do Eixo I da CNARQ.  

 Apresentou-se “o impedimento à terceirização da guarda de documentos permanentes 

e de procedimentos de avaliação” (BRASIL, 2012, p. 19), que encontra referência na 

Resolução do CONARQ nº 6 e que, segundo o presidente do Conselho, por ser tema 
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recorrente nas reuniões, deve „ter andamento‟. Ficou a sugestão de aprimoramento do texto da 

resolução e prosseguem para a proposta de assegurar o cumprimento do regime jurídico dos 

arquivos.  

 Essa proposta estava atrelada à condição de promover encontros que reunissem 

representantes de arquivos municipais e estaduais. O presidente do Conselho destacou não 

haver recursos financeiros para passagens e diárias destes representantes e, assim, infere-se 

que a proposta é descartada. Segue-se para a proposta de que o Conselho deverá propor 

diretrizes para a implementação de controles interno e social da atividade de gestão de 

documentos nos órgãos públicos. Explica-se que, no âmbito do Poder Executivo, tais 

controles deveriam recair à Controladoria Geral da União e ao Ministério Público. Ficou 

sugerido também o envio de ofício ao Ministério Público para provocá-lo a atuar em nível 

federal, estadual e municipal.  

 Novamente é reforçada a lembrança de que “as decisões tomadas na 1ª CNARQ não 

tem força de Lei, ficando a cargo do Ministro de Estado da Justiça acatá-las ou não” 

(BRASIL, 2012, p. 21) e o presidente do CONARQ diz  

[...] que o Plenário irá analisar todas as propostas da Conferência e com base 

nessas ponderações será elaborar uma proposta de documentos que será 

circulada entre os conselheiros antes de ser encaminhado ao Ministro de 

Estado da Justiça. Esse documento irá informar ao Ministro quais das 

deliberações aprovadas o Conselho se propõe a dar andamento. (BRASIL, 

2012, p. 22). 

 Assim, a reunião é encerrada com a informação de que o CONARQ escolherá com 

quais propostas aprovadas pela CNARQ irá trabalhar. Ressalta-se que esta foi a primeira 

reunião do Conselho para lidar com os temas discutidos pela CNARQ e percebe-se o choque 

entre as propostas aprovadas e a atuação do Conselho. Há desconforto sobre as críticas 

efetuadas tanto ao Arquivo Nacional, quando ao CONARQ, e foram refletidas nas falas tanto 

dos conselheiros quanto do presidente. 

 A forma do debate pela exposição e discussão das propostas repete-se em todas as 

reuniões, e a diferença é apenas nas propostas a discutir, relacionando-se à função de 

administração de prova de Bardin (2011). As intenções que motivaram o debate começam a 

diferir no espaço-tempo. Inicialmente, a realização da Conferência era a prioridade do 

Conselho e de outras entidades envolvidas em sua realização, mas o mesmo empenho não é 

observado após a realização da Conferência. Os julgamentos e as tomadas de posição dos 
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conselheiros em relação às demandas demonstram suas intenções quanto ao que se espera do 

CONARQ. 

 A 67ª ata de reunião do CONARQ não reúne nenhum assunto sobre a CNARQ ou suas 

demandas. Já na 68ª ata de reunião, retoma-se o tema da Resolução nº 6 do CONARQ sobre o 

impedimento da terceirização da guarda de documentos permanentes por terceiros, cujo 

resultado foi apresentado como segue. 

A 68ª Reunião Plenária do CONARQ iniciou com apresentação e discussão 

de Minuta de Resolução sobre diretrizes quanto às limitações na 

terceirização de serviços arquivísticos públicos, que, após debate entre os 

conselheiros sobre o texto da minuta apresentada, ficou deliberado que o 

texto da resolução nº 6 do CONARQ deveria ser mantido. (BRASIL, 2012, 

2). 

 Outros assuntos debatidos nesta reunião não dizem respeito à CNARQ ou a suas 

demandas, e é dado por encerrado o tema CNARQ evidenciando assim a diluição da 

prioridade no tratamento das propostas da Conferência. Como estas não acrescentam ao tema 

da pesquisa, encerram-se as análises sobre estas duas atas e passamos adiante para a 69ª ata de 

reunião, realizada em 25 de junho de 2013. O objetivo desta reunião não era discutir temas 

relacionados à CNARQ. Outros assuntos foram debatidos até que o presidente do CONARQ 

determinou que a próxima reunião fosse para a discussão de temas da Conferência.  

 Destaca-se a fala de um dos conselheiros que afirma “que as deliberações tomadas pela 

1ª Conferência Nacional de Arquivos devem ser mantidas na sua essência” (BRASIL, 2013, 

p. 6), cuja resposta do presidente do CONARQ se deu da seguinte forma 

O presidente do CONARQ entende que o Plenário do CONARQ não pode 

deixar de refletir sobre determinadas conclusões tomadas pela Conferência 

Nacional de Arquivos, e, caso haja discordância, deverá fundamentar muito 

claramente sobre os motivos da opinião divergente da decisão tomada pela 1ª 

CNARQ. (BRASIL, 2013, p. 6). 

 Como a proposta de maior impacto relaciona-se com a vinculação, composição e 

funcionamento do CONARQ, o tema tornou-se demasiado sensível entre as reuniões. Embora 

exista a pretensão de executar as atividades segundo as propostas da Conferência, as ações 

relacionadas às propostas aprovadas não convergem para o que foi definido na CNARQ. 

 A reunião prossegue para lidar com outros temas e, ao final, o presidente do CONARQ 

apresenta pauta “que trata da discussão dos critérios de representação dos cursos superior em 

arquivologia e das associações arquivísticas com assento no CONARQ” (BRASIL, 2013, p. 
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12). Explicou-se o critério utilizado para as escolhas tomadas à época da reunião e contestou-

se para que a escolha dos representantes das universidades ficasse a cargo da Reunião de 

Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), entidade consolidada que reúne as 

universidades com curso superior em Arquivologia. Foi contestado da mesma forma o critério 

de escolha dos representantes das associações arquivísticas que, no entanto, não contava com 

entidade consolidada. A primeira contestação é aprovada e a segunda prosseguiria para 

deliberação. 

 Como já dito anteriormente, as opiniões e tomadas de decisão por parte do Plenário se 

transformam em consequências no atendimento das demandas e revelam as intenções por trás 

dos debates após a Conferência. A prioridade do CONARQ seria sempre a execução de suas 

atividades, mas mesmo a decisão de não tratar frequentemente os temas da CNARQ podem 

ser entendidos como um posicionamento. 

 A 70ª ata de reunião corresponde à data de 26 de junho de 2013 e já é iniciada com a 

explicação de que não serão aprofundadas discussões a respeito da alteração da Lei nº 8.159 e 

do Decreto nº 4.073. Estas ficaram ao cargo do grupo de trabalho, cuja criação foi 

mencionada na 66ª ata de reunião e que gerou apenas três produtos: proposta de alteração da 

Lei nº 8.159, proposta de alteração do Decreto nº 4.073 e proposta de plano de ação para o 

setor arquivos públicos.  

 O coordenador do grupo de trabalho registrou que não houve nenhum resultado por 

falta de quórum. Foi levantada dúvida sobre a procedência dos produtos do grupo de trabalho 

e ficou esclarecido que a metodologia utilizada foi a de consolidar um documento mais 

sintético com as propostas da CNARQ, com a contribuição de apenas um integrante, para 

apresentar ao CONARQ.  

 Foi ressaltado que a preocupação inicial do grupo de trabalho estava centrada na 

desvinculação entre o CONARQ e o Arquivo Nacional.  Também foi ressaltado que um órgão 

que se reúne fisicamente apenas duas vezes não tem condições de implementar uma política 

nacional de arquivos, conforme demanda da CNARQ, e que existe um conflito institucional 

entre ambos causado pela sobreposição de competências e atribuições no que tange à política 

nacional de arquivos. 

 O presidente do CONARQ afirma que a desvinculação deve estar presente na proposta 

de alteração da Lei nº 8.159, além da construção de uma estruturara de apoio para o novo 
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conselho. Alude também sobre a criação de fundo de apoio financeiro ao Conselho. Umas 

demandas da CNARQ era a criação de um fundo para o financiamento de arquivos públicos e 

não um voltado exclusivamente para o CONARQ.  

 A questão de criação de um fundo torna-se igualmente sensível por não haver 

consenso sobre o direcionamento deste, se para a área de arquivos ou para o “novo” 

CONARQ. Então são apresentadas, pela primeira vez, as motivações, opiniões e argumentos 

contra ou a favor da desvinculação entre o CONARQ e o Arquivo Nacional. Expostas as 

opiniões dos conselheiros, podemos apresentá-las como os seguintes pontos: 

1. A desvinculação geraria aumento de gastos e burocratização da máquina pública; 

2. Haveria necessidade de corpo técnico e burocrático forte; 

3. Vincular o CONARQ ao Ministério da Justiça para que o Ministro seja seu presidente; 

4. O CONARQ deveria estar mais próximo da cúpula de poder do Governo; 

5. A desvinculação poderia causar custos à Administração Pública; 

6. A atribuição de implementar políticas públicas de arquivo seria inadequada à missão 

do CONARQ e este deveria ser um órgão normativo e não de execução; 

7. O presidente do CONARQ deve ter poder político para alavancar a política nacional de 

arquivos; 

8. O CONARQ não deveria ser desvinculado se fosse operacionalmente inviável e 

dispendioso; 

9. O Conselho deveria ser empoderado e modernizado, não empobrecido 

institucionalmente. 

 Para todos os casos, não houve estudos que pudessem afirmar a geração de custos ou 

burocratização do Conselho. A necessidade de corpo técnico qualificado e elevação do 

CONARQ na posição estratégica da Administração Pública eram demandas da CNARQ. A 

inadequação da competência de implementar políticas públicas de arquivo poderia ser 

contestada pela demanda de alterações no funcionamento do Conselho e, por fim, o próprio 

presidente do CONARQ afirmou que um novo presidente deveria ter poder político, 

assumindo, assim, que não detinha poder para a elaboração de uma política nacional de 

arquivos. A reunião é encerrada na ata. 

 O posicionamento do Plenário em relação às mudanças propostas para o CONARQ é 

perceptível: não é um objetivo do Conselho atender a esta mudança como prevista pela 

CNARQ. O posicionamento dos conselheiros ficou estabelecido entre argumentos 
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positivamente contrários à desvinculação e relativamente neutros. Não houve nenhum 

argumento favorável à desvinculação.  

 Outras demandas não foram abordadas nesta reunião e, desta reunião para as 

subsequentes, será possível observar que a prioridade de discussão do Conselho recai apenas 

para a proposta de alteração tanto da Lei nº 8.159 como de seu decreto. O maior efeito 

provocado pela CNARQ foi o desconforto generalizado para os conselheiros do CONARQ, e 

as intenções durante os debates não poderiam ser mais claras sobre o posicionamento do 

Plenário.  

 Passamos assim para a ata da 71ª reunião realizada em 13 de agosto de 2013, cuja 

pauta inicial foi a apreciação da minuta de alteração da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. 

Foi decidido que o CONARQ deveria estar subordinado ao mesmo Ministério que o Arquivo 

Nacional, mas não necessariamente vinculado ao Arquivo Nacional. Caberia ao Plenário 

discutir a composição do CONARQ, sua presidência, estrutura e também a criação de um 

fundo de fomento ao desenvolvimento dos arquivos públicos, tema que deveria ser abordado 

dentro da lei a ser alterada. 

 Discutiu-se a redação dos artigos entre os conselheiros e destacou-se a exposição de 

uma das conselheiras relacionada à sobreposição de competências do SISG sobre o SIGA. 

Registra-se que “a 71ª Reunião Plenária prossegue com uma longa discussão sobre o conflito 

de competência” (BRASIL, 2013, p. 5). Esse problema já foi destacado anteriormente quando 

abordamos o DASP como o órgão central do SISG e percebe-se, assim, que esse conflito de 

competências já perdura por quase 40 anos. 

 No que se refere à redação de artigos, o Plenário procurou respeitar as propostas 

aprovadas pela CNARQ, embora houvesse conselheiros a defender a redação original de 

artigos como, por exemplo, o art. 3º, que trata da definição de gestão de documentos e cuja 

demanda da CNARQ era a sua atualização. Nessa reunião, o foco esteve direcionado apenas 

aos artigos 1º e 2º, que tratam do dever público da gestão documental e da definição de 

arquivos, respectivamente, sem avaliação das outras demandas do eixo I.  

 A reunião é encerrada e apresentamos a seguir a ata da 72ª reunião, ocorrida em 14 de 

agosto de 2013, dando continuidade à apreciação do projeto de alteração da Lei nº 8.159. O 

presidente do CONARQ inicia a pauta informando sobre a criação de novo capítulo na 
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legislação que criaria um Fundo Nacional de Arquivos Públicos conforme demanda do Eixo 

III da CNARQ. 

 É sugerida nova redação para o art. 1º, qual fosse “Esta Lei define as diretrizes da 

política nacional de arquivos e gestão de documentos públicos [...]” (BRASIL, 2013, p. 2). 

Em teoria, não haveria grandes diferenças entre a lei original e a alterada, pois não foi 

proposta, de fato, nenhuma diretriz de política. 

 Aplicou-se o artigo que posicionaria os arquivos em nível estratégico da 

Administração Pública e também a definição de política nacional de arquivos apresentada na 

CNARQ. Em relação à presidência do CONARQ, definiu-se que  

O CONARQ será presidido pelo Ministro do órgão do Poder Executivo 

Federal que estiver vinculado o Arquivo Nacional e será integrado por 

representantes de órgãos e entidades do Poder Público, de entidades que 

congreguem profissionais que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, 
preservação ou acesso a fontes documentais, além de representantes da 

sociedade civil organizada e do Arquivo Nacional. (BRASIL, 2013, p. 5). 

 O próprio Plenário questiona a decisão de escolher o Ministro da pasta para a 

presidência do Conselho, ao que é respondido  

[...] que o CONARQ não é somente o Plenário, mas composto de todas as 

câmaras técnicas, setoriais e grupos de trabalho, e observa os problemas na 

gestão dessa estrutura, sobretudo em possíveis mudanças ministeriais e que, 

sendo o presidente, um ministro, tornaria o CONARQ um órgão mais forte 

do ponto de vista político” (BRASIL, 2013, p. 5).  

 Durante o debate, foi questionada a separação entre Arquivo Nacional e CONARQ 

apresentada como a ideia de separar a instância deliberativa (CONARQ) da instância 

executiva (Arquivo Nacional) (CONARQ, 2013). Uma conselheira afirmava que “[...] o 

CONARQ tem um certo distanciamento da realidade arquivística nacional, pois existem 

representantes no plenário que não trabalham diretamente com as questões arquivísticas e, 

nessa direção, diz que algumas demandas da I CNARQ já são antigas” (BRASIL, 2013, p. 7). 

 Embora o esforço em atender as demandas da CNARQ esteja presente no discurso dos 

conselheiros, percebe-se também um esforço em manter os vínculos entre Arquivo Nacional e 

CONARQ por qualquer via, seja como secretaria executiva do CONARQ ou como unidade 

executiva. Há resistência na separação destes, pois o entendimento é de que ambos teriam em 

comum apenas a mesma subordinação.  

 Uma das conselheiras afirmou que  
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[...] existem algumas deliberações da CNARQ que dificilmente serão 

atendidas, pela sua falta de praticidade. Lembra, também, que na CNARQ a 

exigência de que o CONARQ deveria ser um órgão político foi uma 

constante nas discussões e ilustra a contradição, entre este pedido e a 

proposta na composição de um conselho técnico. (BRASIL, 2013, p. 8). 

 Por fim, são apresentadas sugestões para resolver a questão da presidência do 

CONARQ, dentre elas, uma já apresentada na CNARQ 

Sugere que sejam encaminhadas três propostas: uma em que a presidência do 

CONARQ seja eleita dentre os membros; uma segunda proposta na qual a 

Secretaria Executiva do CONARQ seja o Arquivo Nacional; e uma terceira 

proposta, em acordo com a proposta do Conselheiro [...] de que a presidência 

do CONARQ seja exercida por um Ministro ou designado por ele, sem 

mencionar, nesse momento, o que e onde será a Secretaria Executiva do 

CONARQ. (BRASIL, 2013, p. 8). 

 Há debate entre os conselheiros, no qual ora era defendido que “[...]. o presidente do 

CONARQ deva ser eleito entre os conselheiros e seu nome referendado pelo ministro, cuja 

pasta vincular o Arquivo Nacional, inserindo na lei”, e ora se dizia ser “[...] uma falha de 

planejamento o CONARQ ter um presidente que tenha sido eleito internamente entre seus 

membros, uma vez que resultaria em enfraquecimento e desestabilização do próprio 

CONARQ [...]” (BRASIL, 2013, p. 9). 

 Registra-se, em ata, que “a 72ª Reunião Plenária do CONARQ prossegue num intenso 

debate, com diferentes posicionamentos em relação aos temas vinculação e presidência do 

CONARQ” (BRASIL, 2013, p. 9). Por fim, uma votação foi realizada com as seguintes 

propostas  

1) [...] o CONARQ será presidido pelo ministro do órgão do Poder 

Executivo Federal que vincular o Arquivo Nacional e proposta 2) [...] o 

Presidente do CONARQ será eleito pela maioria simples de seus membros e 

referendado pelo Ministro, cuja pasta vincular o Arquivo Nacional 

(BRASIL, 2013, p. 9). 

 A proposta vencedora foi a primeira, mesmo sendo definitivamente contrária às 

propostas aprovadas na CNARQ. Por fim, a reunião volta-se para o fundo a ser criado na 

legislação cujo objetivo seria a implementação do Programa Nacional de Fomento aos 

Arquivos Públicos.  

 São discutidos detalhes de redação e conceitos da Administração Pública. Tratou-se 

também da questão de eliminação de documentos públicos e de terceirização da guarda de 

acervo público, cujos resultados se apresentaram como “é permitida a terceirização da guarda 

temporária mediante prévia autorização das instituições arquivísticas públicas, em suas 
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respectivas esferas de competência. (NR aprovada na 72ª Reunião Plenária do CONARQ)” e 

“Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis”, respectivamente 

(BRASIL, 2013, p. 14). O projeto de alteração da Lei nº 8.159 é disponibilizado para consulta 

pública. 

 Da 66ª reunião até esta última que apresentamos, fica perceptível uma polarização nos 

interesses presentes no Plenário. Embora muitos conselheiros estivessem presentes na 

CNARQ como delegados e, mesmo o presidente do CONARQ tendo participado da 

Conferência, os posicionamentos se dividem em: as demandas que o CONARQ adapta 

segundo seus próprios interesses a atender e as demandas que ele decide não aceitar. Essa 

polarização é facilmente percebida quando o tema é a presidência do CONARQ. 

 Houve propostas que não puderam ser atendidas por falta de recursos, como apontado 

nas atas, no entanto outras foram moldadas segundo o consenso do Plenário, pois, como 

afirmado mais de uma vez, as propostas da CNARQ não tinham validade legal. Adiante, essas 

percepções ficarão cada vez mais evidentes nos discursos e nos posicionamentos dos 

conselheiros. 

 As atas detêm mais assuntos além daqueles aqui apresentados e, até mesmo, com 

maior profundidade naquilo que é apresentado, no entanto procurou-se entender o formato do 

debate e apresentar suas consequências. A reprodução de trechos das atas não descreve seu 

conteúdo, mas antes intenções dentro dos debates. Essas intenções são as que geram as 

consequências finais que esta pesquisa procura atingir. Para fins de consulta, o projeto de 

alteração proposto pelo CONARQ consta entre os anexos desta pesquisa, assim como todas as 

atas aqui utilizadas. 

 Avançamos assim para a ata da 73ª reunião do CONARQ, ocorrida em 03 de 

dezembro de 2013. Ficou decidido nesta reunião que “[...] as 73ª e 74ª e 75ª Reuniões 

Plenárias (1ª sessão) serão totalmente dedicadas ao debate e análise da minuta de Projeto de 

Lei que altera dispositivos da Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991 com as sugestões 

provenientes da consulta pública” (BRASIL, 2013, p. 2).  

 O presidente do CONARQ expõe como foi o processo de consulta pública e informa 

que o CONARQ recebeu 59 contribuições, cujos principais temas foram  

[...] sobre terceirização; eliminação de documentos e sanções a quem elimina 

documentos sem critérios; obrigatoriedade do Poder Público para com a 
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gestão de documentos; atribuições de arquivistas e inserção de alguns 

conceitos específicos da área de arquivos. (BRASIL, 2013, p. 3). 

 O presidente pontuou também que  

[...] a maioria das contribuições sugeriram poucas alterações no texto da 

minuta de PL, restringindo-se em pequenas sugestões de modificação de 

redação em 1 ou 2 artigos, exceto a proposta da Associação de Arquivistas 

Brasileiros – AAB, do Observatório de Políticas Arquivísticas do Programa 

de Pós-graduação em Gestão de Documentos e Arquivos da UNIRIO e do 

grupo de discussão de servidores do Arquivo Nacional – GDAN, que 

apresentaram alterações em quase todos os artigos do PL. (BRASIL, 2013, p. 

3). 

 Foi sugerido que “a partir dos pontos consensuais, [se] consolide um texto final para 

encaminhamento ao Congresso Nacional” (BRASIL, 2013, p. 4) e também que  

[...] a metodologia adotada na estruturação das propostas foi formatada 

entorno de uma reflexão de caráter geral, discutindo os papéis institucionais 

do CONARQ e do Arquivo Nacional e organizada pela incorporação das 

contribuições sem alterar o texto-base da própria lei. (BRASIL, 2013, p. 4) 

 Como dito anteriormente, as propostas foram alteradas ou adaptadas ao consenso do 

Plenário, embora o projeto de lei tenha sido viabilizado para consulta pública. A reunião 

voltou-se para comentários referentes a detalhes de forma e de técnica legislativa na redação 

da lei e, no que diz respeito a uma das moções da CNARQ  recomenda que o CONARQ 

elabore e apresente um dispositivo legal que assegure concurso público para o cargo de 

arquivista nas instituições arquivísticas públicas (BRASIL, 2011, p. 47) , um dos 

conselheiros  

[...] ressalta o risco de se ferir o princípio federativo (pacto federativo) em 

determinadas competências na lei, atrelando aos estados e aos municípios a 

contratação de arquivistas e técnicos de arquivo, segundo as propostas da 

CNARQ que versam neste tema específico, reafirmando que lei federal não 

pode dispor sobre a criação de cargos em municípios e estados. (BRASIL, 

2013, p. 5). 

 Essa reunião segue até o final com alterações textuais, de conteúdo ou de forma, e é 

encerrada.  A ata da 74ª reunião, realizada em 04 de dezembro de 2013, não difere muito da 

anterior. Conforme dito anteriormente, continuou-se a apreciação do projeto de alteração da 

Lei nº 8.159. 

 Houve debate em torno da questão de aprovação de listagens de eliminação de 

documentos públicos pelo Poder Judiciário, cuja deliberação concluiu que o parágrafo na lei 

deveria “conter as exigências da aprovação, pela instituição arquivística pública, da tabela de 
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temporalidade, do plano de classificação e da listagem de eliminação de documentos e a 

publicação do edital de eliminação de documentos” (BRASIL, 2013, p. 3).  

 Sobre a temática de terceirização, ficou deliberado  

[...] que a questão da terceirização não será abordada na lei n. 8.159, de 

1991, por ser objeto de outros atos normativos, devendo a lei dispor sobre 

atividades que deverão ser realizadas pelos órgãos e entidades do poder 

público. Também fica deliberado que a questão da terceirização nos serviços 

arquivísticos será tratada na reformulação da Resolução n.º 06 de 15 de maio 

de 1997 do CONARQ. Após discussão, fica aprovado que deverão ser 

realizadas pelo poder público as atividades de controle, supervisão, 

planejamento e elaboração dos instrumentos técnicos. (BRASIL, 2013, p. 3) 

   Nunca é demais lembrar que as resoluções do CONARQ são consideradas apenas 

orientações para boas práticas em gestão de documento, sem pretensão de se tornarem 

documentos normativos. 

  Discutiu-se a redação de artigos e também a definição de instituição arquivística 

pública, cuja “redação apresentada foi uma junção das sugestões dadas pelo Observatório de 

Políticas Públicas da UNIRIO, da Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB e do Grupo 

de Discussão dos Servidores do Arquivo Nacional” (BRASIL, 2013, p. 4), porém “o Plenário 

entende que a redação proposta está extensa e retiram a parte final” (BRASIL, 2013, p. 5). 

 No que tangia ao conceito de instituição arquivística pública, um conselheiro 

“argumenta que o conceito de instituição arquivística pública proposto mistura conceitos 

políticos e de execução. A mesma confusão é feita nas atribuições de instituição arquivística 

pública” (BRASIL, 2013, p. 5). Outro conselheiro afirmava “que o conceito proposto de 

instituição arquivística pública torna inviável a existência de uma instituição nesses moldes no 

Poder Judiciário”. E um outro ainda complementava “dizendo que o conceito de instituição 

arquivística pública deve ser genérico e as especificações devem ser inseridas nos artigos 

relativos a cada Poder” (BRASIL, 2013, p. 5). 

 Esse problema é levantado pelo fato de que as particularidades dos Poderes Legislativo 

e Judiciário impossibilitariam sua adequação ao conceito de instituição arquivística pública 

apresentado, pois, em termos de gestão, o Arquivo Nacional sofre com o distanciamento 

desses Poderes. É sugerido então “que sejam elencadas todas as instituições arquivísticas 

públicas dos Poderes Legislativo e Judiciário em seus respectivos artigos, bem como 

especificar o que será regulamentado por essas instituições em cada Poder” (BRASIL, 2013, 

p. 6). Para tanto, “fica deliberado que os representantes dos Poderes Judiciário e Legislativo 
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deverão apresentar na 75ª Reunião Plenária do CONARQ a redação para os artigos referentes 

a instituição arquivística pública dos seus respectivos Poderes” (BRASIL, 2013, p. 7), e assim 

se encerra a reunião. 

 A ata da 75ª reunião do CONARQ é datada de 05 de dezembro de 2013 e foi iniciada 

com a apresentação e aprovação da redação das instituições arquivísticas do Poder 

Legislativo. Foram feitas alterações no artigo que se refere às instituições arquivísticas do 

Poder Judiciário, foi elaborado um artigo específico para o Ministério Público e estabeleceu-

se também a desvinculação entre Arquivo Nacional e CONARQ. 

 No que tange à presidência do CONARQ, uma das conselheiras ressaltou que “a maior 

parte das propostas enviadas pela consulta pública defendem que a presidência do CONARQ 

seja definida por eleição entre os conselheiros” (BRASIL, 2013, p. 3), porém a deliberação de 

que a presidência seria exercida pelo Ministro do órgão do Poder Executivo Federal que 

vincular o Arquivo Nacional é mantida. 

 Em relação ao Fundo Nacional de Arquivos, foi sugerido “[...] que a redação do art. 

26-A seja “Fica criado o Fundo Nacional de Arquivos”. No entanto um conselheiro explica 

que “[...] um Fundo deve ser criado por lei específica, não sendo possível definir na Lei de 

arquivos a criação de um Fundo de Arquivos, pois seria inconstitucional” (BRASIL, 2013, 

p.4). Assim 

Segue uma longa discussão [...] se o art. 26-A deva ou não criar o Fundo. 

[Um] conselheiro [...] destaca que será muito difícil que o Fundo seja criado 

devido à conjuntura política e econômica adotada pelo governo federal e que 

uma redação autorizativa permitiria que o projeto de lei possa ser aprovado 

mesmo sem a criação do Fundo. [Uma] conselheira [...] sugere que o decreto 

que regulamente a lei traga a previsão que os fundos de financiamento de 

projetos mantidos pela União e que possuam uma linha específica para 

acervos dêem preferência a acervos públicos. [Outra] conselheira [...] 

entende que a sugestão [...] é mais factível de ser executada do que a criação 

de um Fundo de Arquivos, mas sugere que o dispositivo sobre a criação do 

Fundo seja mantido no Projeto de Lei, uma vez que a comunidade 

arquivística anseia pela criação de um Fundo. (BRASIL, 2013, p. 4). 

 Outras correções e alterações foram discutidas e, por fim, o projeto de lei foi revisado 

e deliberou-se que seria encaminhado ao Ministro da Justiça. A ata é finalizada com o a 

discussão de outros assuntos. 

 Dando continuidade, a ata da 76ª reunião do CONARQ data de 19 de março de 2014, e 

ressaltamos que a CNARQ já havia sido realizada a mais de dois anos. O presidente do 

CONARQ relatara que a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça 
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(SAL/MJ) fez apontamentos ao projeto de alteração da Lei nº 8.159 e estes seriam discutidos 

em reunião
4
. Um dos pontos críticos diz respeito à guarda e recolhimento de documentos 

públicos de valor permanente de forma a impedir a terceirização desses serviços. 

 Um dos representantes do Poder Judiciário Federal “reiteradas vezes registra que não 

existe no poder judiciário a figura „instituição arquivística‟ e que vedar a terceirização das 

atividades arquivísticas no âmbito do poder judiciário é complicado” (BRASIL, 2014, p. 4), 

no entanto outros conselheiros defendem que os documentos de valor permanente devem ser 

mantidos nas instituições arquivísticas públicas, e o presidente do CONARQ finaliza o tema 

afirmando ter sido deliberado não admitir a terceirização da guarda de documentos 

permanentes. 

 Seguiu-se discutindo sobre as expressões utilizadas na redação de artigos, o 

reposicionamento de artigos e a criação de unidades de gestão, proposta apresentada pela 

AAB após reunião com o Ministro da Justiça. Segundo a coordenadora do CONARQ “[...]. tal 

proposta não fora acolhida pelo Plenário do CONARQ em suas 73ª, 74ª e 75ª Reuniões 

Plenárias” e “„[...] encaixar‟ a proposta da AAB representaria desrespeitar a decisão do 

Plenário, já mencionada” (BRASIL, 2014, p.6). 

 O presidente do CONARQ explicara que “[...] a finalidade das unidades de gestão é 

organizar a gestão documental dentro dos órgãos públicos obedecendo as diretrizes emanadas 

das instituições públicas arquivísticas” (BRASIL, 2014, p. 7). Um dos conselheiros “entende 

que os questionamentos do Plenário sobre a proposta residem na expressão „mediante a 

criação de unidade de gestão de documentos‟” e sugere que “[...] seja alterada para „por meio 

de unidades de gestão de documentos‟ ficando deliberada que a questão das unidades de 

gestão serão incluídas [...]” (BRASIL, 2014, p. 7). 

 A recusa inicial em acatar a proposta da AAB sobre a criação de unidades de gestão é 

controversa. Com tão pouca participação ativa de instituições ou de representantes da 

sociedade civil, seria compreensível por parte do CONARQ o acolhimento e a utilização, 

mesmo que parcial, de propostas vindas dessas esferas, pois demandas diferentes são 

percebidas por atores diferentes.  

                                                           
4
 Até a data de 20/03/2018 este projeto estava em tramitação sem entrar para o Legislativo. 
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 Em sequência, uma conselheira questiona que “[...] não é viável impor na lei que as 

instituições arquivísticas públicas estejam instituídas em nível estratégico do Poder Público” 

(BRASIL, 2014, p. 9), quando é respondida que o “[...] tema já fora objeto de discussão nas 

Reuniões Plenárias anteriores e que tal dispositivo foi uma demanda da 1ª Conferência 

Nacional de Arquivos – I CNARQ” e que “[...] a redação proposta não traz nenhuma 

imposição aos governos estaduais e municipais como criação de cargos ou despesas mínimas” 

(BRASIL, 2014, p. 9). 

 Parece existir uma auto sabotagem no Plenário para tentar desqualificar propostas 

aprovadas pela CNARQ ou para inviabilizar as contribuições recebidas durante a consulta 

pública. Embora seja adequado que o Conselho tenha membros com diferentes 

posicionamentos, determinados discursos colocam em cheque a capacidade do CONARQ de 

ater-se à suas próprias competências.  

 Um ponto interessante é apresentado na fala de um dos conselheiros ao explicar que 

“[...] o [Conselho Nacional de Justiça] CNJ estabelece normas e não as sugere” (BRASIL, 

2014, p. 10). O CONARQ também é um Conselho como o CNJ, no entanto, o funcionamento, 

regimento e competências de ambos diferem em detalhamento e em capacidade de execução. 

 Em continuidade à reunião, o ponto crítico é alcançado quando se questiona o quanto o 

projeto de lei atendia as demandas da CNARQ e que “[...] qualquer mudança produzida na lei 

deve estar de acordo com as conclusões finais da I CNARQ” (BRASIL, 2014, p. 10) e foi 

defendido que “o texto-base do projeto de lei seja feito em conformidade com as deliberações 

aprovadas na I CNARQ” (CONARQ, 2014, p. 11) em especial na questão da presidência do 

CONARQ. 

 Uma das conselheiras questiona sobre o não acatamento ao que foi decidido na 

CNARQ (BRASIL, 2014) e sobre a solicitação de audiência pública para esgotar o assunto da 

presidência do Conselho. Um dos conselheiros explicou sobre os Grupos de Trabalho 

mencionados na 66ª reunião, cujos resultados já foram apresentados, e que 

[...] quando houve a solicitação de audiência pública com o Ministro da 

Justiça, o mesmo o consultou sobre a possibilidade de realizar uma II 

CNARQ, ao que o conselheiro respondeu que deveria receber os 
representantes que solicitaram a audiência para que encaminhassem suas 

propostas de alteração à lei nº 8.159, de 1991. [...] o Plenário respeitou 

grande parte das deliberações da I CNARQ e que o procedimento para 
elaboração do projeto de lei foi o mais democrático possível com dois 

Grupos de Trabalho e uma consulta pública. (BRASIL, 2014, p.11). 
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 Rebateu-se que 

[...] a proposta de se eleger, entre os membros, a presidência do CONARQ 

foi amplamente discutida nas reuniões anteriores e que ela não encontrou 

nenhuma menção a este fato em ata. A conselheira [...] questiona a decisão 

do Presidente do CONARQ em negar a divulgação dos áudios das Reuniões 

Plenárias para a Associação dos Servidores do Arquivo Nacional - ASSAN. 

(BRASIL, 2014, p. 12). 

 Neste momento, o presidente do CONARQ 

[...] explica ao Plenário que um servidor do Arquivo Nacional solicitou via 

Serviço de Informação ao Cidadão do Arquivo Nacional (SIC AN) que se 

gravassem os áudios das Reuniões Plenárias do CONARQ por meio de seu 

HD externo. O SIC AN informou ao solicitante que os documentos validados 

pelo Plenário do CONARQ não são os áudios, mas sim as Atas das Reuniões 

que são aprovadas pelo Plenário do CONARQ e que as gravações são meio 

para se elaborar as atas. Informa que a solicitação foi negada e teve seus dois 
primeiros recursos negados pelo Arquivo Nacional e Ministério da Justiça e 

no presente momento há recurso pendente de apreciação na Controladoria 

Geral da União. O Presidente do CONARQ informa que o pedido formulado 

pelo servidor do Arquivo Nacional não possui nenhuma finalidade 

acadêmica, mas sim criar um clima conturbado para o Arquivo Nacional, 

atitude apoiada por significativa parcela da comunidade acadêmica. 

(BRASIL, 2014, p. 12). 

 Os conselheiros apresentaram as dificuldades de se elaborar um projeto de lei e 

afirmaram que o documento em questão foi elaborado com base na CNARQ. Afirmou-se 

que “[...] o que foi deliberado pelo Plenário não pode ser alvo de novos questionamentos sob 

pena de desmerecer toda a atividade produzida pelo Plenário”, “que foi delegada ao 

CONARQ a tarefa de elaborar o projeto de lei e o Plenário já chegou a uma conclusão sobre o 

assunto” e também que “o momento para discutir as propostas apresentadas pela conselheira 

[...] em nome das associações de arquivistas precluiu e que tais discussões não deveriam ser 

retomadas” (BRASIL, 2014, p. 13). 

 Em sequência  

O presidente do CONARQ faz um histórico sobre a não participação do 

segmento das associações de arquivistas nas 73ª, 74ª e 75ª Reuniões 

Plenárias de forma a não existir quórum para a realização das referidas 
Reuniões. O Presidente do CONARQ explica que o Plenário do CONARQ é 

um fórum de discussão distinto da I CNARQ e o que foi deliberado neste 

não precisa ser aceito de forma absoluta pelo Plenário. (BRASIL, 2014, 

p.14).  

 Em defesa das associações de arquivistas, a conselheira afirmara que a “ausência dos 

conselheiros representantes das associações de arquivistas tenha sido articulada de forma a 

não existir quórum” (BRASIL, 2014, p. 14). Um dos conselheiros afirma lamentar “a ausência 
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dos representantes das associações de arquivistas nas 73ª, 74ª e 75ª 

Reuniões Plenárias e também entende que tal ausência, bem como o esvaziamento dos dois 

Grupos de Trabalho criados para concluir os trabalhos da I CNARQ, foram propositais” 

(BRASIL, 2014, p. 14). 

 Após manifestação dos conselheiros, o debate retoma para os apontamentos da 

SAL/MJ com a alteração na redação de artigos. A SAL/MJ fez proposta para que o CONARQ 

fosse presidido pelo Ministro da Justiça e que esse ministério fosse o responsável também por 

sua dotação orçamentária, pontos que foram aprovados pelo Plenário. Por fim, é sugerida a 

exclusão do artigo que trata da criação do Fundo Nacional de Arquivos, mas o artigo é 

mantido com o entendimento de que “deverá ficar a cargo do Ministério da Justiça e da Casa 

Civil da Presidência avaliar a possibilidade do Fundo Nacional de Arquivos ser criado ou 

não” (BRASIL, 2014, p. 17). 

 Assim, mesmo entre os membros conselheiros, ficou cada vez mais perceptível a 

polaridade entre os que desejavam mudanças mais radicais, tanto em estrutura como em 

atuação do CONARQ, e os que pretendiam seguir com o mínimo de alterações possíveis no 

Conselho ou em sua esfera de atuação.  

 Passamos, portanto, para a ata da 77ª reunião plenária, datada de 20 de março de 2014, 

cuja pauta inicial foi sobre a campanha pela criação de arquivos públicos municipais para o 

ano de 2014. Após a explicação e a apresentação do projeto, é sugerido, no entanto, que a 

campanha seja postergada para o ano seguinte em razão de eleições, sendo tal sugestão 

acatada pelo plenário. 

 Dentre outros assuntos debatidos nesta reunião de temática do Conselho, ao final da 

ata, registrou-se que houve apreciação regimental do CONARQ no tocante às reuniões 

plenárias  

[...] tais como se as reuniões plenárias do conselho devem ser abertas ou 

fechadas, e se pode ser convocadas para um lugar fora da sede; ou em caso 

de emergência, comissões especiais ad referendum; em que situações os não-

conselheiros podem participar das reuniões plenárias; quais os mecanismos 

de participação efetiva e número de visitantes, entre outros pontos correlatos, 

sendo que, ao final do regimento vigente, há disposição expressa de que os 

“casos omissos” serão resolvidos pelo plenário. O presidente do CONARQ 

reafirma a necessidade do regimento do CONARQ ser mais explícito, com 

relação a todos esses detalhes regimentais e lacunas, sobretudo no que se 

refere aos procedimentos formais quanto aos prazos e justificativas. 

(BRASIL, 2014, p. 21). 
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 Este ponto é levantado possivelmente em virtude dos problemas enfrentados pelo 

Conselho na reunião anterior e sobre o pedido de acesso aos áudios da reunião. Assim, “a 

reunião prossegue com o debate a respeito da autorização de participação, nas plenárias, de 

representantes legais, de ouvintes e do controle do tempo das falações dos conselheiros” 

(BRASIL, 2014, p. 21), mas sem soluções apresentadas. Por fim, a reunião é encerrada. 

 Na ata da 78ª reunião, de 25 de novembro de 2014, registrou-se a solução para a 

solicitação dos áudios das reuniões pela Associação dos Servidores do Arquivo Nacional.  

O Presidente do CONARQ informa que, em relação à solicitação de acesso 

aos áudios das Reuniões do CONARQ pela Associação dos Servidores do 

Arquivo Nacional – ASSAN, via Serviço de Informação ao Cidadão do 

Arquivo Nacional – SIC/AN, o Ministro da Justiça reviu seu parecer e 

autorizou o acesso e a cópia das gravações das Reuniões Plenárias do 

CONARQ [...]. [...]. A seguir, explica que como o tema ficou pendente da 

reunião plenária anterior e diante da revisão do Ministro da Justiça em sua 

decisão, a Coordenação do CONARQ considerou, com autorização do 

Ministro, que os áudios já gravados são considerados de valor permanente. O 

presidente do CONARQ diz ser favorável à continuidade da gravação das 

Reuniões por questões de logística para elaboração das atas. Encerra a 

apresentação apontando que a manutenção da gravação das Reuniões deve 

ser apreciada pelo Plenário. (BRASIL, 2014, p. 3). 

 Por fim,  

[...] é aprovada a manutenção da gravação dos áudios das reuniões sem a 

necessidade de autorização prévia dos conselheiros e que os dois 

documentos serão preservados, com o seguinte procedimento: quando a ata 

for publicada será informado que o áudio encontra-se arquivado na 

Coordenação do CONARQ.  (BRASIL, 2014, p. 4). 

 Em continuidade, foi sugerida, por uma das conselheiras, pauta sobre realização de 

uma II CNARQ com datação para o segundo semestre de 2015, e em relação a essa proposta 

[...] o presidente do CONARQ explica que para custear os gastos para a 

realização da I CNARQ foram utilizados os recursos orçamentários do 

Arquivo Nacional e que o órgão teve que abrir mão de algumas propostas 

dentro do seu plano de trabalho para realizar a II CNARQ. Diz que a II 

CNARQ teve sua realização determinada por decreto presidencial e que o 

referido decreto determina a realização da Conferência sem estabelecer uma 

periodicidade do evento. [...]. O presidente do CONARQ lembra ainda que 

parte das deliberações da Conferência não foi concluída. [...]. (BRASIL, 

2014, p. 5). 

 

 Na mesma medida, 

O presidente do CONARQ afirma que a I CNARQ foi eivada por uma série 

de ações que tinham como motivação a mudança da Direção do Arquivo 

Nacional e a desvinculação do CONARQ do Arquivo Nacional e isso afetou 
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a qualidade técnica dos debates na I CNARQ. O presidente do CONARQ é 

favorável à realização de uma II Conferência, mas, considera que esta deva 

ser realiza após a promulgação da revisão da lei de arquivos (BRASIL, 2015, 

p.6). 

 É acordado que uma II CNARQ seja realizada após a revisão da Lei nº 8.159 e o 

presidente do CONARQ sugere que “no decreto de convocação seja definida periodicidade da 

Conferência, de forma a deixar estabelecido recursos orçamentários para a sua execução” 

(BRASIL, 2014, p. 7). A proposta é aprovada pelo Plenário. Nesse período, o projeto de 

revisão da Lei nº 8.159 encontrava-se no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Outros temas não relacionados à CNARQ ou a suas demandas são debatidos até o 

encerramento dessa reunião. 

 As atas seguintes, que correspondem às 79ª e 80ª reuniões, não contam com nenhuma 

pauta relacionada às demandas da CNARQ. A primeira reunião foi realizada em novembro de 

2014 e a segunda em agosto de 2015. A distância de tempo entre a realização de reuniões e a 

ausência de temas relacionados às demandas da Conferência evidencia que, após a entrega do 

projeto de revisão da Lei nº 8.159, o CONARQ limitou-se a lidar apenas com esta pendência. 

 Embora as propostas em geral pudessem ser atendidas por mudanças na legislação ou 

por resoluções do Conselho, a posição do CONARQ sobre as alterações propostas no projeto 

de lei ou em não alterar ou atualizar nenhuma de suas resoluções são o resultado das intenções 

do Plenário e, quanto mais distante do período de realização da Conferência, mais diluídas são 

as intenções do Plenário. 

 Passamos assim para a ata correspondente à 81ª reunião do CONARQ, ocorrida em 13 

de agosto de 2015, cuja última pauta é a análise dos textos “para compor a redação da minuta 

do futuro decreto que regulamentará a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 alterada” 

(BRASIL, 2015, p. 15), tendo o debate ficado agendado para a próxima reunião. São 

prestados esclarecimentos a respeito do projeto de revisão da Lei nº 8.159, em que um 

conselheiro  

[...] deparou-se com uma Nota Técnica elaborada pela Equipe da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do MPOG, mencionando o 

último trecho da Nota Técnica, ainda não formalizada, qual seja: 

“reafirmamos posicionamento desfavorável à aprovação do inteiro teor do 

anteprojeto de lei”, ou seja, a referida Nota Técnica desaprovou o Projeto de 

Lei referente à revisão da Lei 8.159 em seu inteiro teor. Pondera que os 

motivos que levaram a equipe técnica da SLTI [Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação] a esta conclusão, ainda preliminar, são 

relacionados à sobreposição de competências e prerrogativas entre o MPOG, 
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através do Decreto 1.094/94 do Sistema de Serviços Gerais – SISG, que 

alcança os órgãos civis da Administração Federal direta, das autarquias 

federais e fundações públicas, cujo órgão Central é a SLTI e o SIGA – 

Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo da Administração Pública 

Federal [...]. (BRASIL, 2015, p. 16). 

 O processo do projeto foi encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, ficando sob a análise de três secretarias diferentes. A secretaria acima mencionada, 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, emite despacho à Secretaria de Gestão 

Pública com nota comparativa sobre a redação da norma do SISG e do SIGA e sugere-se 

evolução da matéria em termos de alteração da estrutura e criação do Fundo Nacional de 

Arquivos. 

 A situação descrita pelo conselheiro não é inédita, pois, desde a primeira tentativa de 

criação de um sistema para gestão de arquivos públicos, esbarra-se nas competências 

atribuídas ao SISG, sistema que apenas foi herdado entre as instituições sem diminuir ou 

limitar seus objetos ou objetivos. Neste ponto, o presidente do CONARQ 

[...] tem a plena convicção de que o Decreto do SISG é ilegal. Diz não 

entender por quais razões um grupo de técnicos da SLTI desrespeita o pleno 

do CONARQ, órgão incumbido por lei para definir a políticas públicas 

arquivísticas do Brasil, indicando que, pelo fato do referido decreto 

mencionar “comunicações administrativas e documentação”, e que isto diga 
respeito à gestão de documentos, considerando uma afronta ao plenário do 

CONARQ esta errônea concepção. (BRASIL, 2015, p. 17). 

 Os conselheiros demonstraram opinião similar à do presidente do CONARQ 

afirmando que “[...] este parecer da equipe técnica da SLTI partiu somente do poder 

executivo, e registra que o processo não pode simplesmente parar por uma questão 

administrativa menor” e também que a situação “já foi amplamente debatida com os técnicos 

do planejamento, mencionando, inclusive, que este PL esteve em consulta pública e o MPOG 

não se manifestou” (BRASIL, 2015, p. 18). 

 Outros conselheiros expõem suas opiniões à respeito da posição contrária do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em especial pela rejeição do teor inteiro do 

projeto de revisão da lei, e decidiu-se pela realização de reunião extraordinária para discussão 

exclusiva dos textos a compor o decreto de regulamentação da futura Lei nº 8.159 alterada, 

para então encerrar-se a reunião. 

 Destaca-se que, embora a movimentação para alteração da Lei nº 8.159 tenha iniciado 

logo após a ocorrência da CNARQ e que, em mais de uma vez, o assunto tenha sido pauta de 
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reuniões do Conselho que Lei e Decreto não poderiam ser conflitantes entre si ao risco de 

revogação de um dispositivo ou outro, somente na 81ª reunião mencionou-se ou registrou-se 

menção em ata sobre alterações no decreto regulamentador da lei.  

 Esta é a pauta de ata da 82ª reunião do CONARQ, datada de 19 de outubro de 2015, 

iniciada com esclarecimentos sobre o projeto de alteração da Lei nº 8.159. É novamente 

explicada a menção de conflitos entre SISG e SIGA, no entanto, registrou-se que “[...] a 

questão do conflito de interesses entre os órgãos centrais foi clareada, portanto equacionado o 

entendimento as competências dos mencionados órgãos” (BRASIL, 2015, p.2), e o presidente 

do CONARQ destacou a necessidade de reformulação dos decretos de SISG e SIGA.  

 No que diz respeito à revisão do Decreto nº 4.073, o presidente do CONARQ registrou 

que o trabalho de revisão antecipara possíveis resultados e cenários da alteração da lei. 

Apresentou-se a estrutura da minuta do decreto e o presidente explicou também que  

[...] na estruturação do referido PL e na sua exposição de motivos, 

encaminhada ao Ministro da Justiça, sublinha, entre outros tópicos, a 

abrangência da lei e a inserção do conceito de arquivo público ou instituição 
arquivística pública, sendo necessário o aprofundamento dessas questões, o 

exame das obrigações do poder público na gestão documental, da criação de 

um fundo de arquivos para o financiamento das ações previstas, e da 

desvinculação do CONARQ do Arquivo Nacional, prevendo a estrutura e o 

funcionamento necessários à execução das políticas arquivísticas. (BRASIL, 

2015, p. 4). 

 Assim, esta é a segunda reunião do Conselho onde se oficializou que havia também 

um projeto de lei para o decreto regulamentador da Lei nº 8.159. Com a alteração, esperava-se 

a modificação também do decreto, mesmo que não fosse uma demanda da CNARQ, mas a 

delonga na elaboração de projeto de revisão do decreto não é justificada. 

 A análise do texto é feita item a item. Debateu-se a redação do projeto de lei e também 

a forma do artigo que trataria da política nacional de arquivos. Não detalharemos a discussão 

sobre a redação ou o conteúdo desse projeto específico, mas os pontos de convergência, se 

existirem, com a CNARQ. 

 Ressalta-se que, nessa reunião, foi debatida a redação do conceito de política nacional 

de arquivos pela observação de princípios, objetivos e diretrizes com a menção do presidente 

do CONARQ sobre “a questão das competências dos atores envolvidos, e recomenda que haja 

uma definição célere das responsabilidades dos conselheiros nas relatorias [...] para o exame 

da matéria e conclusão de um documento final” (BRASIL, 2015, p. 8).  
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 Foi levado à tona que a política e o sistema de arquivos deveriam funcionar em 

sintonia, havendo debate sobre os objetivos do sistema com divergências de opinião, sendo 

este um instrumento para execução da política nacional de arquivos, ou um sujeito possuidor 

de objetivos, ou também um órgão central da política nacional de arquivos.  

 O debate volta-se para a CNARQ e para a nova estrutura do CONARQ como sugerida 

em Conferência, e o presidente do Conselho deixa registrado que  

[...] na própria CNARQ havia muitos preconceitos ou falta de conhecimento 

em relação à realidade do CONARQ ou do Arquivo Nacional, para a 

consecução dos objetivos estratégicos planejados, reiterando que, com a 

pouca estrutura que possui hoje, o CONARQ não conseguirá atingir as metas 

almejadas pela reformada norma. (BRASIL, 2015, p. 11) 

 O representante do Poder Executivo Federal reforça que  

Por esse ângulo, entende e concorda com os comentários anteriores, 

reforçando que o Arquivo Nacional e o CONARQ não possuem nesse 
momento, a estrutura ideal para o cumprimento efetivo das novas 

responsabilidades propostas. O presidente do CONARQ corrobora as 

observações, ponderando, novamente, que a proposição da secretaria-geral 

para o CONARQ deve ter uma sólida estrutura, e reafirma que seria mais 

coerente e realista que esse arcabouço estivesse contido dentro do Arquivo 

Nacional, e não em nova estrutura sediada em Brasília. (BRASIL, 2015, p. 

12). 

Foram debatidas outras questões dentro da pauta de revisão de alteração do Decreto nº 

4.073/2002, como, por exemplo, a estrutura do CONARQ e a delimitação de suas funções em 

relação à política nacional de arquivos. Em relação ao Fundo Nacional de Arquivos, embora 

esteja presente no texto, “o presidente do CONARQ ressalta que a criação do fundo deve ser 

por uma lei própria, e que o texto proposto para o decreto somente será aprovado com a 

efetiva sanção da lei federal de arquivos” (BRASIL, 2015, p. 14).  

 A representatividade de membros de arquivos públicos no Conselho também é 

amplamente debatida, e o presidente do CONARQ  

[...] registra que é preciso se chegar a um denominador comum com relação 

aos critérios de escolha dos conselheiros, sobretudo nos estados e 

municípios, o que de alguma maneira, fortaleceria a importância da 

representação e difusão das ações do CONARQ pelas diversas regiões do 

país. (BRASIL, 2015, p. 15). 

 A decisão final sobre este assunto foi a de que “fica aprovado aumentar em 1 os 

representantes dos municípios e dos estados, acordando-se 3 membros para cada segmento” 

(BRASIL, 2015, p. 16).  Debateu-se também sobre o SINAR e suas características de 
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estrutura e atuação. Esclarecido que o SINAR é composto por diversos órgãos, o presidente 

do CONARQ “corrobora a indicação de que todos os integrantes do SINAR devem contribuir 

com sugestões para a construção das políticas públicas arquivísticas como um todo” 

(BRASIL, 2015, p. 16). 

 Por fim,  

[...]. os conselheiros debatem sobre a opção de incluir no texto algum tipo de 

recurso punitivo próprio na legislação arquivística, gerando, inclusive, a 

expectativa de se criar um órgão de inspeção ou atribuir ao CONARQ essa 

competência, em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, em 

razão da existência de órgãos com prerrogativas de fiscalização. (BRASIL, 

2015, p. 18). 

 Apesar desse debate, nenhuma redação final é proposta e a reunião é encerrada. As 

duas últimas reuniões a analisar compartilham a mesma particularidade: a substituição do 

presidente do CONARQ. Em 19 de janeiro de 2016, o então Diretor Geral do Arquivo 

Nacional Jaime Antunes da Silva foi exonerado, sendo substituído por José Ricardo Marques. 

 A ata da 83ª reunião do CONARQ inicia-se com a apresentação dos membros 

presentes e também com a apresentação de seu novo diretor e a correção das atas anteriores, 

como de praxe. A coordenadora do CONARQ fica responsável pelo direcionamento da 

reunião e pela apresentação das pautas. Inicialmente, a pauta foi dedicada a debates sobre as 

câmaras técnicas do Conselho, assim como sobre as terceirizações da guarda de documentos 

públicos e a atualização da Resolução nº 6 do CONARQ.  

 A questão da terceirização de serviços arquivísticos, especialmente a guarda de 

documentos de valor permanente, embora constantemente debatida nas atas de reunião 

apresentadas, é regida unicamente por uma resolução, cuja atualização não foi tema aprovado. 

Nesta mesma reunião plenária, ocorreu longo debate, sendo a pauta encerrada pelo presidente 

do CONARQ com a sugestão de alteração da resolução, no entanto sem nenhum ato concreto 

para isto. 

 A pauta seguinte referia-se a um projeto de lei sobre Autos Judiciais Findos, cuja 

redação é finalizada e aprovada em Plenário. A pauta seguinte foi a “discussão e apreciação 

de proposta de decreto regulamentador da nova lei federal de arquivos  lei 8.159” (BRASIL, 

2016, p. 21) como uma antecipação recomendada pelo plenário para evitar que o decreto seja 

aprovado com um intervalo de tempo longo como aconteceu com a Lei nº 8.159, publicada 

em 1991, e com o Decreto nº 4.073, publicado apenas em 2002. 
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 A coordenadora do CONARQ registrou que a “parte que cabia ao CONARQ já foi 

realizada, com envio do texto em 2014 ao Ministério da Justiça, que por sua vez encaminhou 

o documento ao Ministério do Planejamento, encontrando-se o referido PL nesse órgão desde 

então” (BRASIL, 2016, p. 21). Uma das conselheiras presentes nessa reunião, atuando como 

representante do Executivo Federal e também como integrante da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, sugere elaboração de novo projeto 

de lei para revisão da Lei nº 8.159.  

 Esse posicionamento foi prontamente rejeitado por outros conselheiros sob as 

afirmações de que “houve o cumprimento do que foi determinado pelos diferentes organismos 

existentes, e esse projeto de lei é produto da 1ª Conferência Nacional de Arquivos, na qual 

foram encaminhadas algumas propostas e este fato já ocorrera há 4 anos atrás” (BRASIL, 

2016, p. 22) e também  

[...] em relação ao conflito de competências,[...] apesar da titularidade na 

gestão de documentos no âmbito da administração pública federal ser do 

Arquivo Nacional, há uma ingerência do Ministério do Planejamento no 

alcance das comunicações administrativas nesse ponto, e chama a atenção 

para a centralidade do Arquivo Nacional perante o SIGA, inclusive nas 

atividades de protocolo. Relembra que, quando a lei nº 8159 foi sancionada 

em 1991, em 1994 houve uma reformulação de um decreto do Ministério do 

Planejamento, e aí já estava cortada qualquer possibilidade do MP, enquanto 

herdeiro do DASP, exercer qualquer atividade relativa à arquivos, e no 

decreto anterior quando se fala em “comunicações administrativas”, nada 

tem haver com as atividades de gestão de documentos, hoje chamada de 

atividade de protocolo, então, essa discussão “eterna” com o Ministério do 

Planejamento não faz sentido, mas por outro lado há os entraves, porque 

todos esses processos tem que passar pelo referido ministério e, nesse 

sentido, houve uma surpresa na última reunião do CONARQ, em razão de 

que uma área técnica do Ministério do Planejamento, que não tem a 

competência devida, se pronunciou contrário ao texto da lei em seu inteiro 

teor, o que causou um mal estar muito grande. 

 A rejeição do teor do projeto de revisão da Lei nº 8.159 foi comentada na reunião 

anterior com os posicionamentos apresentados não apenas de conselheiros, como também do 

presidente anterior do Conselho. O conflito de competências entre o SISG e o SIGA continua 

apontado como fonte de maior problema na redação do projeto, mas é esclarecido “que em 

nenhum momento houve a avocação, por parte do AN, para gerir as questões ligadas à área de 

recursos humanos, pois o AN entende que sua área de atuação na administração pública 

federal é a orientação da gestão arquivística” (BRASIL, 2016, p. 23). 

 A seguir, discute-se a redação do projeto de revisão do decreto regulamentador e uma 

das conselheiras apresenta suas propostas de alteração para o texto da minuta, registrou-se que 
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a reunião prosseguiu “com um longo debate [...] em torno da proposta de texto decreto que 

regulamentará a Lei de arquivos reformulada” (BRASIL, 2016, p. 25). 

 Debateram-se pontos que diziam respeito à política nacional de arquivos como: a 

definição do órgão responsável por seu acompanhamento e sua implementação caso o 

Arquivo Nacional atuasse apenas em âmbito federal; a implementação real da política pública 

com a efetiva ação de órgão para tal; a responsabilidade institucional pela implementação da 

lei onde não há arquivos públicos institucionalizados; e a delicada questão sobre a separação 

dos poderes e a impossibilidade do Arquivo Nacional “fiscalizar e implementar a política 

nacional de arquivos no poder legislativo federal, e também no poder judiciário federal” 

(BRASIL, 2016, p. 26). 

 O debate continua entre os conselheiros sobre a possível revisão do papel do órgão 

central do SINAR (o CONARQ) para a implementação da política nacional de arquivos, no 

entanto, o presidente do Conselho interrompe o debate para expor seu ponto de vista e então 

encerra a reunião abruptamente. A substituição do Diretor do Arquivo Nacional não ofereceu 

benefícios ao CONARQ para a discussão de qualquer ponto pendente sobre as demandas da 

CNARQ até então. 

 A última ata analisada é a que corresponde à 84ª reunião plenária, realizada em 09 de 

março de 2016. Assim como na reunião anterior, a coordenadora do CONARQ foi a 

responsável pela condução das pautas da reunião. A primeira pauta deu continuidade aos 

assuntos das câmaras técnicas do Conselho, e a segunda foi sobre a declaração de interesse 

público e social em acervo privado. A reunião é finalizada com discurso do atual presidente 

enaltecendo o CONARQ.  

 Assim, encerra-se a apresentação de todas as atas selecionadas para compor o marco 

empírico desta pesquisa. A análise desse material e de seu conteúdo compõe o ponto principal 

para identificar as ações implementadas na estruturação de uma política nacional de arquivos 

pelo foco na atuação do CONARQ, o órgão responsável pela definição da política nacional de 

arquivos públicos e privados. 

 Em termos de categorias de análise, a quantitativa foi considerada satisfatória em 

virtude da quantidade de atas em que demandas da CNARQ foram apresentadas em pautas. 

No entanto, a qualitativa passa a decair consideravelmente com a delimitação pungente das 
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propostas sobre as quais o CONARQ se dispôs a atuar. Os recortes mais importantes foram 

destacados pelas citações. 

 Dentro da metodologia de BARDIN, podemos identificar, no formato do debate, 

característica antagonista na totalidade das atas analisadas. A concorrência dos temas, como 

apresentado mais de uma vez, dividia-se entre dois polos de opinião, e mesmo a concorrência 

do tema CNARQ experimentou este antagonismo.   

 Quanto aos tipos de problemas apresentados anteriormente, é possível inferir que as 

causas que conduziram à presença desse antagonismo foram as críticas ao CONARQ, a sua 

forma de atuação e a pressão por modificações em sua estrutura e funcionamento. Como 

consequência dessas causas, é possível apontar a depreciação de propostas a tratar e da 

validade das demandas da Conferência, assim como a seletividade de propostas acolhidas e o 

tratamento dispensado a elas. 

 As intenções contidas nos debates foram tão variadas quanto os conselheiros do 

CONARQ. Inicialmente, houve envolvimento do Conselho com a preparação da Conferência, 

sua composição, elaboração das etapas e período de realização. Após a realização da 

Conferência, houve grandes divergências entre as propostas aprovadas. 

 Deve-se levar em consideração que não há estudos baseados nas atas de reunião 

plenárias do CONARQ para este tema, portanto, a validação dessas inferências também está 

baseada em intenções com pretensões de neutralidade, mesmo que os discursos destacados 

explicitem intenções. 

 Portanto, dentro desse conjunto, depreendem-se a posição do CONARQ em relação à 

CNARQ, sua relação com os eventos que foram mencionados e seu planejamento em relação 

à sua finalidade de estabelecer a política nacional de arquivos, bem como quaisquer atividades 

relacionadas ao seu estabelecimento ou mesmo a atividades de pertinência do próprio 

Conselho. 

  

 3.3 O Colegiado Setorial de Arquivos e o PNSA 

 Para dar continuidade ao marco empírico, composto também pelo Plano Nacional 

Setorial de Arquivos (PNSA), traçamos o breve histórico do Colegiado Setorial de Arquivos, 

o órgão responsável por sua criação. Novamente ressalta-se que o PNSA é um documento 
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produzido por órgão relacionado ao Ministério da cultura para lidar com questões 

arquivísticas, mas sem relação direta com o Arquivo Nacional ou instituições arquivísticas. 

 Dentre os objetivos específicos dessa pesquisa inclui-se identificar ações do Ministério 

da Cultura para o planejamento com seus arquivos. Identificamos, portanto, a criação do 

Colegiado Setorial de Arquivos e a publicação do PNSA como os dois acontecimentos mais 

relevantes e mais próximos ao objeto de pesquisa. 

 Segundo o Ministério da Cultura,  

Os Colegiados Setoriais são instrumentos de discussão das principais pautas 

dos segmentos técnico-artísticos e de patrimônio cultural do país. A 

participação dessas instâncias é realizada por meio de formulações, 

avalições, subsídios, diretrizes e soluções fornecidas ao Conselho Nacional 

de Política Cultural. (BRASIL, 2018). 

 O Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) é um órgão colegiado integrante da 

estrutura básica do Ministério da Cultura instalado em 19 de dezembro de 2007. É previsto, 

em seu regimento, que exista uma representação para a área de patrimônio cultural 

relacionada aos arquivos. Outros colegiados o compõem e cada um é responsável pela 

“definição de políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais” (BRASIL, 

2010), o que inclui os arquivos. 

 O Colegiado Setorial de Arquivos é uma das onze áreas de patrimônio cultural 

integradas ao Conselho Nacional de Política Cultural, criado no ano de 2012, sendo “[...] 

composto por membros da sociedade civil e do poder público que lidam diretamente com 

arquivos públicos e privados” (BRASIL, p. 3, 2016), com competências relacionadas aos 

arquivos de cultura.  

 Cada colegiado dispõe de seu próprio regimento, e o Colegiado Setorial de Arquivos 

explicita, no seu, que ele é integrado por um Plenário. São destacadas a seguir algumas 

competências deste. 

Art. 3º Compete ao Plenário do Colegiado de Arquivos: 
I – debater, analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios 

ao CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias relacionadas a 

Arquivos; 
II – elaborar, revisar, acompanhar e avaliar as diretrizes do Plano Nacional 

de Arquivos; 
[...]; 

V – promover pactos setoriais que dinamizem os arranjos produtivos 

relacionados ao setor nos planos nacional, regional e local; 

VI – incentivar a criação de redes sociais que subsidiem a formulação, a 

implantação e a continuidade de políticas públicas no respectivo setor; 
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VII – estimular a integração de iniciativas sócio-culturais de agentes 

públicos e privados de modo a otimizar a aplicação de recursos para o 

desenvolvimento das políticas culturais; 
VIII– estimular a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a formulação, realização, acompanhamento e avaliação de 

políticas públicas na área da cultura, em especial as atinentes ao setor de 

Arquivos; 
[...]; 
X – propor parâmetros para a elaboração de editais públicos e de políticas de 

fomento a Arquivos e para a criação e avaliação da execução dos diversos 

mecanismos de incentivo cultural; 
[...]; 
XII – auxiliar o CNPC em matérias relativas a Arquivos, respondendo às 

demandas do Plenário. (BRASIL, p. 1). 

 

Por seu regimento, entende-se que o CNPC é o responsável por estabelecer as políticas 

relacionadas aos arquivos das instituições de cultura, baseando-se em informações recolhidas 

pelo Colegiado Setorial de Arquivos, que, neste ponto, exerce função suporte. É um órgão 

pioneiro entre as instituições públicas, demonstrando capacidade e planejamento para ações 

que considerem os setores de arquivos dentro das instituições de cultura, como os museus, por 

exemplo.  

Este colegiado tem como competência elaborar um Plano Nacional de Arquivos, que é 

denominado Plano Setorial de Arquivos. Segundo informação na própria página Web do 

Ministério da Cultura, “os Planos Setoriais Nacionais têm como objetivo garantir que as 

especificidades próprias de cada setor da cultura sejam observadas e atendidas pelas políticas 

públicas” (BRASIL, 2018). Assim, os planejamentos e objetivos idealizados estão voltados 

para os aspectos de arquivos dentro dos setores de cultura, e não necessariamente todos os 

aspectos técnicos arquivísticos são observados. 

É importante entender que, embora o Colegiado de Arquivos tenha propostas 

relacionadas aos arquivos, o contexto no qual essas propostas ocorrem será sempre o das 

políticas culturais e o de arquivos que estejam relacionadas aos arquivos culturais ou que 

tenham relação com cultura. Ou seja, não é um documento com direcionamento arquivístico 

unicamente, embora a relação intercultural entre instituições seja a idealização do 

funcionamento de um sistema arquivístico. 

O Plano Nacional Setorial de Arquivos (PNSA) é produto do Colegiado Setorial de 

Arquivos. De acordo com o Ministério da Cultura, “os Planos Setoriais Nacionais têm como 

objetivo garantir que as especificidades próprias de cada setor da cultura sejam observadas e 

atendidas pelas políticas públicas” (BRASIL, 2018). Dessa maneira, o PNSA é definido como 
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um “[...] instrumento que propõe ações de curto, médio e longo prazo visando criar um 

arcabouço básico para cumprimento da legislação arquivística [...]” (BRASIL, p. 3, 2016). O 

PNSA está previsto para o decênio 2016-2026.  

As medidas propostas no PNSA partem do princípio da existência de integração entre 

o Governo Federal, os Estados e os Municípios. Segundo o próprio PNSA, “permeando esta 

integração está a atuação do CONARQ” (BRASIL, p. 4, 2016), o que significa que não é um 

plano elaborado sem nenhum direcionamento técnico arquivístico. O PNSA é então um 

documento de planejamento com todas as suas ações voltadas para os arquivos sob a 

responsabilidade de instituições de cultura. Embora o documento oficial publicado confirme a 

participação do CONARQ em sua elaboração, não há menção à essa colaboração nas atas de 

reunião do Conselho. 

Embora tenha sido elaborado cinco anos após a realização da CNARQ, percebe-se, no 

PNSA, a influência das propostas aprovadas nessa Conferência, além de pontos de 

convergência com o regimento interno do CONARQ. O Plano está divido em três eixos, a 

saber: Interação do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) com o Sistema Nacional de 

Cultura (SNC); Arquivos, Cidadania, Diversidades e Direitos Culturais; e Arquivos, 

Consolidação da economia da Cultura e Desenvolvimento Socioeconômico.  

Ao todo, o plano conta com trinta e nove (39) metas distribuídas por esses três eixos. 

Cada eixo subdivide-se em objetivos, estratégias e ações. Não serão exploradas aqui todas as 

metas e estratégias, pois nem todas atendem aos objetivos desta pesquisa, mas pretende-se 

explorar aquelas que guardam relação com os marcos empíricos da pesquisa. 

Como não é possível traçar parâmetros com as atas do CONARQ, será apresentado um 

quadro comparativo entre metas, objetivos e estratégias do PNSA em relação às propostas e 

moções da CNARQ. Não há nenhuma correspondência perfeita, porém fica perceptível a 

aproximação entre os documentos. O objetivo desse quadro comparativo é demonstrar a 

aderência de um órgão relativamente distante do centro arquivístico às propostas aprovadas 

pela CNARQ. 

Plano Nacional Setorial de Arquivos I Conferência Nacional de Arquivos 

Eixo I 

Objetivo 1: Criar e modernizar instituições 

arquivísticas públicas. 

Eixo III - Políticas Públicas Arquivísticas 

Proposta 2: Criar até 2013, no âmbito do 

Ministério ao qual esteja vinculado o 
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Meta 3: Até 2017 criar o Fundo Setorial de 

Arquivos dentro do Fundo Nacional de 

Cultura (FNC) do MinC. 

CONARQ, um Fundo Nacional de 

Financiamento para o fomento à 

institucionalização de arquivos públicos e ao 

apoio à formulação de políticas públicas 

arquivísticas. Caberá ao CONARQ definir as 

diretrizes para a implementação do Fundo 

Nacional de Financiamento, bem como a 

avalição de seus resultados. 

Eixo I 

Estratégia 1.1.1: Criar linhas específicas de 

financiamento para ampliar e modernizar a 

infraestrutura física, tecnológica e de 

conservação de instituições públicas voltadas 

para a preservação e acesso de acervos 

arquivísticos de relevância para a cultura; 

bem como articular, em parceria com os 

órgãos competentes, o fomento à 

implementação de novas instituições 

arquivísticas. 

Eixo II: A administração pública e a gestão 

dos arquivos 

Proposta 5: Criar linhas específicas de 

financiamento e editais para as instituições 

arquivísticas públicas, em todas as esferas de 

governo. 

Eixo I 

Estratégia 1.1.6: Incentivar a participação de 

profissionais de arquivo no processo de 

elaboração e definição de políticas públicas 

relacionadas à modernização e transparência 

administrativa, ao acesso a documentos e 

informações, à cultura e ao patrimônio 

documental. 

Eixo II: A administração pública e a gestão 

dos arquivos 

Proposta 4: Garantir, junto ao poder público, a 

representatividade de profissionais de arquivo 

no processo de elaboração e definição de 

políticas públicas relacionadas à 

modernização e transparência administrativa, 

ao acesso a documentos e informações, à 

cultura e ao patrimônio documental. 

Eixo I 

Objetivo 2: Capacitar e qualificar 

trabalhadores e gestores de instituições 

arquivísticas e unidades de arquivo. 

Meta 6: Até 2025, articular junto às esferas 

do poder público para que 50% dos 

municípios e 100% dos estados contem com 

pelo menos um arquivista em seu quadro 

funcional. 

Meta 13: Até 2025, 100% dos gestores de 

instituições arquivísticas capacitados e 

qualificados em âmbito federal, estadual, 

distrital e municipal, assim como 100%  

gestores de centros de memória e 

documentação e unidades de arquivo das 

Moção 9: A Plenária da I CNARQ apoia a 

promoção de treinamentos e capacitação em 

gestão documental para todos os servidores 

nos órgãos da administração pública de modo 

a viabilizar as políticas arquivísticas. 
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vinculadas ao Ministério da Cultura. 

Eixo I 

Estratégia 2.1.1: Articular, junto aos órgãos 

competentes, ações que garantam concursos 

públicos e a contratação de arquivistas e 

técnicos de arquivo para atuarem em 

instituições arquivísticas e unidades de 

arquivo públicas e privadas. 

Moção 4: A Plenária da I CNARQ recomenda 

que o CONARQ elabore e apresente um 

dispositivo legal que assegure concurso 

público para o cargo de arquivista nas 

instituições arquivísticas públicas 

Eixo I 

Estratégia 2.1.2: Promover a revisão da 

legislação arquivística (Lei nº 6546/1978 e 

Decreto nº 82590/1978) no que compete ao 

exercício das profissões de arquivista e 

técnico de arquivo e à habilitação do 

profissional por meio de cursos de Educação 

à Distância, consultando as associações 

profissionais e as instituições de ensino 

superior com curso de graduação em 

Arquivologia. 

Eixo I - Regime jurídico dos arquivos no 

Brasil e a Lei 8.159/1991 

Proposta 1: Criar, a curto prazo, Grupo de 

Trabalho, instituído pelo Ministério da Justiça, 

de caráter interdisciplinar, assegurando ampla 

participação, inclusive de profissionais de 

arquivos, para atualizar e ampliar a lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Eixo I 

Estratégia 2.1.4: Incentivar o debate sobre a 

criação de um conselho profissional para a 

fiscalização das atividades de arquivista e 

técnico de arquivo 

Moção 6: A Plenária da I CNARQ apoia a 

criação do Conselho Federal de Arquivologia 

Eixo I 

Estratégia 2.2.2: Incentivar a qualificação de 

profissionais de arquivo, por meio de 

projetos de pesquisa e extensão em 

instituições de ensino superior, técnico e 

tecnológico. 

Eixo VI – Educação, pesquisa e recursos 

humanos para os arquivos 

Proposta 3: Ampliar ou intensificar a ação de 

associações, entidades e fóruns de ensino e 

pesquisa em Arquivologia, com o objetivo de 

qualificar e difundir a produção científica da 

área e obter credenciamento e reconhecimento 

em nível nacional e internacional 

Eixo I 

Estratégia 2.2.4: Estabelecer parcerias com 

instituições de ensino técnico e superior, 

bem como parcerias com associações e 

órgãos representativos setoriais, para a 

criação e o aprimoramento contínuo de 

cursos  presenciais e à distância  voltados 

à formação e capacitação de profissionais de 

instituições arquivísticas e de centros de 

Eixo VI – Educação, pesquisa e recursos 

humanos para os arquivos 

Proposta 1: Elaborar, a curto prazo, Plano 

Nacional de Formação de Recursos Humanos 

na Área de Arquivos, com base em 

diagnósticos da situação atual da área e da 

capacidade de formar profissionais, visando à 

definição de prioridades e metas com relação à 

criação de cursos de capacitação profissional, 
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memória e documentação, especialmente na 

área de ação educativa. 

cursos técnicos, cursos de graduação e cursos 

de pós-graduação, além da criação de cursos 

na modalidade à distância 

Proposta 4: Encaminhar a curto prazo, às 

agências de fomento e instituições 

acadêmicas, por iniciativa do Fórum de 

Ensino e Pesquisa em Arquivologia, 

documento com intuito de registrar as 

especificidades e reconhecer a necessidade de 

promoção de cursos de pós graduação stricto 

sensu em Arquivologia 

Eixo I 

Estratégia 2.3.1: Criar programa de 

capacitação para gestores e servidores 

responsáveis por unidades de arquivo de 

órgãos públicos, empresas públicas e 

sociedades de economia mista em todas as 

esferas. 

Moção 9: A Plenária da I CNARQ apoia a 

promoção de treinamentos e capacitação em 

gestão documental para todos os servidores 

nos órgãos da administração pública de modo 

a viabilizar as políticas arquivísticas. 

Eixo I 

Estratégia 3.1: Promover os acervos de 

instituições arquivísticas públicas e/ou 

centros de memória e documentação com a 

criação de sítios institucionais e inserções 

em rádios e TV‟s disponibilizando 

informações atualizadas sobre o seu 

funcionamento e sobre os acervos sob sua 

custódia. 

Eixo IV – Acesso aos arquivos, informação e 

cidadania 

Proposta 4: Implementar ações de médio 

prazo que possibilitem a reunião, 

sistematização e difusão de informações sobre 

os arquivos brasileiros, por meio de planos e 

de projetos que contemplem: 

b) criação de um portal eletrônico que 

congregue informações referentes às entidades 

custodiadoras e aos seus acervos, que 

trabalhem com protocolos de comunicação e 

normas comuns de descrições arquivísticas, 

viabilizando a interoperabilidade dos sistemas 

de informação dos arquivos, com atenção às 

realidades regionais, em especial a realidade 

da região Norte. 

Eixo I 

Objetivo 5: Intensificar a interação entre o 

sistema nacional de cultura e os sistemas de 

arquivos. 

Não há correspondência específica, mas a 

interação entre os sistemas pressupõe a 

existência de um sistema nacional de arquivos 

cujas diretrizes são estabelecidas pelo 

CONARQ e previstas em sua reestruturação. 

Eixo II 

Objetivo 2: Ampliar e diversificar as ações 

de formação e fidelização de público em 

Moção 18: A Plenária da I CNARQ 

recomenda a criação de arquivos públicos em 

todos os municípios do Brasil e também em 
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instituições arquivísticas e centros de 

memória e documentação. 

Meta 29: Até 2025, pelo menos uma 

instituição arquivística pública em cada 

unidade da federação com infraestrutura para 

abrigar atividades educativas e artístico-

culturais. 

estados onde não houver esses arquivos 

Eixo II 

Objetivo 4: Promover a participação da 

comunidade, gestores, profissionais e 

usuários nas discussões referentes às 

políticas de desenvolvimento dos arquivos. 

Estratégia 4.1.4: Incentivar a realização 

permanente de fóruns e seminários 

relacionados à formulação, à implementação 

e à avaliação de políticas arquivísticas, 

consolidando espaços de consulta, reflexão 

crítica, avaliação e proposição de conceitos e 

estratégias. 

Eixo VI – Educação, pesquisa e recursos 

humanos para os arquivos 

Proposta 3: Ampliar ou intensificar a ação de 

associações, entidades e fóruns de ensino e 

pesquisa em Arquivologia, com o objetivo de 

qualificar e difundir a produção científica da 

área e obter credenciamento e reconhecimento 

em nível nacional e internacional 

Eixo II 

Estratégia 4.2.1: Promover articulações com 

o Ministério da Justiça e a Secretaria Geral 

da Presidência da República com o objetivo 

de alterar estrutura e funcionamento do 

Conselho Nacional de Arquivos  

CONARQ, garantindo representação 

paritária entre estado e sociedade civil e 

instrumentos democráticos para a escolha de 

seus membros. 

Eixo III - Políticas Públicas Arquivísticas 

Proposta 1: Redefinir os objetivos, a 

composição e a vinculação do Conselho 

Nacional de Arquivos, conforme os princípios 

mencionados [...], mediante constituição de 

Grupo de Trabalho com a finalidade de 

produzir um documento com proposta de 

alterações do CONARQ, documento a ser 

elaborado e posto em consulta pública até 

outubro de 2012.  

Eixo II 

Estratégia 4.2.3: Apoiar a realização 

periódica da Conferência Nacional de 

Arquivos, nos termos do decreto 8243/2014 

Moção 13: A Plenária da I CNARQ 

recomenda que o comitê de elaboração do 

projeto da II CNARQ tenha representação 

regional igualitária e conte com dotação 

orçamentária 

Moção 15: A Plenária da I CNARQ demanda 

que o projeto da II CNARQ preveja etapas 

prévias estaduais e regionais, com cronograma 

que permita a ampla divulgação do evento e o 

aprofundamento das discussões, com aportes 

de recursos da União para custeio, incluindo 

transporte e hospedagem para os participantes. 
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Eixo III 

Objetivo 4 – Apoiar a inovação e a pesquisa 

científica e tecnológica no setor de arquivos 

promovendo parcerias entre instituições 

acadêmicas, governamentais e da sociedade 

civil para o desenvolvimento e o 

aprimoramento de materiais, técnicas e 

processos.  

Não há correspondência específica, mas o 

intercâmbio entre instituições, governo e 

sociedade visando o aprimoramento de 

recursos humanos inclui também o 

tecnológico, além do estímulo ao apoio à 

pesquisa. 

Quadro 2: comparativo entre PNSA e I CNARQ. 

 

 O amplo espectro de metas do PNSA encontra reflexo na CNARQ, já que foi 

elaborado segundo o projeto da Conferência, excluindo-se as metas, cujo teor é voltado  

especialmente para os arquivos das instituições de cultura. A formação de recursos humanos, 

a modernização das instituições arquivísticas, a proposição de linhas de financiamento, o 

estímulo a parcerias entre instituições, entre outros objetivos, demonstram a preocupação do 

Colegiado Setorial de Arquivos com a realidade arquivística brasileira.  

 Mesmo para os objetivos sem estabelecimento de correspondência direta com as 

propostas da CNARQ, fica perceptível a preocupação em estabelecer metas de curto, médio e 

longo prazo para lidar com os arquivos em responsabilidade das instituições de cultura. 

 O CONARQ, embora tenha auxiliado na preparação do PNSA, não acolheu as 

propostas da CNARQ da mesma maneira ou tampouco elaborou por sua própria gestão um 

plano de desenvolvimento para arquivos públicos. O posicionamento do CONARQ em 

relação às propostas do PNSA limitou-se a demonstrar interesse pela realização de uma 

Semana Nacional de Arquivos. 

 Embora faça parte do marco empírico desta pesquisa tanto quanto as atas de reunião do 

CONARQ, o PNSA contém grande quantidade de metas, objetivos e estratégias 

inviabilizando sua análise completa para esta pesquisa. Não se aplica a metodologia de 

BARDIN para análise de conteúdo sobre este plano, pois ele é um documento de 

planejamento componente de uma política pública do setor de cultura.  

 Porém, infere-se, a partir desse quadro comparativo, que, apesar das propostas da 

CNARQ não terem conseguido aderência dentro do universo arquivístico que lhe competia 

diretamente, elas foram consideradas com validade suficiente para estarem parcialmente 

reproduzidas em um documento que o CONARQ auxiliou a preparar. 
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 Para além desse quadro comparativo, ainda podemos apontar a relação dos objetivos 

do Eixo I do PNSA com as competências do CONARQ, como se apresenta a seguir. 

 

Plano Nacional Setorial de Arquivos Regimento Interno do CONARQ 

Eixo 1 – Interação do Sistema Nacional 

de Arquivos (SINAR) com o Sistema 

Nacional de Cultura (SNC) 

Objetivo 4: Promover a participação da 

comunidade, gestores, profissionais e 

usuários nas discussões referentes às 

políticas de desenvolvimento dos 

arquivos 

Art. 2º Para consecução de suas finalidades, 

compete ao CONARQ:  

II - promover o inter-relacionamento de arquivos 

públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à 

integração sistêmica das atividades arquivísticas. 

O próprio PNSA é um plano elaborado 

com o auxílio do CONARQ. 

Art. 2º [...] 

VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de 

desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da 

política nacional de arquivos públicos e privados; 

Eixo 1 – [...] 

Objetivo 1: Criar e modernizar 

instituições arquivísticas públicas. 

Art. 2º [...] 

VIII - estimular a integração e modernização dos 

arquivos públicos e privados; 

Eixo 1 – [...] 

Objetivo 2: Capacitar e qualificar 

trabalhadores e gestores de instituições 

arquivísticas e unidades de arquivo 

Art. 2º [...] 

XI - estimular a capacitação técnica dos recursos 

humanos que desenvolvam atividades de arquivo 

nas instituições integrantes do SINAR; 

O próprio PNSA é um produto de 

intercâmbio entre conselhos. 

Art. 2º [...] 

XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e 

instituições cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e receber 

elementos de informação e juízo, conjugar esforços 

e encadear ações 

Eixo 1 – [...] 

Objetivo 5: Intensificar a interação entre 

o sistema nacional de cultura e os 

sistemas de arquivos. 

Art. 2º [...] 

XV - articular-se com outros órgãos do Poder 

Público formuladores de políticas nacionais nas 

áreas de educação, cultura, ciência e tecnologia, 

informação e informática 

Quadro 3: comparativo entre PNSA e Regimento do CONARQ. 

 

Essas particularidades entre o PNSA e o CONARQ refletem a preocupação do 

Colegiado Setorial de Arquivos em desenvolver um planejamento bastante específico para os 
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arquivos de cultura e seu posicionamento perante políticas para arquivos de cultura, ao passo 

que o CONARQ é ultrapassado em termos de produção de planejamentos para os arquivos 

públicos. É intrigante apontar que outra instituição esteja tão ou mais envolvida que o próprio 

Conselho Nacional de Arquivos na criação de planejamentos, programas e metas voltadas 

para arquivos. 

 É importante esclarecer que não há produção científica sobre o PNSA até o presente 

momento. Há de se lembrar que é um documento recente e que o mesmo apresenta 

indicadores para algumas de suas metas, que não apresentamos aqui, mas que, dentre elas, 

citamos a criação do Fundo Setorial de Arquivos dentro FNC/MinC (eixo 1, objetivo 1,  meta 

3). Da mesma forma, também não há produção sobre a CNARQ. 

 Após a apresentação desses quadros, é possível afirmar que o PNSA é um documento 

de cunho de planejamento arquivístico elaborado por um órgão que não guarda relações 

diretas ou hierárquicas com a instituição arquivística de maior reconhecimento no Brasil e 

que, ainda assim, reúne referências arquivísticas tanto de instituições como de eventos 

realizados na área.  

 Como um dos marcos empíricos desta pesquisa, o PNSA pode ser considerado como a 

cristalização dos planejamentos projetados na CNARQ e como o documento-produto mais 

completo em relação à Conferência. Nenhum documento do mesmo gênero foi produzido pelo 

CONARQ, à exceção do projeto de alteração da Lei nº 8.159, no entanto, este não cobre o 

mesmo espectro de objetivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Constituía objetivo dessa pesquisa verificar ações e iniciativas que estivessem 

promovendo o desenvolvimento e a implementação da política nacional de arquivos públicos 

e privados. Assumiu-se, inicialmente, que apenas o instrumento legal da Lei nº 8.159/91 não 

encerraria em si capacidade de implementar uma política pública e que, dentro da perspectiva 

da ciência política, deveria haver planejamentos, planos e programas que possibilitassem sua 

implantação no âmbito prático arquivístico. 

Foi esclarecido sob qual ponto de vista uma política pública era considerada, suas 

características, quais atores participariam de sua elaboração e como seria seu ciclo de 

existência dentro da arena política. Também foram apresentados conceitos ligados ao 

entendimento do que seria uma política pública arquivística para encontrar pontos de 

convergência entre si. 

O histórico de desenvolvimento da política nacional de arquivos esteve sempre 

relacionado ao histórico e à capacidade de gestão, inicialmente, do Arquivo Nacional e, 

posteriormente, do Conselho Nacional de Arquivos. Fez-se mister esclarecer como o Dasp 

esteve à frente de iniciativas na área arquivística e a situação do Arquivo Nacional nas 

décadas de 1930 e 1940.  

O relatório elaborado por José Honório Rodrigues elucida o estado da gestão dos 

documentos da Administração Pública e as condições do Arquivo Nacional, apontando os 

problemas enfrentados pela instituição, muitos dos quais ainda persistem com maior ou menor 

intensidade. 

Cientes das competências do CONARQ e de suas finalidades para a área arquivística e 

da ausência de sua atuação na frente de elaboração da política nacional de arquivos, 

apontamos não só o relatório final da CNARQ, que pode ser considerado como o de maior 

relevância na área arquivística nos últimos anos em relação a políticas públicas arquivísticas, 

mas também um planejamento completo baseado neste mesmo relatório, o Plano Nacional 

Setorial de Arquivos.  

 A I Conferência Nacional de Arquivos foi um evento bem sucedido em termos de 

realização e de conteúdo. Embora houvesse propostas radicais e que buscassem mudanças 
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substanciais no funcionamento do Conselho Nacional de Arquivos, ela refletia a insatisfação 

da comunidade arquivística com o órgão.  

 O Plano Nacional Setorial de Arquivos é um documento único em termos de planos e 

programas para arquivos, um estudo produzido e publicado por um órgão público e embasado 

na I CNARQ. Seus resultados ainda não podem ser mensurados, entretando, ele se destaca por 

seu pioneirismo em produções do gênero. 

 As propostas da I CNARQ dependiam quase que exclusivamente da atuação do 

CONARQ no aproveitamento e direcionamento de ações positivas para a área arquivística. 

Como o CONARQ limitou-se a promover um projeto de alteração da Lei nº 8.159/91, mais da 

metade das demandas da CNARQ caíram em esquecimento. A substituição do Diretor Geral 

do Arquivo Nacional não promoveu nenhum benefício em ações para o desenvolvimento da 

política nacional de arquivos. 

 O CONARQ atuou intensamente na produção de resoluções e de normas que não 

detém nenhuma obrigatoriedade jurídica, mas, apaticamente, em planejamentos políticos para 

os arquivos públicos. O Arquivo Nacional conquistou muitos termos de produção, alocação, 

captação de recursos humanos, entre outros, mas sua atuação omissa do passado perpetuou-se 

no futuro. Se o Dasp se ocupara de parte das atividades do Arquivo Nacional na década de 

1930, não seria espantoso se outro órgão ocupasse o restante de suas atividades nas próximas 

décadas.  

Conclui-se, portanto, que as ações promovidas pela CNARQ e pelo Colegiado Setorial 

de Arquivos são exemplos a seguir pela comunidade arquivística em termos de projetos para a 

constituição de uma política nacional de arquivos. Assim, essas ações são consideradas 

produtivas e incentivadoras para a construção de uma política pública arquivística. 

No entanto, conclui-se que nenhuma dessas ações e iniciativas foi capaz de provocar 

modificação alguma no cenário atual da área arquivística. Logo, a ideia inicial de que apenas 

o instrumento legal não é capaz de implementar uma política pública se mantém como 

correta.  Um instrumento de alta complexidade como uma política pública necessita ser 

definido ou planejado pelo órgão que lhe é responsável, discutido, apresentado para a esfera 

competente e então inserido em agenda para iniciar suas atividades na arena política.  

Infere-se também, mediante o que aqui foi apresentado, que tanto o Arquivo Nacional 

como o CONARQ retornam lentamente ao estilo de gestão apontado por José Honório 
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Rodrigues, em que “o diretor é como um chefe todo poderoso”, o que podemos aplicar 

também à Plenária do Conselho, pois as propostas aprovadas na reunião final da I CNARQ 

foram ignoradas ou parcialmente executadas segundo o ego e a vontade deste.  

A única medida efetivamente adotada foi a elaboração do projeto de alteração da Lei 

nº 8.159/91, que enfrentou resistências, em mais de um sentido, por vários atores: os membros 

e o Diretor do CONARQ, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, 

associações de arquivistas, outras entidades de classe, etc. As reivindicações de maior peso 

para a comunidade arquivística participante da I CNARQ foram preteridas pelo CONARQ em 

prol das sugestões de seus conselheiros. 

Apesar de tudo, nem mesmo esse projeto de alteração foi aprovado até o momento de 

conclusão dessa dissertação de mestrado. O website do CONARQ hospedava o projeto de 

alteração da Lei nº 8.159, no entanto, não é mais disponível para consulta online. Uma cópia 

da minuta do projeto de alteração pode ser visualizada no Observatório de Políticas 

Arquivísticas da UNIRIO
5
, mas não é possível afirmar se esta minuta recebeu quaisquer 

alterações posteriores desde o ano de 2013. 

Em relação aos planejamentos contidos no PNSA, observou-se que foi realizada uma 

Semana Nacional de Arquivos em 2017 e que outra foi planejada para o ano de 2018, 

contando com uma parceria com o Arquivo Nacional. Não há mais dados concretos que 

possam ser apresentados, pois, como já mencionado, o PNSA é um planejamento de curto, de 

médio e de longo prazo, havendo a necessidade de concretização, mesmo das metas de curto 

prazo, para que possam ser demonstrados resultados. 

Em vista dos acontecimentos recentes na área arquivística, como a nomeação e 

exoneração do Diretor do Arquivo Nacional, tendo em vista o uso do cargo como barganha 

política, as atividades do Conselho Nacional de Arquivos encontram-se ainda mais 

comprometidas, pois seu Diretor continua sendo o mesmo do Arquivo Nacional. A ocupação 

do cargo por pessoas que não compreendem as demandas dos arquivos públicos impossibilita 

o andamento das atividades executadas pelo Conselho ou o atender as expectativas da 

comunidade arquivística. 

Finaliza-se esta dissertação, portanto, com uma gama de aspectos a explorar para 

aperfeiçoar os conhecimentos de políticas públicas e associá-los às políticas arquivísticas de 

                                                           
5
 http://polisarquivisticas.blogspot.com/p/a-lei-8159-em-debate.html 
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forma a construir um planejamento para a definição da política nacional de arquivos e a 

apresentar estudo mais completo sobre a definição de uma política pública neste modelo. 
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ANEXOS 

 

EIXOS TÉMÁTICOS DA CNARQ 

Eixos Temas 

I. Regime jurídico dos 

arquivos no Brasil e a 

Lei nº 8.159/1991. 

Avaliação do impacto da Lei após 20 anos de implementação. O 

regime jurídico arquivístico nos estados e municípios após a Lei. O 

projeto de lei de acesso. O anteprojeto de lei de proteção de dados 

pessoais. O direito autoral e o direito de uso e reprodução dos 

documentos de arquivo. 

II. A administração 

pública e a gestão dos 

arquivos. 

A estrutura do Estado no Brasil. A gestão das instituições públicas e 

a questão dos arquivos no contexto atual. O papel dos arquivos para 

o Estado e a sociedade. O modelo de instituições e serviços 

arquivísticos públicos (subordinação, estrutura, orçamento, recursos 

humanos, materiais, científicos e tecnológicos). Os arquivos públicos 

e a sua relação com políticas e programas de modernização 

institucional e gestão da informação governamental. Os arquivos 

como patrimônio científico e cultural no contexto das políticas de 

preservação do patrimônio cultural. Fontes de financiamento para a 

ação arquivística.  

III. Políticas públicas 

arquivísticas. 

A estrutura vigente para a definição e implementação de uma política 

nacional de arquivos (Arquivo Nacional, Conselho Nacional de 

Arquivos, SINAR), além de políticas federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais: balanço e possíveis redesenhos. A anatomia do 

SINAR. O Conselho Nacional de Arquivos – função, composição e 

funcionamento. As políticas arquivísticas e suas interseções com 

outras políticas públicas: cultura, patrimônio, ciência, bibliotecas, 

governo eletrônico, museus, acesso livre, banda larga, etc. Fontes de 

financiamento para a implementação de políticas públicas 

arquivísticas. 

IV. Acesso aos 

Arquivos, Informação 

e Cidadania. 

Usos e usuários dos arquivos no Brasil. Instrumentos para a gestão 

de usos e usuários dos arquivos. Obstáculos e recursos favoráveis ao 

acesso aos arquivos no Brasil. Mecanismos de ampliação do uso 

social, cultural e educacional dos arquivos. 

V. Arquivos privados. 

O cenário dos arquivos privados no Brasil. Serviços privados e 

públicos de preservação e acesso a arquivos privados. Modelos de 

gestão e acesso a arquivos privados em diferentes contextos 

organizacionais. Políticas de aquisição de acervos arquivísticos 

privados. Critérios e impactos da classificação de arquivos privados 

de interesse público e outras formas de ação do Estado em relação a 

arquivos privados. Fontes de Financiamentos para a preservação e 

acesso a arquivos privados. 
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VI. Educação, 

Pesquisa e Recursos 

Humanos para os 

Arquivos. 

Formação e capacitação profissional: balanços e perspectivas. 

Produção e difusão de conhecimento arquivístico: a situação das 

linhas de pesquisa, dos periódicos especializados e outros canais de 

difusão do conhecimento arquivístico. Relações entre Universidades, 

Instituições e Serviços Arquivísticos. As associações e a atualização 

profissional. A profissão de arquivista no Brasil: regulamentação, 

perfis profissionais, formação, mercado de trabalho, etc. 

Fonte: Ministério da Justiça, 2012. Adaptado. 
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LEI Nº 8.159, DE 8 JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

Art. 2º - Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 

privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, 

qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. 

Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações 

técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 

corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

Art. 5º - A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos públicos na 

forma desta Lei. 

Art. 6º - Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. 

CAPÍTULO II 

DOS ARQUIVOS PÚBLICOS 

Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, 

no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e 

judiciárias.       

§ 1º - São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 

instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 

públicos no exercício de suas atividades. 

§ 2º - A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o 

recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a sua transferência à 

instituição sucessora. 
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Art. 8º - Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 

permanentes. 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem 

movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes. 

§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso 

corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua 

eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 

§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, 

probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 

Art. 9º - A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter 

público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na sua 

específica esfera de competência. 

Art. 10º - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. 

CAPÍTULO III 

DOS ARQUIVOS PRIVADOS 

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou 

recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.      

Art. 12 - Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de 

interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes 

para a história e desenvolvimento científico nacional.      

Art. 13 - Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não 

poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para 

o exterior.      

Parágrafo único - Na alienação desses arquivos o Poder Público exercerá preferência 

na aquisição. 

Art. 14 - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de 

interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou 

possuidor.      

Art. 15 - Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão 

ser depositados a título revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas.      

Art. 16 - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos 

anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e 

social.      

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS 

PÚBLICAS 

Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter público compete às 

instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. 



125 
 

 
 

§ 1º - São Arquivos Federais o Arquivo Nacional os do Poder Executivo, e os arquivos 

do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São considerados, também, do Poder Executivo os 

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

Exército e do Ministério da Aeronáutica. 

§ 2º - São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder 

Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 3º - São Arquivos do Distrito Federal o arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do 

Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. 

§ 4º - São Arquivos Municipais o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder 

Legislativo. 

§ 5º - Os arquivos públicos dos Territórios são organizados de acordo com sua 

estrutura político-jurídica. 

Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos 

produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso 

aos documentos sob sua guarda, e acompanhar e implementar a política nacional de arquivos. 

Parágrafo único - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá 

criar unidades regionais. 

Art. 19 - Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no 

exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua 

guarda. 

Art. 20 - Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal no 

exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem 

como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. 

Art. 21 - Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso 

aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei. 

CAPÍTULO V 

DO ACESSO E DO SIGILO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

Art. 22 - É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. (Revogado 

pela Lei nº 12.527, de 2011) 

Art - 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos 

públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. Regulamento  (Revogado pela 

Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 1º - Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do 

Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos.(Revogado pela Lei 

nº 12.527, de 2011) 

§ 2º - O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do 

Estado será restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2134.htm
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produção, podendo esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual 

período.(Revogado pela Lei nº 12.527, de 2011) 

§ 3º - O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será 

restrito por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção.(Revogado 

pela Lei nº 12.527, de 2011) 

Art. 24 - Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição 

reservada de qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito 

próprio ou esclarecimento de situação pessoal da parte. (Revogado pela Lei nº 12.527, de 

2011) 

Parágrafo único - Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de 

modo a, por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo.(Revogado pela Lei nº 12.527, 

de 2011) 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 - Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou 

considerado como de interesse público e social. 

Art. 26 - Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado 

ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão central de um 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

§ 1º - O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo 

Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e 

privadas. 

§ 2º - A estrutura e funcionamento do conselho criado neste artigo serão estabelecidos 

em regulamento. 

Art. 27 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 28 -  Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de janeiro de 1991; 170º da Independência e 103º da República. 

FERNANDO COLLOR 

Jarbas Passarinho 
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DECRETO Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002 

Regulamenta a Lei n
o
 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n
o
 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, 

DECRETA: 

Capítulo I 

DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS 

        Art. 1
o
  O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, vinculado ao 

Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei n
o
 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por 

finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer 

orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 

arquivo. 

        Art. 2
o
  Compete ao CONARQ: 

        I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - 

SINAR, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivos; 

        II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao 

intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas; 

        III - propor ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República normas legais 

necessárias ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e 

privados; 

        III - propor ao Ministro de Estado da Justiça normas legais necessárias ao 

aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e 

privados; (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)   

        IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o 

funcionamento e o acesso aos arquivos públicos; 

        V - estimular programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, produzidos ou recebidos em decorrência das 

funções executiva, legislativa e judiciária; 

        VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e 

prioridades da política nacional de arquivos públicos e privados; 

        VII - estimular a implantação de sistemas de arquivos nos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e nos Poderes Executivo e 

Legislativo dos Municípios; 

        VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados; 
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        IX - identificar os arquivos privados de interesse público e social, nos termos do art. 12 

da Lei n
o
 8.159, de 1991; 

        X - propor ao Presidente da República, por intermédio do Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, a declaração de interesse público e social de arquivos privados; 

        X - propor ao Presidente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Justiça, 

a declaração de interesse público e social de arquivos privados; (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.430, de 2011)   

        XI - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que desenvolvam atividades 

de arquivo nas instituições integrantes do SINAR; 

        XII - recomendar providências para a apuração e a reparação de atos lesivos à política 

nacional de arquivos públicos e privados; 

        XIII - promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem 

como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos; 

        XIV - manter intercâmbio com outros conselhos e instituições, cujas finalidades sejam 

relacionadas ou complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços e encadear ações; 

        XV - articular-se com outros órgãos do Poder Público formuladores de políticas 

nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática. 

        Art. 3
o
  São membros conselheiros do CONARQ: 

        I - o Diretor-Geral do Arquivo Nacional, que o presidirá; 

        II - dois representantes do Poder Executivo Federal; 

        III - dois representantes do Poder Judiciário Federal; 

        IV - dois representantes do Poder Legislativo Federal; 

        V - um representante do Arquivo Nacional; 

        VI - dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal; 

        VII - dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais; 

        VIII - um representante das instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia; 

        IX - um representante de associações de arquivistas; 

        X - três representantes de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas 

de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. 

        § 1
o
  Cada Conselheiro terá um suplente. 

        § 2
o
  Os membros referidos nos incisos III e IV e respectivos suplentes serão designados 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, respectivamente. 
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        § 3
o
  Os conselheiros e suplentes referidos nos inciso II e V a X serão designados pelo 

Presidente da República, a partir de listas apresentadas pelo Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades 

representados. 

        § 3
o
  Os conselheiros e suplentes referidos nos inciso II e V a X serão designados pelo 

Presidente da República, a partir de listas apresentadas pelo Ministro de Estado da Justiça, 

mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades representados.      (Redação dada 

pelo Decreto nº 7.430, de 2011)     

        § 4
o
  O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida uma recondução. 

        § 5
o
  O Presidente do CONARQ, em suas faltas e impedimentos, será substituído por seu 

substituto legal no Arquivo Nacional. 

        Art. 4
o
  Caberá ao Arquivo Nacional dar o apoio técnico e administrativo ao CONARQ. 

        Art. 5
o
  O Plenário, órgão superior de deliberação do CONARQ, reunir-se-á, em caráter 

ordinário, no mínimo, uma vez a cada quatro meses e, extraordinariamente, mediante 

convocação de seu Presidente ou a requerimento de dois terços de seus membros. 

        § 1
o
  O CONARQ funcionará na sede do Arquivo Nacional. 

        § 2
o
  As reuniões do CONARQ poderão ser convocadas para local fora da sede do 

Arquivo Nacional, por deliberação do Plenário ou ad referendum deste, sempre que razão 

superior indicar a conveniência de adoção dessa medida. 

        Art. 6
o
  O CONARQ somente se reunirá para deliberação com o quorum mínimo de dez 

conselheiros. 

        Art. 7
o
  O CONARQ poderá constituir câmaras técnicas e comissões especiais, com a 

finalidade de elaborar estudos, normas e outros instrumentos necessários à implementação da 

política nacional de arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR, bem como 

câmaras setoriais, visando a identificar, discutir e propor soluções para questões temáticas que 

repercutirem na estrutura e organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo 

com as câmaras técnicas. 

        Parágrafo único.  Os integrantes das câmaras e comissões serão designados pelo 

Presidente do CONARQ, ad referendum do Plenário. 

        Art. 8
o
  É considerado de natureza relevante, não ensejando qualquer remuneração, o 

exercício das atividades de Conselheiro do CONARQ e de integrante das câmaras e 

comissões. 

        Art. 9
o
  A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante proposta deste, é da 

competência do Chefe da Casa Civil da Presidência da República. 

        Art. 9
o
  A aprovação do regimento interno do CONARQ, mediante proposta deste, é da 

competência do Ministro de Estado da Justiça.     (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 

2011)      

Capítulo II 

DO SISTEMA NACIONAL DE ARQUIVOS 
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        Art. 10.  O SINAR tem por finalidade implementar a política nacional de arquivos 

públicos e privados, visando à gestão, à preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. 

        Art. 11.  O SINAR tem como órgão central o CONARQ. 

        Art. 12.  Integram o SINAR: 

        I - o Arquivo Nacional; 

        II - os arquivos do Poder Executivo Federal; 

        III - os arquivos do Poder Legislativo Federal; 

        IV - os arquivos do Poder Judiciário Federal; 

        V - os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

        VI - os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 

        VII - os arquivos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo. 

        § 1
o
  Os arquivos referidos nos incisos II a VII, quando organizados sistemicamente, 

passam a integrar o SINAR por intermédio de seus órgãos centrais. 

        § 2
o
  As pessoas físicas e jurídicas de direito privado, detentoras de arquivos, podem 

integrar o SINAR mediante acordo ou ajuste com o órgão central. 

        Art. 13.  Compete aos integrantes do SINAR: 

        I - promover a gestão, a preservação e o acesso às informações e aos documentos na sua 

esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão 

central; 

        II - disseminar, em sua área de atuação, as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão 

central, zelando pelo seu cumprimento; 

        III - implementar a racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a 

integridade do ciclo documental; 

        IV - garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente; 

        V - apresentar sugestões ao CONARQ para o aprimoramento do SINAR; 

        VI - prestar informações sobre suas atividades ao CONARQ; 

        VII - apresentar subsídios ao CONARQ para a elaboração de dispositivos legais 

necessários ao aperfeiçoamento e à implementação da política nacional de arquivos públicos e 

privados; 

        VIII - promover a integração e a modernização dos arquivos em sua esfera de atuação; 

        IX - propor ao CONARQ os arquivos privados que possam ser considerados de interesse 

público e social; 

        X - comunicar ao CONARQ, para as devidas providências, atos lesivos ao patrimônio 

arquivístico nacional; 
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        XI - colaborar na elaboração de cadastro nacional de arquivos públicos e privados, bem 

como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes a arquivos; 

        XII - possibilitar a participação de especialistas nas câmaras técnicas, câmaras setoriais e 

comissões especiais constituídas pelo CONARQ; 

        XIII - proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem aos técnicos da área de arquivo, 

garantindo constante atualização. 

        Art. 14.  Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do 

CONARQ, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa. 

Capítulo III 

DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

        Art. 15.  São arquivos públicos os conjuntos de documentos: 

        I - produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e 

judiciárias; 

        II - produzidos e recebidos por agentes do Poder Público, no exercício de seu cargo ou 

função ou deles decorrente; 

        III - produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia 

mista; 

        IV - produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, definidas como tal pela Lei 

n
o
 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras 

Sociais, instituído pela Lei n
o
 8.246, de 22 de outubro de 1991. 

        Parágrafo único.  A sujeição dos entes referidos no inciso IV às normas arquivísticas do 

CONARQ constará dos Contratos de Gestão com o Poder Público. 

        Art. 16.  Às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no art. 15 compete a 

responsabilidade pela preservação adequada dos documentos produzidos e recebidos no 

exercício de atividades públicas. 

        Art. 17.  Os documentos públicos de valor permanente, que integram o acervo 

arquivístico das empresas em processo de desestatização, parcial ou total, serão recolhidos a 

instituições arquivísticas públicas, na sua esfera de competência. 

        § 1
o
  O recolhimento de que trata este artigo constituirá cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização. 

        § 2
o
  Para efeito do disposto neste artigo, as empresas, antes de concluído o processo de 

desestatização, providenciarão, em conformidade com as normas arquivísticas emanadas do 

CONARQ, a identificação, classificação e avaliação do acervo arquivístico. 

        § 3
o
  Os documentos de valor permanente poderão ficar sob a guarda das empresas 

mencionadas no § 2
o
, enquanto necessários ao desempenho de suas atividades, conforme 

disposto em instrução expedida pelo CONARQ. 
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        § 4
o
  Os documentos de que trata o caput são inalienáveis e não são sujeitos a usucapião, 

nos termos do art. 10 da Lei n
o
 8.159, de 1991. 

        § 5
o
  A utilização e o recolhimento dos documentos públicos de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das empresas públicas e das sociedades de economia mista já 

desestatizadas obedecerão às instruções do CONARQ sobre a matéria. 

Capítulo IV 

DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

Seção I 

Das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos 

        Art. 18.  Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída 

comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de orientar e 

realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada 

no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 

permanente e a eliminação dos destituídos de valor. 

        § 1
o
  Os documentos relativos às atividades-meio serão analisados, avaliados e 

selecionados pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e das 

entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de 

temporalidade e destinação expedida pelo CONARQ. 

        § 2
o
  Os documentos relativos às atividades-meio não constantes da tabela referida no § 

1
o
 serão submetidos às Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e 

das entidades geradores dos arquivos, que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí 

decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional. 

        § 3
o
  Os documentos relativos às atividades-fim serão avaliados e selecionados pelos 

órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em conformidade com as tabelas de 

temporalidade e destinação, elaboradas pelas Comissões mencionadas no caput, aprovadas 

pelo Arquivo Nacional. 

Seção II 

Da Entrada de Documentos Arquivísticos Públicos no Arquivo Nacional 

        Art. 19.  Os documentos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao serem transferidos 

ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e 

acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita sua 

identificação e controle. 

        Parágrafo único.  As atividades técnicas referidas no caput, que precedem à transferência 

ou ao recolhimento de documentos, serão implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades 

geradores dos arquivos. 

        Art. 20.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam 

nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e 

entidades extintos, solicitar à Casa Civil da Presidência da República a assistência técnica do 
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Arquivo Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio 

documental acumulado, nos termos do § 2
o
 do art. 7

o
 da Lei n

o
 8.159, de 1991. 

        Art. 20.  O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam 

nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e 

entidades extintos, solicitar ao Ministro de Estado da Justiça a assistência técnica do Arquivo 

Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental 

acumulado, nos termos do § 2
o
 do art. 7

o
 da Lei n

o
 8.159, de 1991.    (Redação dada pelo 

Decreto nº 7.430, de 2011)       

        Art. 21.  A Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do Arquivo 

Nacional, baixará instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, para a plena consecução das medidas constantes 

desta Seção. 

        Art. 21.  O Ministro de Estado da Justiça, mediante proposta do Arquivo Nacional, 

baixará instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades 

da administração pública federal, para a plena consecução das medidas constantes desta 

Seção.     (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)       

Capítulo V 

DA DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL DE ARQUIVOS PRIVADOS 

        Art. 22.  Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos 

relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional podem ser declarados de 

interesse público e social por decreto do Presidente da República. 

        § 1
o
  A declaração de interesse público e social de que trata este artigo não implica a 

transferência do respectivo acervo para guarda em instituição arquivística pública, nem exclui 

a responsabilidade por parte de seus detentores pela guarda e a preservação do acervo. 

        § 2
o
  São automaticamente considerados documentos privados de interesse público e 

social: 

        I - os arquivos e documentos privados tombados pelo Poder Público; 

        II - os arquivos presidenciais, de acordo com o art. 3
o
 da Lei n

o
 8.394, de 30 de dezembro 

de 1991; 

        III - os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à 

vigência da Lei n
o
 3.071, de 1

o
 de janeiro de 1916, de acordo com o art. 16 da Lei n

o
 8.159, de 

1991. 

        Art. 23.   O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, encaminhará 

solicitação, acompanhada de parecer, ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 

com vistas à declaração de interesse público e social de arquivos privados pelo Presidente da 

República. 

        Art. 23.  O CONARQ, por iniciativa própria ou mediante provocação, encaminhará 

solicitação, acompanhada de parecer, ao Ministro de Estado da Justiça, com vistas à 

declaração de interesse público e social de arquivos privados pelo Presidente da 

República.     (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)        
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        § 1
o
  O parecer será instruído com avaliação técnica procedida por comissão 

especialmente constituída pelo CONARQ. 

        § 2
o
  A avaliação referida no § 1

o
 será homologada pelo Presidente do CONARQ. 

        § 3
o
  Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao Chefe da Casa 

Civil da Presidência da República, na forma prevista na Lei n
o
 9.784, de 29 de janeiro de 

1999. 

        § 3
o
  Da decisão homologatória caberá recurso das partes afetadas ao Ministro de Estado 

da Justiça, na forma prevista na Lei n
o
 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação dada pelo 

Decreto nº 7.430, de 2011) 

        Art. 24.  O proprietário ou detentor de arquivo privado declarado de interesse público e 

social deverá comunicar previamente ao CONARQ a transferência do local de guarda do 

arquivo ou de quaisquer de seus documentos, dentro do território nacional. 

        Art. 25.  A alienação de arquivos privados declarados de interesse público e social deve 

ser precedida de notificação à União, titular do direito de preferência, para que manifeste, no 

prazo máximo de sessenta dias, interesse na aquisição, na forma do parágrafo único do art. 13 

da Lei n
o
 8.159, de 1991. 

        Art. 26.  Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse 

público e social devem manter preservados os acervos sob sua custódia, ficando sujeito à 

responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de valor permanente. 

        Art. 27.  Os proprietários ou detentores de arquivos privados declarados de interesse 

público e social poderão firmar acordos ou ajustes com o CONARQ ou com outras 

instituições, objetivando o apoio para o desenvolvimento de atividades relacionadas à 

organização, preservação e divulgação do acervo. 

        Art. 28.  A perda acidental, total ou parcial, de arquivos privados declarados de interesse 

público e social ou de quaisquer de seus documentos deverá ser comunicada ao CONARQ, 

por seus proprietários ou detentores. 

Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 29.   Este Decreto aplica-se também aos documentos eletrônicos, nos termos da lei. 

        Art. 30.  O Chefe da Casa Civil da Presidência da República baixará instruções 

complementares à execução deste Decreto. 

        Art. 30.  O Ministro de Estado da Justiça baixará instruções complementares à execução 

deste Decreto.       (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011)     

        Art. 31.  Fica delegada competência ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 

permitida a subdelegação, para designar os membros do CONARQ de que trata o § 3
o
 do art. 

3
o
. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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        Art. 31.  Fica delegada competência ao Ministro de Estado da Justiça, permitida a 

subdelegação, para designar os membros do CONARQ de que trata o § 3
o
 do art. 

3
o
.       (Redação dada pelo Decreto nº 7.430, de 2011) 

        Art. 32.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 33.  Ficam revogados os Decretos n
o
s 1.173, de 29 de junho de 1994, 1.461, de 25 

de abril de 1995, 2.182, de 20 de março de 1997, e 2.942, de 18 de janeiro de 1999. 

        Brasília, 3 de janeiro de 2002; 181
o
 da Independência e 114

o
 da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Silvano Gianni 

 

 


