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RESUMO 

 

Analisa a necessidade de políticas públicas na documentação de dossiês funcionais 

de antigos funcionários da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, complementados 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social, sob posse do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Aborda as conseqüências da ausência de políticas públicas, o 

que resulta em perda de informações e documentos, má conservação e gestão dos 

documentos. Pesquisa e redação através de procedimentos metodológicos de 

propriedades exploratórias, de análise e levantamento bibliográfico acerca de 

políticas públicas de gestão de documentos, conjunto de dossiês funcionais e sobre 

as instituições analisadas. A presença de políticas públicas de gestão de 

documentos, preservação e acesso se torna essencial para que a memória da 

construção e desenvolvimento das ferrovias e dos antigos funcionários seja 

resguardada. 

 

Palavras-chave: Gestão de documentos; Políticas Públicas; Privatização; RFFSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Analyzes the need for public policies in the documentation of functional files of former 

employees of the former Rede Ferroviária Federal S/A, complemented by the 

Instituto Nacional de Seguro Social, in possession of the Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Discusses the consequences of the absence of public policies, 

which result in loss of information and documents, poor conservation and 

management of documents. Research and writing through methodological 

procedures of exploratory properties, analysis and literature about public document 

management policies, set of functional and dossiers on institutions analyzed. The 

presence of public document management policies, preservation and access 

becomes essential for the memory of the construction and development of railways 

and former employees is safeguarded. 

 

Keywords: Document Management; Public Politicy; Privatization; RFFSA 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O pensamento mais recorrente aos que desconhecem o valor dos arquivos é 

‘’Pra que tratar, guardar e preservar?’’. Esta concepção é muito delicada quando 

falamos de dossiê de funcionários de uma instituição de âmbito federal, a Rede 

Ferroviária Federal S/A – RFFSA.  

As grandes razões para a formação de arquivos públicos, segundo 

Schellenberg (2006), são incrementar a eficiência governamental, ordem cultural e 

interesse pessoal, ele faz até uma analogia com parques, monumentos e edifícios. 

Esta perspectiva pode ser alcançada, no Brasil, por exemplo, através de grande 

mudança política pública, a partir da percepção da relevância da gestão de 

documentos. 

Desde a criação da RFFSA, passando pela desestatização, a privatização, a 

extinção e a inventariança da mesma, a perspectiva desatenta aos arquivos é 

evidente no momento que se precisa recuperar informação e/ou compreender a 

organicidade que há ali. Especialmente quando falamos de dossiês funcionais que 

possuem valor jurídico, social, histórico e administrativo, os quais, atualmente, estão 

sob posse do Departamento de Órgãos Extintos (DEPEX). 

O acervo que servirá de análise abrange os dossiês de ferroviários 

aposentados e pensionistas da Extinta RFFSA, que possuem direito à 

complementação de aposentadoria. Os dossiês funcionais se apropriam de 

responsabilidade exorbitante por garantir e provar que tais pessoas foram realmente 

funcionárias da RFFSA, possibilitando assim a concessão de benefícios 

previdenciários da União para os mesmos.  

De acordo com a Camargo e Bellotto (2012, p. 44), o conceito de dossiê é 

‘’unidade documental em que se reúnem informalmente documentos de natureza 

diversa, para uma finalidade específica’’. Sendo assim, o dossiê funcional é um 

conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados referentes ao período 

de atividades de funcionários na ferrovia. 

O arquivo de dossiês de antigos funcionários que trabalharam nas ferrovias 

nacionais carrega extensa bagagem sobre o perfil dos ferroviários (estrangeiros, 

menores de idade, fugidos da escravidão), a forma de registro de trabalho e a 

relação orgânica com o crescimento do transporte ferroviário e especialmente a 

relação nominal dos funcionários, que trabalharam construindo as ferrovias. Este 
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acervo deve ser preservado e tido como um patrimônio documental através de uma 

política que pode ser ensinada, como Ray Edmondson diz: 

 

O ensino público desempenha um papel decisivo na sensibilização 
sobre o patrimônio documental mundial e sua vulnerabilidade. 
Constitui também a base para o desenvolvimento de estratégias de 
preservação.  [...].  Nela se incluiriam a apreciação da importância do 
patrimônio documental, das questões científicas e práticas 
relacionadas com sua preservação e acessibilidade, assim como o 
contexto de sua vulnerabilidade e das perdas que tem sofrido 

(EDMONDSON, 2002, p.22). 

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é citada a 

responsabilidade da União, no artigo 23, inciso 3 em ‘’proteger os documentos, as 

obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural [...]’’. Ou seja, é clara a 

importância dos documentos, porém não há direcionamento de como proceder, 

abrindo margem para a concepção banalizada de que guardar sem tratamento 

arquivístico algum é o suficiente para ‘’proteger’’ os documentos. 

Duchein (1986), no artigo ‘’O respeito aos fundos em arquivística: princípios 

teóricos e problemas práticos’’ discute sobre a aplicação da teoria da proveniência e 

do respeito aos fundos a alguns casos particulares. Apresentando problemas em 

várias situações, Duchein explicita que a existência do documento de arquivo é 

justificada pelo conjunto, situando-se dentro de um processo funcional do qual é um 

elemento. Em relação ao respeito ao fundo do acervo em questão, o arquivo de 

dossiês funcionais encontra-se dividido em 2 partes, sendo uma parte sob posse do 

DEPEX - referente a ex funcionários complementados, o qual estamos abordando; 

outro com a Gerência Pessoal da Inventariança da Extinta RFFSA referente aos 

funcionários que estão na ativa e aos que não  são complementados pelo Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS).  

A questão que nos instiga é o porquê não se tem um arquivo único orgânico 

já que todos são do mesmo produtor? Vale ressaltar que muitos dossiês se 

encontram cadastrados no Sistema eletrônico, chamado Sistema de 

Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP), não estando no arquivo 

físico. Onde podem estar em outra regional? Ou foi descartado arbitrariamente? 

Além do arquivo de dossiês que será transferido não ser um arquivo fechado, pois 

os funcionários que possuem direito, mas não solicitaram ainda, podem passar a 

receber a qualquer momento, sendo assim será necessário incluir mais dossiês ao 
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arquivo do DEPEX. A inexistência de gestão documental não permite empregar os 

princípios e conceitos arquivísticos de forma única e rápida. Porém, acreditamos que 

uma mudança gradual de pensamento, de ações e de objetivos em comum, ou seja, 

estabelecimento de uma política pública irá aos poucos conquistando as partições 

públicas.  

A política pública de gestão documental não é imediata, ela visa bons 

procedimentos para tornar o arquivo mais eficaz e a longo prazo possibilitar 

preservar e recuperar os documentos de valores primários e secundários, conforme 

diz a seguir: 

 
Ao fazer gestão documental não estamos nos preocupando somente 
em atender aos interesses imediatos do organismo produtor, de seus 
clientes ou usuários, mas estamos nos assegurando que os 
documentos indispensáveis à reconstituição do passado sejam 
definitivamente preservados. Aliado ao direito à informação está o 
direito à memória (BERNARDES, 2008, p. 7). 

 
A lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 - que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados, é publicada um ano antes de o governo incluir a 

RFFSA no Programa Nacional de Desestatização, promovido pelo BNDES, que 

sugere substituir os serviços de transporte ferroviário para o setor privado, pelo 

decreto 473, de 10 de março de 1992. Neste contexto, o Sistema Nacional de 

Arquivos - SINAR – com as suas responsabilidades de promover a gestão, a 

preservação e o acesso às informações e aos documentos, implementar a 

racionalização das atividades arquivísticas, de forma a garantir a integridade do ciclo 

documental entre outras atribuições, deveria ter se comprometido com a RFFSA 

para estabelecer diretrizes para tornar a gestão, a preservação e o acesso, ações 

praticáveis. No processo de privatização das instituições públicas não houve 

qualquer preocupação em criar uma política nos arquivos para que eles fossem 

mantidos e fossem tratados de maneira relevante. É delicado dizer que não houve 

cuidado com o patrimônio documental sobre os funcionários da RFFSA, sobre 

aqueles que ajudaram a construir as ferrovias e a contribuir para o progresso do 

transporte ferroviário, já que nunca existiu preocupação com a organização e 

preservação de documentos. 
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De acordo com a lei 8.159, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 

define a política nacional de arquivo, já o Sistema Nacional de Arquivos (SINAR) 

implementa para possibilitar a gestão, a preservação e o acesso. E quem fiscaliza? 

No regimento interno do DEPEX de 2014, uma das competências é manter o acervo 

de acordo com as normas do CONARQ, porém a realidade é outra.  

De acordo com o Relatório de Atividades do Arquivo Nacional de 2011-2014, 

houve assistência técnica e treinamento no DEPEX em 2014, e na RFFSA as 

orientações técnicas foram realizadas em 2011, 2012, 2013 e 2014 (sem especificar 

departamento e endereço). Ou seja, houve acesso à orientação técnica e 

treinamento, porém não se desenvolveu para a prática. 

Célia Paradela, em sua dissertação de mestrado, aborda sobre a mentalidade 

dos antigos funcionários após a desestatização do órgão, dizendo que 

 

não se pode esquecer que a Rede remanescente é composta das 
mesmas pessoas que viveram esta cultura, em grande parte as que 
não conseguiram sair para buscar outros empregos ou tocar um 
negócio próprio. Fica a pergunta se algum programa de treinamento 
pode mudar uma cultura centenária tão arraigada nos recursos 
humanos ferroviários (PARADELA, 1998, p. 138). 

 
Política pública é um meio de reunir os interesses do coletivo, como por 

exemplo a gestão de documentos, sendo necessário planejamento, racionalização e 

participação da sociedade. De acordo com Jardim; 

 

política pública arquivística conceitua como 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, ao uso e à preservação da 
informação arquivística de natureza pública e privado (JARDIM, 
2006, p. 32). 

 
Os arquivos são mantidos quando possuem políticas públicas de gestão, 

preservação e acesso para, em seguida, possibilitar a recuperação da informação e 

da história, com qualidade e agilidade. A política pública definida e implementada 

pelo CONARQ e SINAR deve ser uma ação focada na prática, no acompanhamento 

e na fiscalização do tratamento documental que há nas instituições que sofrem 

diretamente com as mudanças políticas governamentais, visando além da gestão, 
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preservação e acesso, mas também, na valorização e conscientização do papel dos 

arquivos para garantia cidadã.  

Não foram somente os usuários e os trabalhadores das ferrovias que 

sofreram com a desestatização da RFFSA, mas também os antigos funcionários 

ferroviários e toda a sociedade com a falta de políticas arquivísticas nos arquivos da 

instituição. Como ao final da música ‘’Maria fumaça’’ de Kleiton e Kledir (1976), eles 

cobram ao presidente da RFFSA todo o atraso que o trem lhe causou, mas e agora, 

quem irá indenizar a sociedade que tem pouco acesso à história das ferrovias e dos 

ferroviários por conta da má gestão de dossiê funcionais de empregados das 

ferrovias nacionais? 

 

1.1. O PROBLEMA 

 

Geralmente processos de desestatização no Brasil não consideram a gestão 

documental, desencadeando conseqüências negativas no presente. A consciência 

da importância do arquivo para a sociedade e para os funcionários que trabalham e 

trabalharam na RFFSA continua sendo ínfima, o que nos inquieta. A privatização 

resultou numa série de desafetos (demissão em massa, descentralizou a 

administração pública, potencializou o desemprego e a forte presença do terceiro 

setor) somando com o governo que não investiu em política pública objetivando a 

gestão documental, a preservação da memória e o acesso. Jardim (1995) exponde 

algumas razões para o insucesso nas tentativas de implementar políticas públicas: 

  

à falta de sensibilidade dos governos e da administração 
pública; aos problemas referentes aos “profissionais” e à sua 
capacitação; à organização incipiente e à dispersão da 
administração pública; às limitações do Arquivo Nacional como 
órgão do Ministério da Justiça, “sem poder interministerial”; à 
falta de ação das instituições arquivísticas; e à falta de 

maturidade das instituições arquivísticas (JARDIM,1995, p. 
141). 
 

Os dossiês funcionais, além de possuírem valor jurídico e administrativo, 

também possuem valor social e histórico. Antigos funcionários dependem 

diretamente da Complementação Previdenciária, há a relevância histórica por 

apresentar o perfil dos antigos funcionários que era formado por menores de idade, 
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estrangeiros, homens livres com Lei Áurea, analfabetos, dentre outros. Assim este 

trabalho tem por objetivos: 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a existência de políticas públicas de gestão de documentos no 

acervo de dossiês funcionais da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A sob posse do 

Departamento de Órgãos Extintos. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a condição dos documentos (gestão documental, preservação e 

acesso) em casos de privatização em empresas estatais; 

 Mostrar como se deu a gestão dos documentos de antigos funcionários após 

a privatização da RFFSA; 

 Refletir quanto à privatização da Rede Ferroviária Federal S/A e os dossiês 

funcionais enquanto patrimônio documental 

 

 

1.3. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos a serem aplicados neste trabalho são de 

propriedades exploratórias e de análise. Haverá levantamento bibliográfico acerca 

de políticas públicas, gestão de documentos, políticas públicas em arquivos, 

conjunto de dossiês funcionais e sobre a RFFSA e o DEPEX. 

A metodologia também é caracterizada pela pesquisa de campo, no qual 

pude coletar dados e informações durante um período de trabalho no acervo, e a 

partir dos dados e informações coletadas, será realizado uma análise empírica e 

teórica. 
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Os dossiês funcionais são de importância demasiada, principalmente de 

antigos funcionários de um órgão federal extinto, no caso a RFFSA, que dependem 

socialmente destes dossiês para comprovação previdenciária. 

Com este trabalho espera-se expor as conseqüências negativas que se 

encontram atualmente no conjunto de dossiês funcionais pela falta de políticas 

públicas durante o processo de privatização da RFFSA, e como reverter este 

quadro. O campo de análise empírica deste trabalho é concentrado nos dossiês de 

antigos funcionários da RFFSA que estão sob posse do DEPEX, mas pode e deve 

ser considerado para instituições que estão em processo de extinção, possibilitando 

melhor gestão documental e prevenindo que as informações se percam. 

 

 

2. HISTÓRICO DAS INSTITUIÇÕES RFFSA/MT E DEPEX/MPOG 

 

2.1. HISTÓRIA DA RFFSA/MT 

 

A RFFSA foi criada por meio da Lei nº 3.115 em 16 de março de 1957, com o 

propósito de administrar, explorar, conservar, ampliar e otimizar as estradas de ferro 

de propriedade da União distribuídas em 37.000 quilômetros nas regiões Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Além destas competências, de fomentar e dirigir os 

interesses da União no setor de transporte ferroviário; fiscalizar os serviços de 

transporte ferroviário; promover a coordenação de estudos tarifários e de custos de 

transportes ferroviários; planejar e avaliar a unificação e padronização do sistema 

ferroviário brasileiro  

Em 1976, foram criadas as Superintendências Regionais – SRs (quadro 1) na 

RFFSA, 10 no total, posteriormente aumentando para 12, com práticas coordenadas 

pela Administração Geral - AG, no Rio de Janeiro, ver anexo 1 (organograma da 

RFFSA). Em 1984, a RFFSA sofreu com a reforma administrativa no novo contexto 

político ao final da Ditadura e com o surgimento da Nova República do Brasil. Sua 

fragilidade econômica-financeira resultou em redirecionamento de suas atribuições e 

ficou impossibilitada de gerar receitas satisfatórias para cobrir os serviços da dívida 

contraída, sendo agravado pelo inalcançável nível técnico-operacional exigido pela 
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demanda e obsolescência tecnológica. Com este quadro, o Governo Federal decide 

atuar estabelecendo concessões do setor de transporte ferroviário à empresas 

privadas, iniciando com a inserção, em 1992, por meio do decreto n.º 473 na lei n.º 

8.031 de 1990, que instituíram o Programa Nacional de Desestatização – PND. 

 

 

Quadro 1 – Superintendências Regionais da RFFSA.  

Fonte: http://www.rffsa.gov.br/ 

 

O processo de desestatização da RFFSA teve como base a Lei de 

concessões de n.º 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos, determinando também os direitos e 

deveres dos usuários e a licitação. 

As privatizações das empresas públicas no Brasil iniciaram com o governo 

Collor, em 1991, entre a Usiminas, Ponte Rio - Niterói, Via Dutra, Light, Vale do Rio 

Doce, Telebrás, aeroportos e a Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada em 

1998 no governo de Fernando Henrique Cardoso, resultando em milhares de 

desempregados. Em 1999, entra em liquidação e foi extinta em 2007 pela lei nº 

11.483 de 2007. 

O processo de inventariança consiste em transferir as atribuições da RFFSA 

para outros órgãos competentes, tais como: Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG), Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, 

Engenharia Construções e Ferrovias (VALEC), Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes (DNIT), além de regularizar os atos de gestão patrimonial, contábil, 

financeiro, administrativo e de pessoal.  
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Atualmente a RFFSA encontra-se neste processo final de Inventariança, de 

acordo com o decreto nº 6.018, de 22 de janeiro de 2007, sendo uma das atribuições 

competentes ‘’providenciar o tratamento dos acervos técnicos, bibliográficos, 

documentais e de pessoal, observadas as normas específicas, transferindo-os, 

mediante termo próprio, ao Arquivo Nacional ou aos órgãos e entidades que tiverem 

absorvido as correspondentes atribuições da extinta RFFSA’’. Além de ‘’transferir 

para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o acervo documental e os 

registros funcionais de empregados aposentados e pensionistas de que trata o art. 

118 da Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001’’, conforme decreto nº 6.018, de 22 de 

janeiro de 2007. 

A responsabilidade em tratar a documentação é da RFFSA, subordinada ao 

Ministério dos Transportes, mas há outros tantos órgãos envolvidos aguardando a 

transferência da documentação, como o DEPEX, subordinado ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão.  

 

 

2.2. HISTÓRIA DO DEPEX/MPOG 

No presente, o conjunto de dossiês funcionais está dividido em dois setores, o 

DEPEX/MPOG e a Gerência de Pessoal - GEPES/MT. O acervo que servirá de 

análise é o do DEPEX, onde as histórias da RFFSA e do DEPEX se encontram a 

partir do decreto nº 6.018 de 2007 que, dentre outras providencias, transfere 

algumas atribuições ao MPOG (ver anexo 2, organograma do MPOG), tal como: ‘’ a 

gestão da complementação de aposentadoria instituída pela Lei no 8.186, de 21 de 

maio de 1991, e pela Lei no 10.478, de 28 de junho de 2002, bem como os 

respectivos acervos documentais, em consonância com o disposto no art. 118 da Lei 

nº 10.233, de 2001’’ (BRASIL, 2007). Segundo a Portaria GM-MP nº 220, de 25 de 

junho de 2014, no anexo II de Regimento interno da Secretaria-Executiva do MPOG, 

compete ao Departamento de Órgãos Extintos, dentre outras, as seguintes 

atribuições, de acordo com o art. 125:  

 

I - exercer as funções de planejamento, coordenação e 
supervisão relativas aos processos de extinção de órgãos e 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional; II - acompanhar e orientar as atividades 
relacionadas com a preparação e a organização de acervo 
documental de órgãos e entidades da administração pública 
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federal submetidos a processos de extinção, até sua entrega 
aos órgãos responsáveis pela guarda e manutenção; [...]; V - 
executar as atividades relacionadas com cadastro, concessão 
de benefícios e pagamento de pessoal de órgãos e entidades 
extintos da administração direta, autárquica e fundacional; VI - 
executar as atividades relacionadas com cadastro e concessão 
de complementação de aposentadorias e pensões dos 
ferroviários de que tratam as Leis n° 8.186, de 21 de maio de 
1991, e n° 10.478, de 28 de junho de 2002; [...] VIII - fornecer 
ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS informações 
sobre os valores das remunerações constantes do plano de 
cargos e salários da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - 
RFFSA, para efeito de cálculo da complementação de 
aposentadorias e pensões à conta da União, de conformidade 
com o disposto nas Leis n° 8.186, de 1991, e n° 10.478, de 
2002 (BRASIL, 2014). 

 

 Estas atribuições eram de responsabilidade da RFFSA, ou seja, houve uma 

transferência de competências para o DEPEX. Como Duchein (1986) explica, ‘’tais 

transferências equivalem à supressão de competência de um organismo a e à 

criação de uma competência para outro’’. Esta mudança que ocorreu em 2007 não 

foi impactante para o arquivo físico, pois estas atribuições continuaram sendo 

praticadas no mesmo endereço da Administração Geral da RFFSA, sendo assim, os 

dossiês e a documentação administrativa não foram movidos fisicamente. 

Entretanto, a grande problemática é que com as mudanças de governo, os dossiês 

funcionais não possuíam política pública para que fossem bem gerenciados e 

preservados.  

O desconhecimento e a inabilidade em tratar documentos de arquivo por 

parte dos administradores a respeito da importância dos documentos de arquivo é 

decorrente do ‘’desleixo e a não priorização no que tange aos serviços de arquivo e 

à preservação de documentos’’ (BELLOTO, 2006, p. 27). 

 A implantação de políticas públicas de gestão de documentos para estes 

dossiês é uma forma de procurar resolver ou analisar problemas concretos, segundo 

Bardach (1998), e amenizar os impactos que os dossiês sofreram com a inabilidade 

e preservá-los por mais tempo.  Mas antes de falarmos sobre políticas públicas, 

vamos contextualizar o tipo documental analisado, ou seja, dossiê funcional. 
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3. DOSSIÊ FUNCIONAL: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O tipo documental abordado neste trabalho foi o dossiê funcional, também 

chamado de assentamento funcional, dossiê do funcionário e pasta funcional. 

Durante a vida profissional do funcionário da instituição, diversas informações sobre 

ele e seu trabalho foram registradas resultando em um conjunto de documentos 

produzidos, recebidos e acumulados que compõem o dossiê funcional referente às 

atividades do funcionário, constituindo um dossiê. Conforme o Dicionário Brasileiro 

de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional (2005), dossiê é conjunto de 

documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto), 

que constitui uma unidade de arquivamento.  

Segundo Rodrigues (2003, p. 15), ‘’uma característica essencial dos 

documentos de arquivo é sua natureza probatória. Os arquivos conservam registros 

de ações e de fatos como prova da gestão que os produziram, dos quais são 

produtos naturais’’. Isto reafirma o conceito de dossiês, como aqueles documentos 

que registram e comprovam  as atividades dos funcionários na instituição.  

Os dossiês funcionais ou assentamentos individuais, como o Arquivo Nacional 

(2001) nomeia e determina este tipo documental possui prazo de guarda na fase 

corrente enquanto o servidor permanecer na instituição e destinação final a 

eliminação após o prazo de 100 anos. É importante frizar que  

 

é preciso que os responsáveis pelas políticas de 
informação/documentação dos diferentes órgãos 
governamentais estejam cientes de que, uma vez cumprida a 
razão administrativa pela qual um documento foi criado, este 
não se torna automaticamente descartável’’. (BELLOTO, 2006, 
p. 27) 

 

 

4. O CASO DOS DOSSIÊS FUNCIONAIS DO DEPEX 

 

4.1. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

 

A origem do dossiê deste acervo é a partir do início de construção de 

ferrovias no território brasileiro, na qual a estrada de ferro mais antiga é a Dom 

Pedro II, de 1858, no Campo de Santana, no Centro do Rio de Janeiro, ou Praça da 
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República como é conhecida atualmente, para alcançar a modernização do país. 

Somente na década de 70, com a construção do atual prédio da RFFSA, os 

documentos da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, da extinta Estrada de 

Ferro Leopoldina foram sendo acumulados, incluindo os dossiês. Com intenção de 

descentralizar esta administração do transporte ferroviário são construídas inúmeras 

regionais, permanecendo a Administração Geral na cidade do Rio de Janeiro. 

Entretanto, com a Nova República e mudanças políticas do país, a RFFSA perdeu 

aos poucos sua rigidez e foi necessário fechar as unidades de informação e 

documentação das regionais, resultando numa piora na administração e organização 

dos documentos de Departamento Pessoal, pois cada regional possuía em sua 

forma de trabalho, métodos únicos e desconectados de as demais, inclusive com a 

Administração Geral. Paes (2004, p. 38) diz que  

 

O bom senso indica que a descentralização deve ser 
estabelecida levando em consideração as grandes áreas de 
atividades de uma instituição [...] Uma vez constatada a 
necessidade de descentralização para facilitar o fluxo de 
informações, esta deverá ser aplicada em nível de 
departamento, isto é, deverá ser mantido um arquivo junto a 
cada departamento, onde estarão reunidos todos os 
documentos de sua área de atuação, incluindo os produzidos e 
recebidos pelas divisões e seções que o compõem. Para 
completar o sistema, deverá ser mantido também um arquivo 

para a documentação dos órgãos administrativos (PAES, 
2004, p. 38). 

  

Esta descentralização de arquivos da RFFSA foi adequada no momento que 

se criaram novas regionais, entretanto, com as mudanças governamentais, 

obsolescência de ferrovias e redução de pessoal na RFFSA, isto tudo resultou numa 

grande catástrofe para a documentação que ficou propensa à deterioração.  

Os dossiês funcionais no acervo do DEPEX são datados desde 1890 a 1980, 

estes se encontravam em médio grau de deterioração por conta dos fatores 

intrínsecos, como a composição e qualidade do papel e externos, como fungos, 

insetos, acondicionamento inadequado e manuseio incorreto dos usuários, 

encontravam-se com muita sujidade, corpos estranhos (clips, grampos metálicos, 

barbantes, pregos finos e grampos trilho metálicos), rasgos horizontais e verticais 

nos documentos. Segundo Novotny (2000 apud CALLOL, 2013, p. 27),  
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as principais ameaças para os materiais de arquivos e 
bibliotecas podem ser estabelecidas da seguinte forma: 
natureza do material; a manufatura; o ambiente no qual se 
encontram; o modo como são manipulados; os desastres 
naturais; e os tratamentos inadequados ocasionados pelo 
homem. As interações de todas elas afetam as propriedades 
de permanência e durabilidade dos acervos documentais 
(NOVOTNY, 2000 apud CALLOL, 2013, p. 27, grifo nosso). 

 

A recuperação da informação nos documentos é possível em sua larga 

maioria. Esta documentação já havia passado por outras três prestações de serviço 

de escopo arquivístico, porém não foram concluídas, nas quais foram aplicadas 

algumas técnicas de conservação básicas. 

Os dossiês dos funcionários que recebem complementação do INSS, que 

descreve o arquivo do DEPEX, é apenas uma parte do acervo dos dossiês dos 

funcionários da RFFSA. A outra parte de dossiês abrange todos os demais 

funcionários que não recebem complementação pelo INSS, sejam eles ativos ou 

inativos.  

Durante as mudanças de governo, a RFFSA manteve os dossiês funcionais 

nas suas devidas SRs e AG, porém não em sua totalidade, pois há caso de dossiê 

que pertence a uma SR, mas encontra-se em outra SR. Os dossiês presentes na 

Administração Geral deveriam ser apenas de funcionários da própria sede, mas não 

é assim.  

 Estes dossiês são grande fonte de informação para a concessão de 

benefícios previdenciários complementares aos aposentados e pensionistas, pois 

‘’quanto mais informados os administradores/dirigentes estiverem sobre um assunto, 

melhor e mais completamente poderão decidir sobre ele’’ (BELLOTO, 2006, p. 25). 

Além disso, deveriam ser considerados como patrimônio documental por toda 

herança histórica e social.  

 

4.2. DOSSIÊS FUNCIONAIS COMO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL 

 

 Os dossiês funcionais de ex ferroviários deveriam ser considerados para além 

de meros registros de funcionários para comprovação à União. São fontes de 

cultura, de conhecimento, de dados para possíveis genealogistas e pesquisadores, 

como diz:  
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Esse é o sentido original e primário da acumulação de 
documentos em toda e qualquer entidade, pública ou privada. 
Produzidos no decorrer de ações administrativas e 
conservados a título de prova, os documentos são capazes de 
refletir, como um espelho fiel, o próprio curso dos atos que lhes 
deram origem. Atos e registros são elementos inseparáveis. 
(RODRIGUES, 2002, p. 15). 
 

Afinal, neles também há informações sobre o crescimento das ferrovias, o 

perfil de cada funcionário, as diversas formas de avaliação para admissão, as 

inúmeras caligrafias que representam parte da história e do desenvolvimento de 

ferrovias no Brasil, devendo ser considerados como patrimônio documental.  

Contudo, a ausência de políticas públicas para a gestão documental neste 

fundo foi presente desde a fundação, proveniente também de uma cultura enraizada 

estruturalmente no Brasil. 

 

[...] vocação brasileira para a falta de memória e a imagem de 
um país ‘’sem ‘tradições’. Para tal, indica fatores, como as 
transformações econômicas por que passou o país neste 
século, ‘responsáveis por uma forte instabilidade que 
desestruturaria os possíveis sujeitos portadores de memória 
social (GARCIA, 1992 apud JARDIM, 1995). 

 

 Para que os dossiês pudessem ser consultados em sua totalidade, era 

necessário o desenvolvimento de ferramentas que possibilitassem o acesso a estes 

documentos, deste modo, a existência de políticas públicas de gestão de 

documentos viabilizaria, tornando o fluxo de informações mais consiste e 

preservando os dossiês.  

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

5.1. POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITO HISTÓRICO E APLICAÇÃO NO CAMPO 

DOS ARQUIVOS  

 

 Antes de começarmos a falar sobre políticas públicas de gestão de 

documentos, precisamos conceituar, ainda que de forma breve, políticas e políticas 

públicas. A palavra ‘’política’’ incorpora inúmeros significados, mas podemos 

considerá-la como ‘’não apenas um conjunto de decisões, é concebida, formulada e 

implementada a partir de personagens que se relacionam e se influenciam 
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mutuamente, em um ambiente de conflitos e consensos’’ (SILVA, 2008 apud SILVA, 

2013, p. 51). Mas e a política pública? 

A política pública é caracterizada pela intervenção do governo na vida da 

sociedade com propósitos e objetivos para todos, indo além de decisões 

exclusivamente governamentais. Desta forma, política pública tem a finalidade de 

atender as diversas áreas da sociedade, formulada em documentos, leis, programas 

e projetos. Podemos conceituá-la como: 

 

A política pública é qualquer opção que os governantes 
escolhem a fazer ou não fazer. Diversas definições mais 
elaboradas de políticas públicas são encontradas nas 
literaturas, mas apresentam conteúdos semelhantes. David 
Easton (1953) a define como alocação autoritária de valores 
para a sociedade - mas entende que só o governo pode agir 
com autoridade sobre toda a sociedade (DYE, 1972). Laswell 
(1963) define política como programa projetado de metas, 
valores e práticas. Carl Friedrich diz que é essencial para o 
conceito de política pública que haja uma meta, objetivo ou 
propósito. (SILVA, 2013, p. 48) 

 

 Para que as políticas públicas sejam realizadas nos arquivos é essencial que 

haja uma legislação arquivística, ou seja, um conjunto de leis que controla as 

políticas arquivísticas de um país (JARDIM, 2003), no qual contribui para a gestão 

de documentos, o acesso e a preservação.  

 JARDIM (2006, p. 7) define política pública arquivística da seguinte forma:  

 

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, ao uso e à preservação da informação 
arquivística de natureza pública e privada (JARDIM, 2006, p. 7) 

  

Sendo assim, as políticas públicas irão contribuir para que a gestão de 

documentos, a preservação e o acesso sejam garantidos através de leis, normas e 

diretrizes de arquivos que determinam as competências de cada órgão responsável 

e outras providências.  

A documentação dos ex funcionários da RFFSA que estão sob a guarda do 

DEPEX deveria possuir políticas públicas para a gestão de seus dossiês funcionais, 

para que haja recuperação e fluxo de informações eficientes e eficazes, não 
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dissipando a documentação com as mudanças de governo, como no caso com a 

desestatização, e para que preservem a história das ferrovias e de seus 

funcionários. 

A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados, foi um grande passo para a Arquivologia, junto ao 

decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, mas não se concretizou nos arquivos da 

RFFSA, incluindo os dossiês funcionais sob posse do DEPEX. 

A pesquisa aqui apresentada se concentrou nas políticas públicas para a 

gestão dos dossiês de ferroviários complementados e sua documentação 

administrativa que estão sob posse do DEPEX.  

 

5.2. ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO 

ACERVO DO DEPEX 

 

 Fazer uso de políticas públicas de gestão de documentos nos arquivos, de 

âmbito nacional, assegura aos cidadãos o seu direito de acesso à informação, de 

forma organizada e resguardada. Estas políticas públicas se fortalecem quando 

ultrapassam conceitos, diretrizes, princípios e competências, pois é preciso que 

estejam além da legislação (SILVA, 2008), que haja comprometimento para que se 

coloque em prática a gestão de documentos nos arquivos. Este trabalho pretende 

ser uma forma de conscientizar e alertar a importância destes dossiês para a 

sociedade e os próprios funcionários.  

 Todas as esferas públicas e privadas necessitam gerar registros para seu 

funcionamento. Desde a criação da RFFSA, a produção de documentos que 

formaram dossiês funcionais foi constante, como toda instituição, para seu próprio 

funcionamento e comprovação, como diz Duranti (1994),  

 

os registros documentais são as provas primordiais para 
as suposições e às situações que elas contribuíram 
para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas 
provas, as intenções, ações, transações e fatos podem 
ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido 
histórico pode ser estabelecido (DURANTI, 1994, p. 2). 

 

Contudo, a gestão de documentos da RFFSA não foi bem acompanhada por 

razões e com consequências que já pontuamos.  
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A gestão documental é um dos instrumentos que contribuiriam para que 

houvessem melhorias na recuperação e fluxo das informações e documentos no 

DEPEX.  

 A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional 

de arquivos públicos e privados, entende por 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’’ (BRASIL,1991). 

A política pública de gestão de documentos no DEPEX deveria ser 

caracterizada por um conjunto de ações elaboradas pelo governo e praticadas na 

instituição, visando à gestão, preservação e acesso. Estas ações são pertinentes 

desde a produção do documento até a destinação. Conforme Silva (2013), as 

políticas arquivísticas, através de suas ações, facilitam o fluxo das informações por 

acompanhar a produção documental, ordenar, avaliar, classificar e armazenar – este 

conjunto de ações, se denominada “gestão documental’’. 

Contudo, práticas arquivísticas isoladas podem ser vistas apenas como ações 

adequadas da Arquivologia que resultam na boa gestão dos documentos, mas não 

como uma prática de políticas públicas em si, como Jardim (2003) cita: 

 

A existência de textos legais que regulem uma atividade 
governamental não basta para identificarmos uma política 
pública. Por outro lado, nem sempre um conjunto de projetos, 
leis e ações que caracterizamos como uma política pública é 
assim entendida e anunciada pelo governo (JARDIM, 2003). 
 

As políticas públicas arquivísticas poderiam se fixar e se sustentar através de 

mais esforços e de continuidade através da interação entre governo e profissionais 

da Arquivologia. 

O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado, vinculado ao 

Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que 

dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, e regulamentada 

pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, no qual conduz normas para a 

gestão de documentos e proteção especial aos documentos de arquivo, possui 

algumas competências que é importante destacarmos no art. 2º do Decreto 4.073: 
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II - promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e 
privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica 
das atividades arquivísticas;  
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; 
XI - estimular a capacitação técnica dos recursos humanos que 
desenvolvam atividades de arquivo nas instituições integrantes 
do SINAR; (BRASIL, 2002) 
 

Este decreto também regulamenta o SINAR que possui a finalidade de 

implementar a política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à 

preservação e ao acesso aos documentos de arquivo, além de  

 

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; 
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; (BRASIL, 2002) 

 

A grande questão é: quem supervisiona, fiscaliza e controla as políticas 

públicas? No regimento interno do MPOG de 2014, uma das competências é ‘’ 

manter sob guarda, de acordo com as normas do Conselho Nacional de Arquivos - 

CONARQ, o acervo funcional localizado no Rio de Janeiro dos aposentados e 

pensionistas da extinta RFFSA alcançados pelo benefício de complementação’’, 

porém vimos que a realidade é outra.  

 A implantação de políticas públicas na gestão de documentos do DEPEX 

demanda de grandes mudanças governamentais para que haja mais programas, 

ações e decisões que sustentem mais a Lei 8.159, além de tempo para que as 

instituições tornem isto uma prática cotidiana, assim como mais disposição do 

SINAR para capacitar mais profissionais e consciência pelos documentos que 

provam e refletem a memória da sociedade. Isto se torna possível através de 

conhecimento e práticas acerca da gestão de documentos, preservação e acesso 

em âmbito público nacional. 
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Todas as etapas da gestão de documentos são importantes para que 

resultem numa recuperação de informação hábil e segura, em especial de dossiês 

funcionais. A gestão de documentos está dividida em três fases: 1ª produção de 

documentos, 2ª utilização de documentos e 3ª destinação de documentos. Conforme 

Indolfo (2007): 

desde seu “nascimento”, passando por sua vida ativa e 
produtiva como meio de cumprir com as funções da 
organização, até sua “morte” ou destruição quando tenham 
cumprido com todas as finalidades pertinentes, ou sua 
“reencarnação” como arquivos, se possuem valores que 
justifiquem sua conservação (INDOLFO, 2007, p. 36) 

  

 A gestão de documentos, ao ser considerada, como uma prática efetiva de 

políticas públicas, assegura que  

 

os documentos de valor permanente sejam produzidos em 
materiais duráveis, sejam organizados de modo que possam 
ser encontrados facilmente, sejam cuidados adequadamente 
durante o período ativo de sua existência, sejam registrados, 
avaliados e recolhidos aos arquivos. (INDOLFO, 2007, p. 36) 
 

  A construção de um Plano de Classificação e da Tabela de 

Temporalidade para o arquivo do DEPEX deveria ser considerada como uma 

prioridade para a gestão de documentos, pois é através destes que se 

 

permite a articulação entre os conjuntos documentais 
produzidos, formadores dos arquivos, e as funções e as 
atividades exercidas pelo produtor, a organização e ordenação 
dos documentos. Ele deve, também, possibilitar o acesso às 
informações, de forma rápida, eficiente e segura, assegurando 
que a prática da avaliação se constitua numa atividade 
essencial para a racionalização do ciclo de vida dos 
documentos (INDOLFO, 2007) 
 

Além disso, as ações de preservação de documentos nos dossiês funcionais 

do DEPEX, que possuem datas limites de 1890 a 1980, foram básicas, em alguns 

casos, nenhuma. O papel utilizado, as técnicas para o acondicionamento, tratamento 

e manuseio não foram executadas devidamente desde a produção documental, 

resultando em dossiês com perda de informação e documentos com inúmeros 

rasgos e corrosão decorrente de materiais metálicos. Conforme Silva (2013, p. 99), o 

objetivo da política de preservação é ‘’a longevidade dos materiais para ampliar a 
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vida útil do acervo. Tudo é importante, mas ressalta que é preciso priorizar algum 

acervo, a documentação que corre mais risco. ‘’ 

As solicitações de dossiês sob posse do DEPEX são, geralmente, por ex 

funcionários e familiares para comprovação junto ao INSS e a União. Para que 

consigam ter acesso às informações contidas nos dossiês, é crucial que a gestão de 

documentos e a preservação estejam presentes. 

 O acesso aos dossiês é restrito por ser de cunho pessoal, conforme a Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, que determina 

 

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: I - terão 
seu acesso restrito, independentemente de classificação de 
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 
data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e 
à pessoa a que elas se referirem (BRASIL, 2011). 
 

 A implementação de políticas públicas de gestão de documentos nos dossiês 

sob posse do DEPEX deve ser acompanhada de elaboração de instrumentos, de 

novos procedimentos, abrangendo todas as fases dos documentos e considerando 

as práticas e os profissionais da Arquivologia como diferencial para a organização e 

preservação da memória das ferrovias brasileiras 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a existência de políticas públicas de 

gestão de documentos no acervo de dossiês funcionais da RFFSA sob posse do 

DEPEX, mas também de ser uma forma de alertar e conscientizar sobre a 

importância destes dossiês para a sociedade e os próprios funcionários.  

A falta de políticas reflete claramente o quão é emergencial a necessidade de 

adoção e implantação de instrumentos de gestão de documentos e novos 

procedimentos que irão garantir maior segurança para as informações contidas nos 

dossiês. Além da participação e interação entre governo e profissionais da 

Arquivologia para elaborar e aprimorar estes instrumentos, como o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade.  

Apesar das leis, decretos, criação de órgãos responsáveis pela política 

pública em arquivos, estes dossiês, desde a produção documental, com as 

mudanças de governo, a desestatização até os dias atuais, continuam não sendo 

contempladas com ações efetivas, o que impossibilitará a recuperação destes 

documentos e informações ao longo do tempo.  

A dependência social que os antigos funcionários possuem para 

comprovação e concessão de benefícios me motivou a escrever este trabalho, além 

de buscar conscientizar a sociedade e os responsáveis, como CONARQ, SINAR e 

os Ministérios (MPOG e MT), que estes dossiês são grandes patrimônios 

documentais da memória ferroviária. É essencial que o valor probatório, social e 

patrimonial destes dossiês seja protegido e resguardado por meio da implantação de 

políticas públicas de gestão de documentos. 

A gestão de documentos dos dossiês após a privatização continuou sendo a 

mesma, para que este ciclo de má gestão se encerre, é necessário uma política. 

Porém, a política pública no acervo do DEPEX não é imediata, requer que seja 

acompanhada de ações constantes, para que possibilite uma mudança progressiva 

de pensamentos, ações e objetivos em comum para a preservação deste patrimônio 

documental. 

Uma fração da memória ferroviária e de seus funcionários encontra-se neste 

acervo, consequentemente, é notável a necessidade de mudanças governamentais 
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e do próprio CONARQ e SINAR para que efetivamente haja fiscalização da gestão e 

do tratamento documental do acervo de dossiês. 

 Através deste trabalho, podemos concluir que a implantação de política 

pública de gestão de documentos, preservação e acesso no acervo de dossiês 

requer mais do que leis, decretos, precisa de ações constantes, fiscalização efetiva 

e tempo. Nos dossiês do DEPEX, esta política não se iniciou ainda, mas esperamos 

que isto ocorra.  
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8. ANEXO 

 

8.1. ANEXO 1 – ORGANOGRAMA RFFSA  
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8.2. ANEXO 2 – ORGANOGRAMA DEPEX 

 

 

 


