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RESUMO

Estudo sobre a institucionalização dos arquivos públicos municipais e o acesso à
informação pela Lei de Acesso à Informação (LAI) como requisito da transparência
administrativa nos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, visto que,
compete aos municípios garantir a implementação dos direitos básicos da vida da
população. Aponta que, dentro desses direitos básicos, aliado à premissa do Estado
Democrático, o cidadão está muito mais próximo aos municípios do que as outras
esferas de governo. Aborda o conceito de gestão de documentos de maneira que
sustenta a premissa de sua importância que reflete em todo o fazer arquivístico.
Destaca os arquivos públicos municipais no âmbito dos arquivos como uma
instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a
conservação e o acesso a documentos, representando um instrumento de apoio à
administração pública, à cultura e ao desenvolvimento científico. Define a política
pública arquivística como uma das dimensões das políticas públicas informacionais
a qual representa um conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo
Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social, que
contemplam os diversos aspectos relativos à produção, uso e preservação da
informação arquivística de natureza pública ou privada. Realiza uma breve
contextualização a respeito dos municípios que integram a Região Metropolitana do
Rio de Janeiro e, em seguida, sob a luz da LAI, descreve os resultados da coleta de
dados cotejando os dados com os resultados obtidos por Garcia (2017),
apresentando o cenário entre 2017 a 2019.

Palavras-chave: Acesso à Informação. Arquivo Público Municipal. Gestão de
Documentos. Política Pública Arquivística. Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

ABSTRACT

It represents a study on the institutionalization of municipal public archives and
access to information by the Brazilian Law on Access to Information (LAI) as a
requirement of administrative transparency in the municipalities of the Rio de Janeiro
Metropolitan Region, as it is for municipalities to ensure the implementation of the
basic rights of the city. population's life. It points out that, within these basic rights,
combined with the premise of the State of Democracy, the citizen is much closer to
the municipalities than the other spheres of government. It addresses the concept of
records management in a way that supports the premise of its importance that
reflects throughout the records management and archival doings. It highlights public
archives of municipalities within the concept of archives - which, for this work, is
understood as an institution or service whose purpose is the custody, the technical
processing, the conservation and the access to documents, representing an
instrument to support the public administration, culture and scientific development.
It defines archival public policy as one of the dimensions of informational public
policies which represents a set of assumptions, decisions and actions produced by
the State and inserted in government agendas in the name of social interest, which
contemplate the various aspects related to the production, use and preservation.
information in archives of a public or private natures. It gives a brief contextualization
about the municipalities that represent the Rio de Janeiro Metropolitan Region and
then, in light of the LAI, points out the results of data assortment comparing the data
with the results obtained by Garcia (2017), citing the scenario from 2017 to 2019.

Keywords: Archival Public Policy. Freedom to Information. Municipal Public
Archives. Records Management. Rio de Janeiro Metropolitan Region.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho de pesquisa intitulado ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
PARA O ACESSO À INFORMAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO (2017-2019), analisa a institucionalização dos arquivos públicos municipais
e o acesso à informação pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida
como Lei de Acesso à Informação (LAI) como requisito da transparência administrativa
nos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Grande Rio,
apresentando o cenário do período de 2017 a 2019. Trata-se resultado de pesquisas
desenvolvidas no âmbito do Programa de Iniciação Científica CNPq, recorte temático
vinculado ao projeto de pesquisa “Gestão de documentos, arquivos e acesso à
informação: identificação dos requisitos da transparência administrativa nos
municípios da Grande Rio”, desenvolvida com apoio do JCNE 2015-FAPERJ e
Universal 2016-CNPq, sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Ana Célia Rodrigues, e integra
a produção científica do Grupo de Pesquisa “Gênese Documental Arquivística” UFF/CNPq.
É sabido que existem diversas formas pelas quais a sociedade se organiza. A
organização do poder local político-administrativo reflete, de certa maneira, os laços
que os indivíduos buscam em se relacionar de modo comunitário, que, por
conseguinte, propiciam o desenvolvimento de costumes do local.
Ao trazer essa discussão no âmbito do Brasil, a sociedade brasileira é
organizada através de um sistema, no qual o município é a menor unidade políticoadministrativa existente. A palavra “município” tem sua origem do latim municipium
que significa uma organização territorial particular na Roma Antiga, tendo como
administração um senado, comícios/assembleias e magistrados1. A palavra também
possui um significado parecido do francês municipalité, palavra que tem registro desde
1758 e quer dizer um conjunto de pessoas que administram uma comuna ou, mais
além em 1791, com base no Dicionário da Constituição e Governo Francês, designa
propriamente toda comuna que elege um corpo de oficiais para gerenciar sua
administração2.
Compete aos municípios garantir a implementação dos direitos básicos da vida
da população, como, por exemplo, moradia, educação, saúde, entre outros. O regime

1
2

Fonte: INFOPÉDIA, 2003.
Fonte: CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, 2012.
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político brasileiro organiza-se por meio de uma República Federativa, formada pela
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios (BRASIL, 1988). À luz da
Constituição Federal de 1988, os municípios adquiriram um local de destaque, já que
se tornaram um espaço das relações entre o Estado e a sociedade. A partir desse
modelo, preconizado pela Constituição Federal, permitiu-se a construção de um
Estado democrático, garantindo uma série de direitos fundamentais ao cidadão.
Atualmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2017), o Brasil possui 5.570 municípios distribuídos em 26 estados da Federação,
além do Distrito Federal.
Embora, no Brasil, seja numerosa a quantidade de municípios, o território e a
população brasileira estão distribuídos de modo heterogêneo, sendo assim, não é
possível tipificar ou identificar um modelo de município a ser seguido. Como apontado
em relatório do IBGE (2017), a maioria dos municípios (68%) conta com população de
até 20 mil habitantes, porém, 3,6% do total de municípios concentram mais da metade
da população do país. Diante de toda essa diversidade, o governo municipal
configura-se, assim, com um papel estratégico em relação ao desenvolvimento local.
A publicação da referida Constituição deu espaço para que, em 1991, a Lei nº
8.159, de 9 de janeiro, fosse promulgada. Esta dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados, podendo ser considerada como um grande marco para
a disseminação da gestão de documentos em âmbito nacional. Nos termos da referida
Lei,
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. (BRASIL, 1991).

Desse modo, os arquivos, que durante muito tempo seguiam um modelo
institucional que preconizava apenas o recolhimento, necessitou pensar também na
gestão desses documentos para apoiar a administração como prova e testemunho. A
gestão desses documentos produzidos deve respeitar as esferas de poder a qual
esteja inserida, tal qual a Federação brasileira é organizada. Para tal, os arquivos,
ainda de acordo com a referida Lei (BRASIL, 1991), devem estar organizados de modo
que a administração da documentação pública seja de competência do Arquivo
Nacional, dos arquivos estaduais e dos arquivos municipais, como é apontado a
seguir:
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Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter
público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do
Distrito Federal e municipais.
§ 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. (BRASIL, 1991).

O surgimento do conceito de records management está intimamente
relacionado à Segunda Guerra Mundial, uma vez que foi marcada pelo avanço da
ciência e da tecnologia, assim como pela crescente produção de documentos, de onde
se tornou necessário controle e planos em busca de soluções para o gerenciamento
dos acervos acumulados.
Embora a concepção teórica e prática da gestão de documentos tenha se
desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, de acordo com Llansó i Sanjuan (1993,
p. 67) o início desse conceito "pode ser remontado aos anos 1789-90, quando o
Primeiro Congresso dos Estados Unidos ditou uma legislação referente ao
armazenamento dos documentos".
O tema desta pesquisa está sob a luz da Arquivologia e propõe-se investigar
as políticas públicas arquivísticas desenvolvidas pelos municípios que integram a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, também conhecida como “Grande Rio”,
representando uma maneira de contribuir para a aplicação da Lei de Acesso à
Informação.
Essa região foi instituída pela Lei Complementar nº 20, de 1 de julho de 1974,
e, atualmente, os seguintes municípios são integrantes: Rio de Janeiro, São Gonçalo,
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Belford Roxo, São João de Meriti, Magé,
Itaboraí, Mesquita, Nilópolis, Maricá, Queimados, Itaguaí, Japeri, Seropédica, Rio
Bonito, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Paracambi e Tanguá.
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, também conhecida como Lei de
Acesso à Informação (LAI), regulamentada no Governo Federal pelo Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012, regula o acesso a informações previsto na Constituição
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Federal de 1988. No âmbito dos arquivos, a LAI representa um grande fortalecedor
dos instrumentos de controle da gestão pública, criando mecanismos que possibilitam
divulgação máxima, não exigência de motivação, limitação das exceções, gratuidade
da informação, transparência ativa e transparência passiva. A LAI aliada à Lei nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991, também conhecida como a Lei Nacional de Arquivos,
potencializa amplamente o acesso à informação, com isso, é necessário discutir a
posição dos arquivos públicos e a gestão desses documentos públicos para o acesso.
Diante desse cenário exposto, para o presente trabalho, colocam-se alguns
pontos os quais necessitam reflexão. Tomando os municípios como o ponto mais
próximo do cidadão e a implementação da Lei de Acesso à Informação, os arquivos
públicos municipais realizam a gestão dos documentos para que documentos e
informações possam ser acessadas? Os municípios possuem arquivos públicos
municipais institucionalizados que contribuam para promover a transparência dos atos
do governo local, registrados nos documentos de arquivo?
Essas questões são de grande relevância, pois, conforme é possível observar
em publicação no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, existe
uma publicação intitulada “Escala Brasil Transparente – Avaliação 360°”3 (EBT). A
EBT é uma metodologia de avaliação da transparência pública a qual incorpora
aspectos tanto da transparência ativa quanto da transparência passiva (termos os
quais serão descritos mais adiante no presente trabalho).
Tomando como exemplo o município de Niterói, que obteve, em 2018, nota
9,25 em transparência, maior nota dentre os municípios da região do Grande Rio,
imagina-se que exista um arquivo público municipal institucionalizado que, através da
gestão de documentos, atende às solicitações de informações do cidadão e da própria
administração pública. Entretanto, o município de Niterói não possui, em sua estrutura
organizacional, um arquivo público municipal. Ora, como os documentos públicos são
gerenciados a fim de prover o amplo acesso?
Para responder a estas questões, esta pesquisa tem por objetivo geral: discutir
os arquivos municipais e o acesso à informação no âmbito das políticas públicas
municipais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no período de 2017 a 2019,
que se desdobra nos seguintes objetivos específicos: descrever os fundamentos
teóricos da gestão de documentos e dos arquivos no contexto das políticas públicas

3

Disponível em: http://transparencia.gov.br/brasiltransparente. Acesso em: 05 abr. 2019.
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arquivísticas para como requisito de transparência administrativa; Identificar as
políticas

públicas

arquivísticas

implementadas

nos

municípios

da

Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, o Grande Rio, como contribuição para a aplicação
da Lei de Acesso à Informação; Analisar o acesso à informação pela LAI e a existência
de arquivos públicos municipais, cotejando dados de pesquisas de 2017-2019.
Este trabalho de conclusão de curso apresenta-se estruturado em oito seções,
sendo as duas primeiras a introdução e a metodologia, e, além disso, possui três
seções de natureza teórica e duas seções relacionadas à pesquisa empírica. Na
terceira seção é abordado o conceito de gestão de documentos, de maneira que
sustenta a premissa de sua importância que reflete em todo o fazer arquivístico. Na
quarta seção, destacam-se os arquivos públicos municipais no âmbito dos arquivos,
este último é entendido como uma instituição ou serviço que tem por finalidade a
custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. Por
conseguinte, os arquivos públicos municipais representam um instrumento de apoio à
administração pública, à cultura e ao desenvolvimento científico. Na quinta seção, a
política pública arquivística é definida como uma das dimensões das políticas públicas
informacionais a qual representa “um conjunto de premissas, decisões e ações
produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do
interesse social, que contemplam os diversos aspectos relativos à produção, uso e
preservação da informação arquivística de natureza pública ou privada” (JARDIM,
1995, p. 36).
Em seguida, as seções relacionadas à pesquisa empírica, na sexta seção, foi
realizada uma breve contextualização a respeito dos municípios que integram a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e, na seção seguinte, sob a luz da LAI, os
resultados da coleta de dados foram descritos e cotejados com os resultados obtidos
por Garcia (2017), apresentando o cenário entre 2017 a 2019.
Pretende-se, com a realização desta pesquisa, contribuir com os debates sobre
a importância de institucionalização dos arquivos municipais como condição para o
acesso a documentos e informações, ampliando os atendimentos pela LAI como um
dos requisitos da transparência administrativa dos municípios do Grande Rio.
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2 METODOLOGIA
Para que a presente pesquisa esteja em concordância com seu objetivo, é
necessário traçar um procedimento metodológico que também compactue com essa
necessidade. A metodologia científica pode ser entendida como um estudo
sistemático e lógico dos métodos que são empregados nas ciências, nos seus
fundamentos e na sua validade e na sua relação com as teorias científicas.
(TARTUCE, 2006 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Esta é utilizada para
demonstrar um ordenamento de forma sistemática de como é possível representar a
maneira de como a pesquisa sobre um objeto é executada.
Esta pesquisa alia uma dimensão teórica a uma dimensão aplicada. Do ponto
de vista teórico, são investigados os fundamentos teóricos da Gestão de Documentos,
dos arquivos municipais, das políticas públicas arquivísticas e do acesso às
informações conforme os dispositivos da Lei de Acesso à Informação. Na dimensão
aplicada, investiga como estes parâmetros são executados no âmbito das Prefeituras
Municipais da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
A temática abordada traduz-se em uma perspectiva interdisciplinar, nesse
sentido, um diálogo da Arquivologia com a Administração Pública. Trata-se de
pesquisa qualitativa, que se desenvolve através de levantamento bibliográfico e
documental, a partir dos seguintes procedimentos metodológicos:
a) Pesquisa sistemática nas principais bases de dados especializadas para
levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre os temas de arquivos
municipais, políticas públicas arquivísticas, gestão de documentos e acesso à
informação, elaborando texto de fundamentação teórica.
b) Elaboração de instrumento de coleta de dados para ser aplicado nos
municípios da Grande Rio para elaboração de diagnóstico da situação arquivística.
c) Elaboração de questionário estruturado para requerimento de acesso à
informação através dos e-SICs das Prefeituras Municipais.
d) Pesquisa sobre a situação administrativa dos 21 (vinte e um) municípios da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, caracterizando o campo empírico da
pesquisa: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica e Tanguá;
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e) Análise dos resultados, cotejando com dados levantados por Garcia (2017),
no que se refere ao atendimento de acesso à informação pela LAI e a existência de
arquivos públicos municipais.
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3 GESTÃO DE DOCUMENTOS
A partir de meados do século XX, houve uma crescente preocupação em
relação à racionalidade administrativa associada à eficácia da administração. Isso se
deve ao fato do crescimento geométrico do volume de documentos da administração
pública.
Essa preocupação foi bastante intensa nos Estados Unidos, como observa
Fonseca (2007, p. 44) e, desta forma, o conjunto de atividades e princípios surgiram
como uma ruptura nas práticas arquivísticas resultando na chamada records
management, ou traduzido para o português como gestão de documentos.
O quadro abaixo demonstra o crescimento do volume de documentos na
administração federal norte-americana desde a Guerra de Independência até a
produção documental de 1970. A partir dele, é possível observar que, ao mesmo
tempo em que o intervalo de tempo entre os períodos foi diminuindo, o volume de
documentos cresceu geometricamente.
Quadro 1 - Crescimento do volume de documentos na administração federal norte-americana desde a
Guerra de Independência

Crescimento do volume de documentos na administração federal norteamericana desde a Guerra de Independência
Período

Anos

1776-1861 (da Guerra da Independência à Guerra 85

Volume (m3)
3.000

Civil)
1861-1914 (da Guerra Civil à I Guerra Mundial)

53

45.000

1914-1929 (da I Guerra Mundial à crise de 29)

15

105.000

1929-1942 (da crise de 29 à II Guerra Mundial)

13

300.000

Estimativa de produção anual após a II Guerra Mundial

60.000

Produção em 1970

120.000

Fonte: ESPOSEL, 1994, p. 109 apud FONSECA, 2007, p. 45.
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O crescimento do volume documental na administração pública americana,
aliado aos padrões diversificados da cultura administrativa de cada estado da
Federação, o progresso tecnológico, econômico e o grande interesse pelos aspectos
relativos à eficácia e à eficiência na administração (FONSECA, 2007) representam
aspectos imprescindíveis para a mudança na arquivologia ocorrida nos EUA.
A gestão de documentos, consolidada nos EUA, está intimamente ligada à
criação do National Archives and Records Service (NARS). Essa instituição foi criada
a partir de recomendações da Comission on Organization of Executive Branch of the
Government, também conhecida como Comissão Hoover, que possuiu sua primeira
versão em 1947 e sua segunda versão em 1955.
Como observado por Indolfo (2007), através das duas comissões foi possível
estabelecer práticas para a consolidação da área por meio da introdução de ações
voltadas para o controle da produção documental, a racionalização das eliminações e
a conservação econômica e concentrada dos documentos de guarda intermediária.
A primeira Comissão teve como objetivo analisar todos os métodos de trabalho
de todos os serviços da administração federal e de propor mudanças ou reformas que
conjugassem economia, eficácia e, desta forma, melhor resolução de assuntos
públicos (LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p. 72).
A Comissão elaborou as seguintes recomendações, de acordo com Llansó i
Sanjuan (1993, p. 72):
que um novo órgão denominado Federal Records Administration
assumisse os arquivos nacionais e os depósitos intermediários
existentes com a responsabilidade de estabelecer e gerenciar os
depósitos intermediários federais e de promover reformas e
economias na gestão dos records no âmbito governamental;
que se aprovasse uma Federal Records Management Act para
assegurar a existência de uma autoridade legal relacionada à criação,
preservação, organização e eliminação dos records federais;
que se nomeasse um Records Management Officer em cada
administração para conduzir um programa de trabalho relativo a estas
questões, seguindo as normas estabelecidas pela nova Federal
Records Administration e sob sua responsabilidade. (LLANSÓ i
SANJUAN, 1993, p. 72).

A partir das recomendações da Comissão Hoover, em 1955 foi criada uma nova
agência na administração federal americana, o NARS que, hoje é a instituição
arquivística conhecida como NARA (The U.S. National Archives and Records
Administration). O NARS possuía duas subdivisões principais: o Office of Records
Management e o Office of the National Archives. Através da primeira subdivisão, foram
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criados os records centers os quais eram definidos como “depósitos às vezes
especialmente construídos para a armazenagem eficiente e de baixo custo de
documentos que aguardavam sua destinação final, bem como para acesso aos
mesmos” (RHOADS, 1986, p. 14 apud FONSECA, 2007, p. 46).
A segunda Comissão Hoover foi constituída em 1954 e discutiu o uso da
terminologia records management ou paperwork management, pois alguns
consideravam a primeira como um sinônimo de eliminação e transferência e deixava
de lado a criação dos papéis correntes e sua gestão imediata e, sendo assim, a última
reconhecia a insuficiência das medidas adotadas relacionadas ao birth control
(LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p. 75).
Desta forma, a segunda Comissão elaborou novas recomendações, como a
criação de um Paperwork Management Service separado do NARS e o
estabelecimento de um Records Management Program a nível governamental. Além
disso, recomendou-se uma redução na porcentagem de documentos considerados
como de conservação permanente pelas administrações (LLANSÓ i SANJUAN, 1993,
p. 75).
Vale ressaltar que essas Comissões tiveram impacto tanto nos Estados Unidos
quanto no Canadá, cujo governo desenvolvia ações que estimulavam a aplicação da
gestão de documentos nos órgãos departamentais. Segundo Indolfo (2007, p. 33), em
1956, “houve a construção de um depósito central para os Arquivos Públicos do
Canadá, já em 1966, o programa de gestão de documentos governamentais passou
a ser coordenado pelo Arquivista Federal”.
Para Llansó i Sanjuan, a Records Management Act de 1975 consagra a
definição de records management, a qual, segundo Soledad Benito, Carmem
Cayetano e Paloma Fernandez (apud LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p.77) significa:
Planejamento, controle direção, organização, capacitação, promoção e
outras atividades gerenciais relacionadas a criação de documentos, sua
manutenção, assim como sua eliminação incluindo o manuseio de
correspondência, formulários, diretrizes, informes, documentos legíveis
por máquina, microformas, recuperação da informação, fichários,
correio, documentos vitais, equipamento e materiais de arquivos,
eliminação de documentos e centros de documentos e outras
instalações de armazenamento. (BENITO; CAYETANO; FERNANDEZ
apud LLANSÓ i SANJUAN, 1993, p. 77).

Jardim (1987, p. 35) cita a definição do Dicionário de Terminologia Arquivística,
do Conselho Internacional de Arquivos, no qual a gestão de documentos é
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considerada como “uma área da administração geral relacionada com a busca de
economia e eficácia na produção, manutenção, uso e destinação final dos mesmos”.
Considerando a diversidade de modelos existentes, a UNESCO, por meio do
programa RAMP (Records and Archives Management Program), definiu o conceito de
gestão de documentos como “domínio da gestão administrativa geral com vistas a
assegurar a economia e a eficácia das operações desde a criação, manutenção e
utilização, até a destinação final” (RHOADS, 1983 apud INDOLFO, 2007, p. 36).
Indolfo (2007, p. 33) considera que “a gestão de documentos não pode ser
tratada como um conceito único e de aplicação universal, já que fatores como o
contexto histórico e institucional são determinantes para a sua elaboração e
desenvolvimento”. Entretanto, observa-se que os elementos economia, eficácia e
eficiência são arrolados em diversas definições. Neste ponto, vale ressaltar que o
conceito de gestão de documentos não é aplicado de forma ampla em países não
anglo-saxônicos, embora as instituições arquivísticas destes países conduzem suas
atividades segundo preceitos de economia e eficácia (JARDIM, 1987).
Além disso, é possível verificar que a gestão de documentos pressupõe uma
intervenção no ciclo de vida dos documentos desde sua produção até a sua retenção
definitiva ou a sua eliminação. Desta forma, torna-se necessário o entendimento do
ciclo de vida dos documentos.
Conforme o trabalho de James Rhoads (1983) para o RAMP, um ciclo de vida
o qual envolve três fases básicas: a elaboração, a utilização e conservação, e a
destinação dos documentos. Sendo assim, o documento de arquivo é criado, usado
pelo tempo necessário pela entidade produtora e depois é destinado. Portanto, a
gestão de documentos cobre todo o ciclo de vida dos documentos.
A primeira fase envolve a concepção e gestão de formulários, preparação e
gestão da correspondência, gestão de informes e diretrizes, fomento de sistemas de
gestão da informação e aplicação das tecnologias modernas nesses processos. Já a
fase de utilização e conservação abarca a criação e o melhoramento dos sistemas de
arquivos e de recuperação de dados, gestão de registros, gestão de correios e
telecomunicações, análise de sistemas, produção e manutenção de programas vitais
e uso de automação e reprografia nos processos. Já a última fase, denominada
destinação, envolve a identificação e descrição das séries documentais, o
estabelecimento de programas de avaliação e destinação de documentos, eliminação
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e recolhimento dos documentos de valor permanente para as instituições arquivísticas
(RHOADS, 1983, p. 2).
No mesmo trabalho, Rhoads (1983) também abordou a questão da posição que
os arquivos nacionais ocupam dentro da administração pública. Isso ocorre devido ao
histórico de criação desses arquivos e, por conseguinte, como seria executado o
programa de gestão de documentos nacional. Com isso, algumas questões surgiram,
como:
●

como é possível que os arquivos nacionais sejam responsáveis pelos
documentos de todas as instituições do país, incluindo os legislativos e
judiciários, sendo que o mesmo deveria fazer parte de uma instituição com uma
autoridade interministerial ampla?

●

para que isso ocorra, a quem os arquivos nacionais devem ser subordinados?
Embora o arquivo nacional seja uma instituição cultural orientada à pesquisa,
ele também estaria subordinado ao ministério da cultura, assim como
bibliotecas e museus?
Como observado nos parágrafos anteriores, cada país possui sua realidade e

necessitou se adaptar para executar um programa de gestão de documentos. A
seguir, será abordada a visão de gestão de documentos no Brasil através da
apresentação de leis e resoluções que impulsionaram a disseminação do conceito na
administração pública nacional.
A gestão de documentos esteve dentro do projeto de reforma democrática do
Estado brasileiro que teve início seu debate na década de 1980 a respeito de uma lei
para os arquivos brasileiros (FONSECA, 2007). Porém, foi apenas em 1991, que a Lei
8.159 foi publicada e reforça a necessidade de um maior envolvimento do arquivista
com as questões relacionadas à gestão de documentos, uma vez que estabelece que
a gestão dos documentos públicos é de competência das instituições arquivísticas e,
desta forma, caracteriza-se como um dever do Poder Público.
A Lei nº 8.159 considera a gestão de documentos como
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).

Além disso, essa Lei, conforme o artigo oitavo, afirma que os documentos
públicos podem ser “identificados como correntes, intermediários e permanentes”
(BRASIL, 1991). Desta forma, define os documentos correntes como “aqueles em
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curso ou que, mesmo sem movimentação constituam objeto de consultas frequentes”
(Ibid.). Os documentos intermediários são “aqueles que, não sendo de uso corrente
nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua
destinação, ou seja, a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”
(Ibid.). Por fim, são considerados permanentes “os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados” (Ibid.).
Não obstante, vale ressaltar neste ponto os esforços realizados pelo Arquivo
Nacional juntamente à Assembleia Constituinte responsável pela elaboração a
Constituição de 1988 ao introduzir no texto constitucional referências à gestão de
documentos em todos os seus níveis (FONSECA, 2007). Nessa nova Constituição,
pode-se ler no art. 216, § 2º: “cabem à administração pública na forma da lei, a gestão
de documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem” (BRASIL, 1988 apud FONSECA, 2007 p. 69).
O artigo 26 da Lei 8.159 determinou a criação do Conselho Nacional de
Arquivos (CONARQ), que se constitui como um órgão vinculado ao Arquivo Nacional,
e órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). O CONARQ recebeu a
função de definir a política nacional de arquivos.
A primeira resolução do CONARQ, promulgada no dia 18 de outubro de 1995,
dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e ou códigos de classificação de
documentos nos arquivos correntes. Desta forma, de acordo com a Resolução n° 1
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 1995a), os órgãos e entidades integrantes
do SINAR deverão organizar seus arquivos com base em métodos de classificação
que considerem a natureza dos assuntos resultantes de suas atividades e funções.
A Resolução n° 2 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 1995b), de 18 de
outubro de 1995, dispõe sobre as medidas a serem observadas na transferência ou
no recolhimento de acervos documentais para instituições arquivísticas públicas.
Ressalta-se que esses acervos deverão estar organizados, avaliados, higienizados,
acondicionados e acompanhados de instrumento descritivo que permita sua
identificação e controle. De acordo com essa resolução, o instrumento descritivo
deverá conter os seguintes dados: órgão de procedência (responsável pela
transferência ou recolhimento); órgão de proveniência (responsável pela produção e
acumulação do acervo); tipo e número das embalagens utilizadas no transporte
(containers, caixas, pacotes); tipo e número das unidades de acondicionamento;
descrição do conteúdo, indicando, entre outras informações, o gênero dos
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documentos (textual, iconográfico, audiovisual, cartográfico, informático); e dataslimite dos documentos.
Em 30 de setembro de 1996, foi publicada a Resolução n° 5 (CONSELHO
NACIONAL DE ARQUIVOS, 1996), dispondo sobre a publicação de editais para
eliminação de documentos nos Diários Oficiais correspondentes ao seu âmbito de
atuação, ou seja, da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Os editais para
eliminação de documentos são decorrentes da aplicação de suas Tabelas de
Temporalidade. Pode-se considerar que esses editais publicados em periódicos
oficiais servem como um respaldo para o trabalho do profissional de arquivo, uma vez
que dá publicidade aos documentos que serão eliminados e estabelece um prazo para
possíveis manifestações contra a eliminação.
Já a Resolução nº 7 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 1997), de 20
de maio de 1997, que tratava sobre os procedimentos para a eliminação de
documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Público, foi
revogada pela Resolução n° 40 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014), de
11 de dezembro de 2014, que estabelece procedimentos para a eliminação de
documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR. Essa resolução
estipula que os órgãos e entidades só podem eliminar documentos depois de
concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas Comissões
Permanentes de Avaliação de Documentos (CPAD).
Segundo a Resolução n° 40 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014),
o primeiro procedimento consiste em fazer o registro dos documentos a serem
eliminados, que deverá ser efetuado por meio da elaboração da Listagem de
Eliminação de Documentos. Essa listagem, após a aprovação da CPAD e das
autoridades dos órgãos, deverá ser submetida à instituição arquivística pública. Em
seguida, em conformidade com a Resolução n° 5 (CONSELHO NACIONAL DE
ARQUIVOS, 1996), deverá ser publicado o Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos em periódico oficial. Por fim, após efetivar a eliminação, os órgãos e
entidades devem elaborar o Termo de Eliminação de Documentos, que possui como
objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação. Uma cópia do termo
deve ser encaminhada para a instituição arquivística para ciência de que a eliminação
foi efetivada, sendo que não é obrigatório a publicação do termo em periódico oficial,
devendo ser publicado em boletim interno ou no próprio portal. Vale ressaltar que a
eliminação de documentos arquivísticos públicos e de caráter público deve ser
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efetuada com a garantia de que a descaracterização dos documentos não possa ser
revertida.
A Resolução n° 14 (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2001), de 24 de
outubro de 2001, aprova a versão revisada e ampliada do Código de Classificação de
Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades Meio, como um
modelo a ser adotado nos órgãos e entidades integrantes do SINAR. Além disso,
aprova os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela
Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às
Atividades-Meio da Administração Pública.
Por fim, é possível perceber a importância das resoluções publicadas pelo
CONARQ, uma vez que auxiliam na construção e no desenvolvimento de
instrumentos para a gestão de documentos.
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4 ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ao se falar em arquivos, faz-se necessário delinear o aporte conceitual para o
presente trabalho, visto que a palavra “arquivo” é polissêmica. Nesse sentido,
entende-se como arquivo a “instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia,
o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos” (ARQUIVO
NACIONAL, 2005, p. 27). Como observado por Jean Yves Rousseau e Carol Couture
(1998 apud BELLOTTO, 2014), o arquivo tem o objetivo de ser o espelho da
sociedade, tendo sua razão de existência como prova ou testemunho. Para servir para
tal, os arquivos possuem funções básicas, a saber: criação/produção, classificação,
avaliação, descrição, aquisição, difusão e preservação.
Os arquivos podem ser entendidos como a reunião de documentos, por
passagem natural, de uma só fonte geradora sendo geralmente documentos únicos
congregados em fundos e divididos em séries e essas, por sua vez, em itens
documentais (BELLOTTO, 2014). Dessarte, com os documentos de arquivo
perpassando de forma adequada pelas funções citadas anteriormente, os arquivos
respondem aos seus objetivos básicos, como observado por Bellotto (2014, p. 3):
“servir à administração, à cidadania e à historiografia”.
Como observado na seção anterior, o sentido dos arquivos recai sobre seu
caráter probatório e testemunhal dos próprios documentos de arquivo. Vale ressaltar
que, para assegurar esse valor probatório, os documentos não podem estar isolados
de seu conjunto, já que os documentos destacados de seu contexto possuem sentido
algum. Diante disso, os arquivos, “além de servirem como ferramenta da
administração, também desempenham sentido de ferramentas da cidadania, do direito
e da historiografia” (BELLOTTO, 2014, p. 7). Nesse sentido, os arquivos públicos
posicionam-se como instituições que servem tanto à administração pública quanto aos
cidadãos através das ferramentas de cidadania, direito e historiografia.
Fonseca (1996, p. 45 apud OHIRA, 2004) destaca que até meados do século
XX, as instituições arquivísticas seguiam um modelo institucional que se preocupava
apenas com o recolhimento, a preservação e o acesso dos documentos que eram
gerados pela administração pública. Outrossim, no período posterior à Segunda
Guerra Mundial, essas instituições começaram a repensar no conceito de acesso,
que, em 1948, com a publicação da Declaração dos Direitos Humanos, transformou o
acesso aos arquivos em um direito democrático de todos os cidadãos, não sendo
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apenas uma instituição de reivindicação da pesquisa científica ou histórica (OHIRA,
2004).
À luz da Lei Federal de Arquivos (BRASIL, 1991), arquivos públicos são
identificados como “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”.
Acompanhando a referida Lei e corroborando a discussão do presente trabalho,
demonstra-se interessante também citar a Lei Estadual de Arquivos (RIO DE
JANEIRO, 2009) a qual destaca arquivos públicos como conjuntos de documentos
“produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de
âmbito estadual e municipal, em decorrência de suas funções administrativas,
legislativas e judiciárias”.
A gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo como
instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico são
deveres do poder público previstos na Lei de Arquivos (BRASIL, 1991). Entende-se,
a partir de ambas as Leis, que os arquivos públicos têm como competência, não
somente a documentação histórica, como também os documentos que estão sendo
produzidos no momento. Sendo assim, essas instituições devem pensar na gestão de
documentos completa, em suas três idades. Assim, o foco do presente trabalho recai
sobre os arquivos municipais, visto que a esfera municipal, de acordo com a
Constituição Federal (BRASIL, 1988), representa o ponto mais próximo do cidadão
com o estado. Por conseguinte, como observado por Maria Odila Fonseca (2011), os
municípios encontram-se em um espaço privilegiado dessas relações entre o estado
e a sociedade civil, traduzindo-se em uma discussão a qual também são abordadas
as questões do acesso à informação e da transparência administrativa.
Com efeito, a Constituição Federal garantiu a descentralização política,
garantindo, no caso dos municípios brasileiros, a gestão e a custódia de seus
documentos - o que pode ser diferente em outros países (ALPI; GARCIA, 2008). Os
arquivos públicos municipais são instituições responsáveis pelo conjunto de
documentos produzidos no âmbito da administração pública municipal, como contam
em ambas as Leis citadas no parágrafo anterior. Para o âmbito do presente trabalho,
entende-se como documentos municipais a definição apresentada por Helena Corrêa
Machado e Ana Maria de Almeida Camargo (2000, p. 14):
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são municipais os documentos produzidos, recebidos e acumulados
pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores no desempenho de suas
funções. A tais conjuntos documentais é que o arquivo municipal,
como entidade administrativa responsável por sua custódia,
tratamento e utilização, deverá, prioritariamente, dedicar-se
(MACHADO; CAMARGO, 2000, p. 14).

Assim como na administração pública, os arquivos públicos são organizados
de maneira que atenda às esferas de poder das ações governamentais, ou seja, existe
o Arquivo Nacional, bem como os arquivos estaduais e os arquivos municipais, cada
qual encarregado de suas atribuições da administração direta e indireta respeitando a
independência dos poderes (MACHADO; CAMARGO, 2000; MIRANDA, 2017).
Entretanto, no caso dos arquivos municipais, podem existir documentos de natureza
privada, bem como documentos pertencentes ao Estado ou à União, como é o caso
de atividades de alistamento militar (Ibid.).
Neste ponto, destaca-se que os arquivos públicos não são homogêneos, muito
pelo contrário, estes representam e expressam de mesmo modo que a própria
administração pública; é sabido que a trajetória do Estado brasileiro é turbulenta e
perpassou pelas mais diversas decisões governamentais: desde o fortalecimento do
setor industrial nos anos 1950, transcorrendo pelo modelo de desenvolvimento
econômico do país, até a tentativa de implementação de direitos e garantias do
cidadão em um Estado democrático (JARDIM, 1995; id., 1999b apud MARIZ, 2005).
Logo, cada arquivo público teve uma trajetória, uma reestruturação diferente, esteve
subordinada a alguma secretaria e depois fez parte de outra.
Rodrigues (2002) ratifica a ideia de que se faz importante ressaltar as
especificidades dos municípios, visto que estes se formam pela atração que exercem
sobre determinado número de pessoas ou famílias, que, por conta de um ou mais
motivos em comum se agrupam ao redor de um determinado centro e, por
conseguinte, constituindo um organismo de representação. Ao constituir esse
organismo, é sabido que ocorrem interações sociais que, por sua vez, desdobram-se
em uns costumes e hábitos determinados por uma miríade de fatores, tais como
históricos, geográficos e religiosos (Ibid.). Igualmente, a heterogeneidade dos
arquivos municipais se dá por conta de todas essas diferenças no processo de criação
e avanço dos próprios municípios, sendo assim, essas mudanças podem ser
traduzidas em diversos problemas que as instituições arquivísticas públicas
atravessaram ou ainda atravessam como um reflexo desse passado.
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A situação dos arquivos públicos pode ser verificada através de diversos
relatórios e diagnósticos em diversos momentos. Como José Maria Jardim (1999a, p.
6 apud MARIZ, 2005, p. 60) destaca, foram produzidos diversos diagnósticos
situacionais ao longo dos últimos vinte anos no que diz respeito aos arquivos públicos;
diagnósticos que apontam desde a situação dos acervos acumulados e documentos
em fase de produção denunciam as precariedades organizacional, tecnológica e
humana. Esses diagnósticos representam peça mistér para corroborar no
fortalecimento das políticas públicas arquivísticas, uma vez que ao apontar a situação,
possa existir a possibilidade de melhora através dessas políticas públicas.
Como ilustração, o relatório elaborado por Charles Kecskémeti (1988 apud
MARIZ, 2005), diretor executivo do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), revela
um fenômeno intitulado por ele como “síndrome dos arquivos nominais”, surgida na
América Latina e se alastrou para diversas outras regiões. Essa “síndrome” (Ibid.) diz
respeito aos arquivos que estão incluídos nos organogramas das instituições públicas,
possuindo todos os indícios de sua existência, entretanto, esses arquivos são
desprovidos de recursos, como materiais, jurídicos e humanos para o pleno exercício
de suas atividades.
Diante desse cenário, e trazendo à luz do objeto da presente pesquisa, não
existem estimativas oficiais do número de arquivos municipais no Brasil, embora Maria
Odila Fonseca e um Grupo de Trabalho constituído pelo Conarq realizaram uma
pesquisa com o intuito de identificar o número de arquivos municipais
institucionalizados (OLIVEIRA, 1999 apud MARIZ, 2005). O resultado do referido
trabalho pode ser conferido abaixo:
Quadro 2 - Relação de Estados brasileiros participantes da pesquisa elaborada por Maria Odila
Fonseca em 1996

Bahia

Santa
Catarina

Rio de São
Janeiro Paulo

Rio Grande
do Sul

Minas
Gerais

Paraná

Municípios

415

293

91

645

467

853

399

Arquivos

45

24

04

09

05

03

0

%

10,84 8,19

4,39

1,39

1,07

0,35

0

Fonte: OLIVEIRA, 1999, p. 4 apud MARIZ, 2005, p. 69.

A escassez de arquivos públicos municipais institucionalizados como
constatado no quadro acima é alarmante, ao passo que um arquivo público municipal
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tem por finalidade garantir o pleno acesso aos documentos de arquivo por meio da
gestão, tratamento técnico, transferência, recolhimento, preservação e divulgação
(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014). Como observado anteriormente, os
arquivos municipais representam a extremidade mais próxima da sociedade civil,
sendo assim, a não existência dessas instituições ameaça o pleno acesso à
informação, o apoio ao cidadão na defesa de seus direitos, o fomento do
desenvolvimento científico e a divulgação do patrimônio documental.
A respeito disso, Ana Maria Camargo e Helena Correa Machado (2000, p. 16)
complementam que
o governo municipal é a única instância da estrutura estatal dotada de
concretude e visibilidade, frente à qual as demais não passariam de
abstrações. No município tudo se “municipaliza”, tornando muitas
vezes invisíveis os contornos distintivos das instituições federais e
estaduais que funcionam na mesma circunscrição territorial
(CAMARGO; MACHADO, 2000, p. 16).

.

Os arquivos municipais representam, assim, uma instituição de apoio às

decisões administrativas, não podendo ser vistos somente como uma fonte para a
historiografia. Dito isso, é necessário pensar nessas duas funções como uma só e,
para tal, é necessário haver a gestão desses documentos. Os arquivos públicos não
se limitam mais ao recolhimento, preservação e o acesso, como visto anteriormente a
respeito do modelo institucional até meados do século XX. Dessarte, os documentos
de arquivo são peças que possuem um sentido quando estão integrados ao todo,
preservando seu valor e refletindo o contexto de sua produção (RODRIGUES, 2002).
Ao se pensar na gestão de documentos nos arquivos públicos municipais
visando à eficácia da administração e à adequada preservação dos documentos, um
sistema de arquivos deve ser instituído. Nesse sentido, Nilza Teixeira Soares (1984,
p. 40 apud RODRIGUES, 2002, p. 6) afirma que
um sistema de arquivos bem estruturado, que possa subsidiar os
planos e decisões governamentais, constituem um fator de grande
economia: demonstra as realizações e o planejamento do passado,
motiva à continuidade de realizações importantes e evita à duplicidade
antieconômica de iniciativas (SOARES, 1984, p. 40 apud
RODRIGUES, 2002, p. 6).

Embora exista essa prerrogativa, os arquivos públicos municipais são pouco
vistos como órgãos básicos da administração. Como observado por Fonseca (2011)
em um levantamento realizado nos arquivos municipais das capitais dos estados
brasileiros, é predominante a inserção dos arquivos nas secretarias de Cultura. Vale
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ressaltar a questão da subordinação dos arquivos públicos no poder público, visto que,
por exemplo, um arquivo público estando subordinado à uma secretaria de Cultura
terá diversas barreiras no que tange à implantação de políticas arquivísticas devido à
hierarquia a qual está inserido. Para a implementação de uma política arquivística, é
necessário que não somente o próprio arquivo esteja em concordância, como também
todo o sistema de arquivos do poder público ao qual se insere.
Um arquivo público municipal, estando subordinado diretamente à uma
secretaria de administração, possui maior participação na tomada de decisão das
questões administrativas ao passo que possibilita a implementação das políticas
arquivísticas. Por conseguinte, um sistema de arquivos pleno cumpre o papel de
garantia do acesso à informação, assegurando o cumprimento normativo
preconizados

pelas

leis

de

Acesso

à

Informação,

Transparência

e

de

Responsabilidade Fiscal (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2014).
Deste modo, retoma-se o âmbito dos arquivos públicos nas diversas esferas
de poder, para que essas instituições possam atuar de acordo com sua finalidade,
políticas públicas necessitam ser criadas, pois o Estado é dotado de poder político e
legitimidade governamental para implantar projetos que afetam um ou mais setores
da sociedade (JARDIM, 2006). Neste sentido, a subseção a seguir tratará das políticas
públicas visto que, para entender o significado de políticas públicas arquivísticas, fazse necessário relacionar políticas públicas e, mais a seguir, políticas públicas de
informação.
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS
Política pública pode ser entendida como um conjunto de ações e decisões do
governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da sociedade. A totalidade
dessas ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais)
traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Utilizam-se
Políticas Públicas a fim de atingir resultados em diversas áreas e promover o bemestar da sociedade (CALDAS, 2008). É possível identificar certos atores que
participam das Políticas Públicas, como grupos que integram o Sistema Político
apresentando reivindicações ou executando ações; atores estatais os quais exercem
funções públicas no Estado, tendo sido eleitos pela sociedade para um cargo por
tempo determinado (políticos) ou atuando de forma permanente, como servidores
públicos (que operam a burocracia); atores privados como aqueles que não possuem
vínculo direto com a estrutura administrativa do Estado (CALDAS, 2008).
É interessante notar que as políticas públicas devem ser desenvolvidas pelo
ente federativo que se encontra mais próximo dos cidadãos, ou seja, os municípios.
Caberia ao Governo Federal estabelecer princípios e diretrizes que devem ser
seguidos por todos os municípios, sendo de cada cidade a responsabilidade de
operacionalizá-los, considerando suas peculiaridades. Para que o município possa
assumir mais efetivamente seu papel de gestor de Políticas Públicas, contribuindo
com a descentralização do sistema brasileiro, é necessário que disponibilize de mais
recursos financeiros próprios. As Políticas Públicas devem fazer parte dos
instrumentos de planejamento municipais, a saber: Plano Diretor (nem todos os
municípios possuem); Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias, e; Lei de
Orçamento. As políticas públicas podem ser encontradas no próprio Plano Plurianual
(CALDAS, 2008).
Como observado por Jardim (2011), os arquivos públicos íbero-americanos
institucionalizaram-se no quadro da formação de Estados modernos e, sob essa
perspectiva, as instituições arquivísticas públicas foram inicialmente considerada
exclusivamente como repositórios da chamada identidade nacional. As políticas
públicas traduzem-se, como apontado por Jardim (2011), no “Estado em ação”, ou
seja, um projeto de governo sendo implantado, sendo assim, são ações procedentes
de uma autoridade dotada de poder político e de legitimidade governamental que afeta
um ou mais setores da sociedade. A respeito das políticas de informação, estas
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possuem o objetivo de garantir o marco legal e institucional do qual decorre o
intercâmbio formal de informação.
A política de informação, como apontado por Jardim (2011), representa o
conjunto de regras formais e informais que diretamente, restringindo, impulsionando
ou de outra maneira, formam fluxos informacionais. Outrossim, são ações e decisões
orientadas a preservar e a reproduzir, ou a mudar e substituir, um regime de
informação. A respeito das políticas públicas de informação, González de Gomez
(2002) destaca que estas compõem o “metacapital” do Estado, visto que representam
inscrições documentais e tecnológicas sobrecodificados e acumulados excedentes de
conhecimento e informação. Sendo assim, a política de informação designa, como
apontado por Jardim (2010), diversas ações e processos no campo informacional,
como, em arquivos, bibliotecas, internet, tecnologia da informação, governo eletrônico.
González de Gomez (2002) inclui, também exemplos como a estatística, a cartografia,
as bibliografias nacionais e outros instrumentos de representação documentais.
A saber, um conjunto de decisões governamentais no campo da informação
não resulta necessariamente na constituição de uma política pública de informação
(JARDIM, 2010). Assim como visto a respeito das políticas públicas, é necessária a
definição de atores tanto do Estado quanto da sociedade, o universo geográfico,
administrativo, econômico, temático, social e informacional aos quais estará inserida
(Ibid.). No cenário internacional, González de Gomez (2002) destaca o esforço do
governo dos Estados Unidos em 1963 com a publicação do “Weinberg’s Report”, um
relatório produzido pelo President’s Science Advisory Committee que inclui o
reconhecimento de que o processo de disseminação da informação é uma parte
integral da pesquisa e do desenvolvimento (JOHNSON, 1978). Através desse
reconhecimento, garantiu-se um retorno apropriado do investimento público na
pesquisa e desenvolvimento científicos (Ibid.).
Além do referido relatório, agendas internacionais estabelecidas pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
demonstram um programa intergovernamental e cooperativo para a promoção e
otimização do acesso e uso da informação, como uma busca de superação das
brechas científico-informacionais entre países centrais e periféricos e tendo esses
últimos como alvo principal (JARDIM, 1995, p. 19 e ss. apud GONZALÉZ DE GOMEZ,
2002). Embora tenha existido essa tentativa em países emergentes, na época, a
formulação de políticas informacionais nestes não atingiu o sucesso esperado, tendo,
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somente, no fim da década de 1970 e início da década de 1980 indícios de que o
cenário político se tornariam favoráveis para essa implantação (GONZÁLEZ DE
GOMEZ, 2002).
A possibilidade de implantação a partir desse período de políticas
informacionais está intimamente ligado ao que Castells (1999 apud GONZÁLEZ DE
GOMEZ, 2002, p. 29) denomina como Estado-rede, ou seja, “uma nova fórmula
político-institucional, caracterizada pela redistribuição de competências e recursos de
coordenação entre distintos atores, jurisdições e níveis institucionais e organizacionais
governamentais e não-governamentais”. Como discutido na subseção anterior, essa
configuração a qual a sociedade se desenvolveu é heterogênea, sendo assim, as
regras e valores sociais deveriam estar explícitos, o que não é o caso, formando uma
“anomia informacional” como cunha Star et al. (1998 apud GONZÁLEZ DE GOMEZ,
2002).
Nesse sentido, González de Gomez (2002) traz à discussão o conceito de
“regime de informação” que
designaria um modo de produção informacional dominante em uma
formação social, conforme o qual serão definidos sujeitos, instituições,
regras e autoridades informacionais, os meios e os recursos
preferenciais de informação, os padrões de excelência e os arranjos
organizacionais de seu processamento seletivo, seus dispositivos de
preservação e distribuição. Um “regime de informação” constituiria,
logo, um conjunto mais ou menos estável de redes
sociocomunicacionais formais e informais nas quais informações
podem ser geradas, organizadas e transferidas de diferentes
produtores, através de muitos e diversos meios, canais e
organizações, a diferentes destinatários ou receptores, sejam estes
usuários específicos ou públicos amplos. (GONZÁLEZ DE GOMEZ,
2002, p. 34).

Seguindo essa conceituação, para a presente pesquisa, políticas públicas de
informação serão entendidas como um “conjunto de premissas, decisões e ações que
são produzidas pelo Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do
interesse social, contemplando os diversos aspectos relativos à produção, ao uso e à
preservação da informação arquivística de natureza pública e privada” (JARDIM,
2003, p. 39 apud JARDIM, 2011, p. 201). Neste sentido, também especificar mais
ainda as políticas públicas de informação como políticas públicas arquivísticas que,
de acordo com Jardim (Ibid.), podem ser setoriais, como em função das características
de produção dos arquivos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, entre
outros; como também apresentar uma configuração nacional, regional ou local.
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As políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões das políticas
públicas de informação as quais representam um 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” de natureza pública e privada. Sendo assim, estas atuam para assegurar
os direitos constitucionais de acesso à informação, desse modo, auxiliam na
transparência pública e eficiência administrativa do serviço público e na proteção da
memória social (ALMEIDA, 2013; JARDIM, 2011).
Sendo assim, espera-se, em qualquer circunstância, que apresentem alto grau
de transversalidade (JARDIM, 2011), ou seja, intersecção com outras políticas
públicas, tendo em vista a importância da informação para a execução de cada um
deles. Nesse ponto, faz-se importante destacar que a legislação arquivística não é
uma política arquivística, visto que, no caso da legislação arquivística, esta oferece
elementos normalizadores à política arquivística, mas não é em si mesma uma política
(Ibid.).
Neste ponto, vale questionar se a gestão de documentos é uma política pública
arquivística. Com efeito, a gestão de documentos é utilizada pelo poder público com
um fim para o interesse social numa dimensão estratégica e instrumental para
assegurar os direitos do cidadão (ALMEIDA, 2013).
Como demonstrado por Jardim (2011), as políticas públicas arquivísticas
existem com o intuito de responder aos problemas políticos do campo dos arquivos,
sendo assim, é necessário identificar e analisar esses problemas. À luz da
Constituição de 1988,
todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado. (BRASIL, 1988).

Percebe-se que, para os órgãos públicos darem acesso às informações de
interesse do cidadão, os documentos de arquivo devem estar disponíveis de maneira
que tenham passado por um conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Dessa
maneira, entende-se que a gestão de documentos representa um apoio às políticas
públicas arquivísticas como uma garantia de arquivos organizados, acessíveis e

38

protegidos, contribuindo para a eficiência da máquina pública e na qualidade da
prestação de serviços (SOUSA, 2006 apud ALMEIDA, 2013).
Na seção a seguir, de acordo com o recorte da presente pesquisa, serão
apresentados os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, bem como
uma discussão a respeito da Lei de Acesso à Informação e o acesso aos arquivos
desses municípios.
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6 MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO:
CARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Entende-se que a metropolização gerada pela expansão industrial, a partir da
eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, acarretou um intenso fluxo migratório
alterando o cenário urbano em todos os aspectos, como econômico, social, político e
cultural. Essa urbanização acelerada, tendo como principais cidades a cidade de São
Paulo e a do Rio de Janeiro, fez com que toda a dinâmica de ocupação territorial
criasse espaços de fronteiras os quais refletem até a atualidade os efeitos desse
intenso processo. A figura 1 representa a localização geográfica da unidade federativa
do Rio de Janeiro como é organizado atualmente.
Figura 1 - Localização geográfica da Unidade Federativa do Rio de Janeiro.

Fonte: IBGE, 2018.

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) surgiu após intensas
negociações políticas ao ser sancionada a Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de
1974, pelo presidente Ernesto Geisel (figura 2). Diz-se intensas negociações políticas,
visto que, durante os anos 1960 e 1975, o município do Rio de Janeiro passou a fazer
parte de um novo Estado da federação: o Estado da Guanabara. Decorrente disso, o
município de Niterói tornou-se a capital do Estado do Rio de Janeiro, que desde o
Império já era a capital da Província do Rio de Janeiro. Sendo assim, ao sancionar a
referida Lei Complementar, o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro
deixaram de existir e tornaram-se apenas um.
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Figura 2 - Localização geográfica da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: IBGE, 2016 apud EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO, 2018.

À luz da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os municípios que compõem
agrupamentos, como a RMRJ, não perdem sua autonomia política, financeira e
administrativa (RIO DE JANEIRO, 1989). É de competência dos municípios
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual e
apoiar a atividade cultural.[...]
Art. 359 - Na elaboração e na execução da política de desenvolvimento
urbano e seus instrumentos legais, o Município observará o disposto
nos artigos 182 e 183, da Constituição da República, de modo a
promover e assegurar a gestão democrática e participativa da cidade
e condições de vida urbana digna. (RIO DE JANEIRO, 1989).

Alinhado à autonomia política, de acordo com o artigo 345 da referida
Constituição, o município é regido por Lei Orgânica. Além disso, como apontado por
Garcia (2017), a maioria dos municípios têm datas de criação e instalação diferentes
devido ao primeiro ser determinado por uma Lei Estadual enquanto que o último
efetiva-se apenas quando os Poderes Legislativo e Executivo municipais tomam
posse de seus cargos. Perpassando-se os anos, a RMRJ sofreu algumas alterações
retirando alguns municípios e incluindo outros. A Lei Estadual Complementar nº 105,
de 4 de julho de 2002, é, até o momento, a legislação mais recente a respeito da
atualização dos municípios que compõem a RMRJ, a sabe pelo seu artigo primeiro:
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Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
composta pelos Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti,
Seropédica e Tanguá, com vistas à organização, ao planejamento e a
execução de funções públicas e serviços de interesse metropolitano
ou comum. (RIO DE JANEIRO, 2002).

Atualmente, segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2017b), a RMRJ possui uma área de cerca de 7.535 km² e população
estimada de 13.005.430 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de
1.725,82 habitantes por quilômetros quadrados. De acordo com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (2019), a RMRJ possui IDH de 0,787 em
2017, o que é considerado elevado, ocupando a oitava posição na classificação das
regiões metropolitanas brasileiras. Em termos de população, de acordo com o Censo
de 2010, a RMRJ aparece na segunda posição, estando apenas precedida pela
Região Metropolitana de São Paulo.
Estendendo um pouco mais o mapa, em termos de continente Americano, a
RMRJ ocupa a sexta posição. Toda essa contextualização reforça ainda mais a
importância da criação e desenvolvimento de políticas públicas e políticas públicas
arquivísticas nesses municípios. A seguir, apresentar-se-ão os municípios que
integram a RMRJ, a saber: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova
Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João
de Meriti, Seropédica e Tanguá.

6.1 BELFORD ROXO
O município de Belford Roxo além de fazer parte da Região Metropolitana,
também pertence à Baixada Fluminense. Em 1990, emancipou-se do município de
Nova Iguaçu e, atualmente, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, residem
469.261 habitantes no município. Anteriormente, o então distrito foi criado através do
Decreto Estadual nº 641, de 15 de dezembro de 1938, denominado como Belford
Roxo em homenagem ao engenheiro inspetor geral da Secretaria de Obras Públicas
Raymundo Teixeira Belford Roxo. Este foi um dos colaboradores de Paulo de Frontin
durante a tentativa de captar água da Baixada Fluminense para a Corte em 1888
(IBGE, 2017b).
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Através do Decreto-Lei Estadual nº 1.055, de 31 de dezembro de 1943, o
distrito perdeu parte de seu território para constituição do novo município de Duque
de Caxias e, desde 2007, mantém sua divisão territorial com apenas o município sede.
Os municípios limítrofes são Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de
Meriti. A população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 469.332
habitantes (Ibid.).

6.2 CACHOEIRAS DE MACACU
Criado como distrito em 1647 como Santa’nna de Japuíba e elevado a vila com
a denominação de Santo Antônio de Sá em 1679, Cachoeiras de Macacu
desenvolveu-se como um núcleo agrícola por conta da fertilidade natural do solo. Até
1930, além das lavouras de subsistência, havia uma dependência direta das
atividades da oficina da Estrada de Ferro, projetada para abranger os principais
pontos de comunicação comercial. Além disso, na década de 1940, muitos colonos
migraram para o município por conta de distribuição de terras para assentamento
(Ibid.).
Embora o município tenha se firmado na atividade agropecuária, à medida em
que o desenvolvimento da metrópole da Grande Rio avançava, suas terras
começaram a ser procuradas mais para áreas de lazer, como a criação de sítios e a
expansão de loteamentos. Em 1943, através do Decreto-Lei Estadual nº 1.056, de 31
de dezembro, o município Cachoeiras passou a denominar-se Cachoeiras de Macacu
e, em seguida, em 1950, através de divisão territorial, o município é constituído de três
distritos, a saber: Cachoeiras de Macacu, Japuíba e Subaio. Os municípios limítrofes
são Nova Friburgo, Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, Guapimirim e
Teresópolis. A população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 54.273
habitantes (Ibid.).

6.3 DUQUE DE CAXIAS
Anteriormente denominado Caxias, através do Decreto Estadual nº 2.559, de
14 de março de 1931, fazia parte de Nova Iguaçu como um distrito sendo sede do
povoado da estação ferroviária de Mereti. Em 1943, foi elevado à categoria de
município denominando-se Duque de Caxias através do Decreto-Lei nº 1.055, de 31
de dezembro de 1943, constituindo de três distritos: Duque de Caxias, Imbariê e Meriti.
Pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do Estado do Rio de Janeiro,
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que foi promulgado em 20 de junho de 1947, o distrito de Meriti é desmembrado e
elevado à categoria de município com a denominação de São João de Meriti, ao passo
que, em 1954, através da Lei nº 2.157, de 28 de maio, são criados os distritos de
Campos Elyseos e Xerém, ambos desmembrados do distrito de Imbariê. Sendo assim,
de acordo com a divisão territorial datada de primeiro de julho de 1960, o município é
constituído de quatro distritos: Duque de Caxias, Campos Elyseos, Imbariê e Xerém.
A população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 855.048 habitantes
(Ibid.).

6.4 GUAPIMIRIM
Guapimirim era habitada pelos índios Timbiras às margens do rio AguapeiMirim até o século XVII. Com a chegada dos portugueses, foi fundada, em 1674, a
igreja de Nossa Senhora D’Ajuda do Aguapei-Mirim, que, no seu entorno, surgiu um
povoado de mesmo nome. O local era passagem obrigatória aos que iam em direção
à Serra dos Órgão, além de que, a partir de 1895, com as construções da Estrada de
Ferro, Guapimirim começou a alterar a dinâmica do local, visto que, com o uso da
ferrovia, era possível a venda de produtos do local aos centros urbanos mais distantes
(Ibid.).
O distrito foi criado através do Alvará de 11 de janeiro de 1755 e foi denominado
como Guapimirim. Em seguida, sua criação foi confirmada através dos Decretos nº 1,
de 8 de maio de 1892, e nº 1-A, de 3 de junho de 1892, subordinado ao município de
Magé. Até 1990, o município continuava como distrito de Magé, quando elevado à
categoria de município pela Lei Estadual nº 1.772, de 21 de dezembro de 1990, com
a denominação Guapimirim. Sendo assim, o município é constituído do distrito sede
desde a divisão territorial de 15 de julho de 1995. Os municípios limítrofes são
Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Magé, Petrópolis e Teresópolis. A população, de
acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 51.483 habitantes (Ibid.).

6.5 ITABORAÍ
A origem do município está relacionada à história da extinta Vila de Santo
Antônio de Sá ou Vila de Santo Antônio de Macacu, que existem registros desde 1567.
Em 1696, através do Alvará de 18 de janeiro, criou-se a Freguesia de São João de
Itaboraí. Entre 1700 e 1800, a Freguesia de São João de Itaboraí era considerada
uma das mais importantes da Vila de Santo Antônio de Sá por conta do grande
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desenvolvimento agrícola, principalmente na produção de açúcar. Com a publicação
do Decreto Imperial, de 15 de janeiro de 1833, a freguesia foi elevada à categoria de
Vila de São João de Itaboraí. Foi anexada à vila uma região portuária para o
escoamento da produção agrícola, Porto das Caixas, através dos Decretos Estaduais
nº 1, de 8 de março de 1892, e nº 1-A, de 3 de junho de 1892 (Ibid.).
Com os projetos de criação e ampliação da malha ferroviária no Brasil Império,
por volta de 1850, os transportes fluviais foram substituídos gradualmente pelo
transporte ferroviário. O que, mesmo assim, fortaleceu a vila transformando-a em um
importante ponto de escoamento recebendo toda a produção de gêneros do Norte
Fluminense pela ferrovia e enviando em embarcações. Nesse sentido, a Vila de Santo
Antônio de Sá começou a perder sua condição de entreposto comercial. Através do
Decreto Estadual nº 38, de 16 de janeiro de 1890, a Vila de São João de Itaboraí tornase cidade e, em seguida, em 1892, a Vila de Santo Antônio de Sá torna-se distrito e é
incorporado à cidade de Itaboraí (Ibid.).
Atualmente, com a divisão territorial de 2001, o município é constituído de cinco
distritos: Itaboraí (sede), Cabuçu, Itambi, Porto das Caixas, Sambaetiba, não
configurando os distritos de Manilha, Pacheco e Visconde de Itaboraí, que constavam
na divisão territorial de 15 de julho de 1997. Os municípios limítrofes ao município de
Itaboraí são: Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Maricá e São Gonçalo. A
população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 218.008 habitantes
(Ibid.).

6.6 ITAGUAÍ
Distrito criado pela Ordem Régia, de 22 de dezembro de 1795, com a
denominação de São Francisco Xavier de Itaguaí, visto que, naquela área, foi erguida
uma igreja dedicada a São Francisco Xavier em 1718. Assim como os outros
municípios da região, Itaguaí possuía grandes plantações de cana-de-açúcar, além
de outros produtos predominantemente rurais. Na época, São Francisco Xavier de
Itaguaí era denominado um distrito subordinado aos municípios de Rio de Janeiro e
Angra dos Reis (anteriormente denominado Ilha Grande). Foi elevado à categoria de
vila através do Alvará de 5 de junho de 1818, desmembrando-se dos municípios de
Rio de Janeiro e Angra dos Reis e constituindo-se de três distritos: Itaguaí, Bananal e
Paracambi (Ibid.).
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Após grandes mudanças em sua formação administrativa, com a inclusão e
desmembramento de distritos, é importante ressaltar que, ao final da década de 1930
e início da década de 1940, chegavam imigrantes japoneses que deixavam o estado
de São Paulo e, com o conhecimento do trabalho nas lavouras adquirido
anteriormente, estes trouxeram contribuições para o saneamento das áreas agrícolas.
A partir de então, outros imigrantes chegaram a Itaguaí (Ibid.).
Atualmente, de acordo com a última divisão territorial em 2003, o município é
constituído de dois distritos: Itaguaí (sede) e Ibituporanga. Possui como municípios
limítrofes: Rio de Janeiro, Paracambi, Mangaratiba, Piraí, Rio Claro e Seropédica. A
população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 109.091 habitantes
(Ibid.).

6.7 JAPERI
Criado como distrito do município de Nova Iguaçu através da Lei Estadual nº
1.472, de 28 de abril de 1952, com terras desmembradas do distrito de Belford Roxo.
Anteriormente, quando ainda fazia parte de Belford Roxo, construiu-se parte da
construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, sendo caminho das composições de
São Paulo. Pela Lei Estadual nº 1.902, de 2 de dezembro de 1991, o distrito foi
desmembrado de Nova Iguaçu e elevado à categoria de município sendo assim desde
então (Ibid.).
Atualmente, o município possui os seguintes municípios limítrofes: Miguel
Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e Seropédica. A população, de acordo
com o Censo Demográfico de 2010, é de 95.492 habitantes (Ibid.).

6.8 MAGÉ
Freguesia criada com a denominação de Magé pelo Alvará de 18 de janeiro de
1696. Anteriormente, em 1565, Simão da Mota foi agraciado por Mem de Sá, após
expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, com uma sesmaria muito próxima de onde
hoje é localizado o município de Magé. Em 1789, a Freguesia de Magé é elevada à
categoria de vila através do Ato de 9 de junho de 1789, sendo desmembrada dos
municípios de Santana de Macacu e do Rio de Janeiro. Pelo Alvará de 14 de
dezembro de 1755, é criado o Distrito de Guia de Pacobaíba e anexado à vila de
Magé. Durante o período colonial, por conta do solo fértil, foi possível desenvolver
uma economia agrícola a ponto que, durante o Segundo Império, em 30 de abril de
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1854, inaugurou-se a Estrada de Ferro Mauá, a primeira estrada de ferro da América
Latina, que, mais tarde denominou-se Estrada de Ferro Príncipe Grão-Pará. A Estrada
de Ferro Mauá ligava Guia de Pacobaíba até a região portuária do município do Rio
de Janeiro, denotando a importância da Vila de Magé na época (Ibid.).
Após diversas mudanças em sua formação administrativa, em 1857, através da
Lei Provincial nº 965, de 2 de outubro de 1857, a Vila de Magé é elevada à categoria
de município e, desde 1994, este é constituído de cinco distritos: Magé (sede), Guia
de Pacobaíba, Inhomirim, Santo Aleixo e Suruí. Os municípios limítrofes de Magé são:
Duque de Caxias, Guapimirim e Petrópolis. A população, de acordo com o Censo
Demográfico de 2010, é de 227.322 habitantes (Ibid.).

6.9 MARICÁ
Da mesma maneira que Magé, os primeiros registros a respeito do território
onde se situa atualmente o município de Maricá estão ligados à doação de sesmarias
por volta do século XVI. Os primeiros núcleos de povoação de Maricá estão ligados
aos padres beneditinos que construíram uma capela no povoado de São José de
Imbaçaí. Aos poucos, os habitantes foram deslocando-se para uma outra região em
volta da Lagoa de Maricá, criando a Vila de Santa Maria de Maricá por força do Alvará
de 26 de maio de 1814. A partir de 1889, pelo Decreto Estadual nº 18, de 27 de
dezembro, a vila foi elevada à categoria de cidade denominando-se como Maricá
(Ibid.).
No fim do século XIX, com a construção da estrada de ferro que perpassava
pela região, foi possível escoar mercadorias para outras cidades. Atualmente, o
município é constituído de 3 distritos: Maricá (sede), Inoã e Manoel Ribeiro. Além
disso, os municípios limítrofes a Maricá são Itaboraí, Niterói, Saquarema, São
Gonçalo, Tanguá e Rio Bonito. A população, de acordo com o Censo Demográfico de
2010, é de 127.461 habitantes (Ibid.).

6.10 MESQUITA
O município de Mesquita é oriundo de terras pertencentes ao que atualmente
é o município de Nova Iguaçu. Com a expansão do sistema ferroviário, o antigo Arraial
da Cachoeira passou a ser denominado como Jerônymo de Mesquita e, em seu
entorno, instalou-se a Companhia Material de Construção Ludolf & Ludolf visto que o
local possuía regiões alagadas as quais o barro poderia ser transformado em tijolos e
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telhas. Em 1952, o povoado é elevado à categoria de distrito denominando-se
Mesquita através da Lei Estadual nº 1.472, de 28 de abril, subordinado ao município
de Nova Iguaçu (Ibid.).
Em 1999, o distrito de Mesquita foi elevado à categoria de município através
da Lei Estadual nº 3.253, de 25 de setembro e, em 2009, através da Lei Municipal
Complementar nº 9, o município foi dividido em três distritos: Mesquita (sede), Vila
Emil e Banco de Areia. Os municípios de Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, São
João de Meriti e Rio de Janeiro são municípios limítrofes. A população, de acordo com
o Censo Demográfico de 2010, é de 168.376 habitantes (Ibid.).

6.11 NILÓPOLIS
O atual município de Nilópolis já foi parte da capitania hereditária de São
Vicente, que pertenceu a Martin Afonso de Souza até 1531. Após esse ano, essa
capitania hereditária foi dividida em sesmarias e grandes fazendas. Uma dessas
fazendas, em 1621, era uma área denominada Fazenda de São Mateus, onde, em
1937, foi construída a Capela de São Mateus. A região ficou conhecida pela produção
de açúcar e aguardente que escoava para o porto da Pavuna. Com a implantação da
Estrada de Ferro D. Pedro II, em 1858, a linha ferroviária cortava a referida fazenda,
causando diversas mudanças, como transformá-la em um loteamento à venda (Ibid.).
Em 1916, através da Lei Estadual nº 1.332, de 9 de novembro, foi criado o
distrito de São Mateus subordinado ao município de Nova Iguaçu. Através da Lei
Estadual nº 1.705, de 6 de outubro de 1921, o distrito de São Mateus passou a
denominar-se Nilópolis, em homenagem a Nilo Peçanha, presidente do Brasil que
assumiu a presidência após o falecimento de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909
e governou até 15 de novembro de 1910. Com a promulgação do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado do Rio de Janeiro, em 20 de junho de 1947, o
distrito de Nilópolis é desmembrado de Nova Iguaçu e elevado à categoria de
município. Atualmente, o município é constituído de dois distritos: Nilópolis (sede) e
Olinda. Os municípios limítrofes são Mesquita, São João de Meriti e Rio de Janeiro. A
população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 157.425 habitantes
(Ibid.).
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6.12 NITERÓI
O atual território do município de Niterói começou a ser ocupado no final do
século XVI após a doação de sesmarias ao chefe indígena Araribóia quando fundouse a aldeia de São Lourenço dos Índios. Além dessa aldeia, organizaram-se
povoações em terras próximas e, mais tarde, freguesias. Por meio do Alvará de 18 de
janeiro de 1696, criou-se a freguesia denominada de Vila Real da Praia Grande. Com
a chegada da Corte de D. João VI ao Brasil, grandes mudanças começaram a ocorrer,
principalmente na Vila Real da Praia Grande, local onde a família real portuguesa
passa seus momentos de lazer (Ibid.).
Através do Alvará de 10 de maio de 1819, a freguesia foi elevada à categoria
de vila com a denominação de Vila Real da Praia Grande, desmembrando-se da
cidade do Rio de Janeiro e tendo como sede a povoação de São Domingos da Praia
Grande. Com a Lei Provincial nº 6, de 28 de março de 1835, recebeu foros de cidade
com a denominação de Niterói. A partir daí, com o estabelecimento da vila como
capital da Província pela Lei Provincial nº 2, de 26 de março de 1835, desencadearamse uma sequência de desenvolvimentos urbanos, como a implantação do serviço de
barca a vapor, em 1835, a iluminação pública a óleo de baleia, em 1837, os primeiros
lampiões a gás, em 1847, entre outros. Com a eclosão da revolta armada em 1893, a
capital da Província do Rio de Janeiro foi transferida para Petrópolis e seguiu dessa
maneira por dez anos (Ibid.).
Nesse ínterim, através do Decreto Estadual nº 124, de 22 de setembro de 1890,
são desmembrados da cidade de Niterói as freguesias de São Gonçalo, Nossa
Senhora da Conceição dos Cordeiros e São Sebastião de Itaipu que, juntos,
constituíram o novo município de São Gonçalo. Com o Decreto Estadual nº 542, de 4
de agosto de 1902, Niterói volta a ter a condição de capital e novas intervenções
urbanas são realizadas até 1974, quando ocorre a fusão do Estado do Rio de Janeiro
e o Estado da Guanabara, retirando essa condição de capital de Niterói. Em 1943, o
distrito de Itaipu é desmembrado de São Gonçalo e volta a ser parte de Niterói. Com
a construção da Ponte Rio-Niterói, houve uma intensificação na produção imobiliária
nas áreas centrais e bairros mais litorâneos, além da ocupação de outras áreas, como
a Região Oceânica e Pendotiba (Ibid.).
Atualmente, os municípios limítrofes de Niterói são São Gonçalo, Maricá e Rio
de Janeiro. A população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 487.562
habitantes (Ibid.).
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6.13 NOVA IGUAÇU
A freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu foi criada no ano de 1719
e confirmada através do Alvará de 27 de janeiro de 1755. A região era conhecida pela
sua prosperidade agrícola que, através do Rio Iguaçu, era possível escoar as
mercadorias até o Rio de Janeiro. Por conta disso, o Decreto Provincial de 15 de
janeiro de 1833 criou-se a Vila de Iguaçu. Entretanto, em 1835, extinguiu-se a Vila de
Iguaçu e seu território foi dividido entre os municípios de Vassouras e Magé, em
seguida, pela Lei Provincial nº 40, de 7 de maio de 1836, anulou-se a divisão do
território entre os referidos municípios e foi anexada a freguesia de Iguaçu ao
município de Niterói. Pouco tempo depois, essas determinações foram revogadas pela
Lei nº 57, de 10 de dezembro de 1936, restaurando a Vila de Iguaçu com seu antigo
território (Ibid.).
Em 1891, a sede da vila foi transferida para Maxambomba e, nesse mesmo
ano, a vila foi elevada à condição de cidade. Com a implantação da Estrada de Ferro
D. Pedro II, o escoamento fluvial perdeu sua influência, movendo grande parte da
população para as áreas próximas da linha férrea. Em 1916, ocorreu a mudança
toponímica da cidade para Nova Iguaçu e, com o passar dos anos, o município foi
perdendo seus distritos que, por sua vez, tornaram-se outros municípios. Com as
grandes obras de saneamento urbano na Baixada Fluminense, foi possível verificar
um crescimento no município, uma vez que pela sua proximidade com o Estado da
Guanabara, o escoamento de produtos é facilitado (Ibid.).
Atualmente, o município de Nova Iguaçu conta apenas com seu distrito sede e
os municípios limítrofes são Miguel Pereira, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita,
Rio de Janeiro, Seropédica, Queimados e Japeri. A população, de acordo com o
Censo Demográfico de 2010, é de 796.257 habitantes (Ibid.).

6.14 PARACAMBI
O município de Paracambi surgiu a partir do antigo povoado de Ribeirão dos
Macacos, onde era passagem para Minas Gerais e São Paulo. Passou a denominarse Belém em 1892 subordinado ao município de Vassouras. O distrito obteve um
crescimento expressivo devido à inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil,
em 1861, e a instalação de uma fábrica de tecidos em 1865. Entre 1906 e 1909, o
distrito passou a denominar-se Macacos, porém, pouco tempo depois, a alteração
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toponímica foi revogada. Em 1919, o distrito de Belém passou a denominar-se
Paracambi, entretanto, alguns anos mais tarde, em 1938, passou a denominar-se
Tairetá. Porém, em 1960, o distrito de Tairetá deixa de fazer parte de Vassouras e,
junto com o distrito de Paracambi, que é desmembrado do município de Itaguaí,
formam o novo município de Paracambi (Ibid.).
Paracambi, atualmente, possui como municípios limítrofes Engenheiro Paulo
de Frontin, Itaguaí, Japeri, Mendes, Miguel Pereira, Seropédica e Piraí. A população,
de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 47.124 habitantes (Ibid.).

6.15 QUEIMADOS
Distrito criado através do Decreto Estadual nº 1, de 8 maio de 1892,
subordinado ao município de Iguaçu. Entre 1911 e 1924, passou a ser denominado
Queimado, ao invés de Queimados. A partir de 1990, o distrito emancipou-se do
município de Nova Iguaçu, sendo elevado à categoria de município através da Lei
Estadual nº 1.773, de 21 de dezembro de 1990. O município também passou por
grandes mudanças com a implantação da Estrada de Ferro D. Pedro II (Ibid.).
A população, de acordo com o Censo Demográfico, de 2010 é de 137.962
habitantes. Os municípios limítrofes de Queimados são Japeri, Nova Iguaçu e
Seropédica (Ibid.).

6.16 RIO BONITO
Existem registros a respeito da área onde hoje é Rio Bonito desde a época da
capitania de São Vicente, a qual era habitada por índios Tamoios. Em 1768, criou-se
o distrito de Nossa Senhora da Conceição do Rio do Ouro através da Provisão de 27
de agosto, sendo que, em 1846, foi elevado à categoria de vila sendo desmembrado
do município de Saquarema e Silva Jardim. Com o desenvolvimento da Estrada de
Ferro Carril Niteroiense, a vila consegue ser elevada à condição de cidade com a
denominação de Rio Bonito pelo Decreto Estadual nº 37, de 16 de janeiro de 1890
(Ibid.).
Atualmente, o município possui três distritos: o distrito sede, Boa Esperança e
Basílio. Os municípios limítrofes são Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim,
Saquarema, Tanguá, Araruama e Itaboraí. A população, de acordo com o Censo
Demográfico de 2010, é de 55.551 habitantes (Ibid.).
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6.17 RIO DE JANEIRO
Os registros a respeito do município do Rio de Janeiro são datados desde a
expedição exploratória portuguesa, comandada por Gaspar Lemos, que chegou em
janeiro 1502 à Baía de Guanabara. Este, que imaginou ser uma foz, nomeou a região
como Rio de Janeiro. Após muita disputa com os franceses, os portugueses
conseguiram dominar a região e, em 1º de março de 1565 foi fundada a cidade de
São Sebastião do Rio de Janeiro (Ibid.).
O território da cidade era bastante extenso, com freguesias por toda a orla
atlântica e por todo o interior até o Médio Paraíba do Sul. Devido à exploração de ouro
em Minas Gerais, a cidade tornou-se uma importante região, principalmente servindo
de porto para escoamento de produtos. Com isso, em 1763, torna-se sede do Brasil
Colônia, sendo transferida da Bahia. Com a chegada da Família Real Portuguesa em
1808, a cidade perpassou por diversas mudanças estruturais e administrativas. Logo
após, em 1834, em virtude do Ato Adicional à Constituição de 1824, o município de
Rio de Janeiro passou a se constituir como um município neutro da Corte, tornando
Niterói a capital da Província (Ibid.).
Com a diminuição da exploração do ouro e a volta da Família Real para
Portugal, a capital continuou importante devido à era do café. Através do advento da
República, por força do artigo 2º da Constituição de 1891, o município neutro passou
a constituir o Distrito Federal, continuando a ser a capital do Brasil. Porém, através da
Constituição de 1946, foi efetuada a transferência do Distrito Federal para constituir o
Estado da Guanabara. Em 1960, efetivada a transferência da capital da República
para Brasília, o Estado da Guanabara passou a constituir uma nova unidade
federativa. Após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro através da
Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, o município do Rio de Janeiro passou
a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro, sendo constituído apenas do distrito sede
(Ibid.).
A população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de 6.320.446
habitantes. Os municípios limítrofes são Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo, São
João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Magé, Itaboraí,
Maricá, Queimados, Petrópolis e Guapimirim (Ibid.).
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6.18 SÃO GONÇALO
Fundada em 6 de abril de 1579 por Gonçalo Gonçalves, que, em 1647,
alcançou a categoria de freguesia através do Alvará de 10 de fevereiro de 1646,
subordinada ao município de Niterói. Durante o século XVIII, a freguesia passou por
um grande desenvolvimento econômico devido à instalação de engenhos de açúcar e
aguardente, além da produção de outras atividades agrícolas, como lavouras de
mandioca, feijão, milho e arroz. Consoante a esse avanço, a freguesia foi elevada à
categoria de vila em 1890, desmembrando-se de Niterói junto ao distrito de Itaipu, que
apenas em 1943 o distrito volta a ser transferido para o município de Niterói (Ibid.).
Atualmente, o município é composto dos seguintes distritos: o distrito sede,
Ipiiba, Monjolos, Neves e Sete Pontes. A população, de acordo com o Censo
Demográfico de 2010, é de 999.728 habitantes. Os municípios limítrofes ao município
de São Gonçalo são Niterói, Maricá e Itaboraí (Ibid.).

6.19 SÃO JOÃO DE MERITI
Originário de uma sesmaria doada a Brás Cubas, em 1647 foi criado um distrito
subordinado ao município de Iguaçu com a denominação de Meriti. Pelo distrito ser
banhado pelos rios Miriti e Sarapuí, importantes vias de transporte de mercadorias da
época, o distrito fez parte de uma região produtora de milho, mandioca, feijão e açúcar
na época (Ibid.).
Após o desenvolvimento na agricultura, as grandes fazendas começaram a se
dividir devido à escassez de mão-de-obra, tornando-se pequenas propriedades que
acabaram por desenvolver atividades de fruticultura e hortigranjeiros para abastecer
a cidade do Rio de Janeiro. Em 1943, o distrito de Meriti é transferido do município de
Nova Iguaçu para o de Duque de Caixas, sendo elevado à categoria de município
apenas em 1947, denominando-se São João de Meriti. A população, de acordo com
o Censo Demográfico de 2010, é de 458.673 habitantes. Os municípios limítrofes são
Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis e Rio de Janeiro (Ibid.).

6.20 SEROPÉDICA
Em 1818, a aldeia de Itaguaí foi elevada à categoria de vila denominada Vila
de São Francisco Xavier de Itaguaí, através de desmembramento de territórios do Rio
de Janeiro e Angra dos Reis. A partir de 1851, sendo parte da Vila de São Francisco
Xavier de Itaguaí, o distrito de Bananal aparece na divisão administrativa. Com a
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extração de ouro em Minas Gerais, o distrito de Bananal tornou-se parada tanto para
quem se dirigia a Minas Gerais quanto a São Paulo (Ibid.).
Assim como em outras áreas da região, a produção de arroz, feijão, milho, anil
e aguardente foram de grande importância para o desenvolvimento local. Em 1924, o
distrito de Bananal passou a ser denominado Padioba e, logo em seguida, em 1926,
passou a ser denominado Seropédica devido a uma antiga fazenda de seda no distrito.
Criou-se, em 1938, o Centro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronômicas onde
hoje funciona a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) (Ibid.).
A emancipação do município aconteceu em 1995, desmembrando-se de
Itaguaí e, hoje, a população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, é de
78.186 habitantes. Os municípios limítrofes são Itaguaí, Japeri, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados e Rio de Janeiro (Ibid.).

6.21 TANGUÁ
Anteriormente à criação do distrito de Tanguá em 1924, o local era partes de
sesmarias e seu histórico está diretamente ligado a Santo Antônio de Sá e São João
Batista de Itaboraí. A área era explorada economicamente para o cultivo de cana-deaçúcar, mandioca, milho, feijão, aguardente e farinha. Por conta disso, a implantação
da Estranha de Ferro-Carril Niteroiense, em 1878, conseguiu ajudar no escoamento
das mercadorias para a área mais central e portuária da Província (Ibid.).
Apenas em 1995 que o distrito foi elevado à categoria de município,
desmembrando-se de Itaboraí. Atualmente, a população, de acordo com o Censo
Demográfico de 2010, é de 30.732 habitantes. Os municípios limítrofes são Itaboraí,
Maricá, Rio Bonito, Saquarema e Cachoeiras de Macacu (Ibid.).
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7 ARQUIVOS E ACESSO À INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO (2017-2019)
A democratização constitucional provida pelo Direito Administrativo fez com
que, consequentemente, as decisões administrativas acompanhadas de segredo
como mecanismo central da administração pública começassem a perder espaço para
um novo espaço público de liberdade de troca de ideias e decisões. Nesse sentido, o
conceito de segredo está ligado a todo o conhecimento, informação, ação ou decisão
que esteja oculta ao público pelos atores que desempenham diversas funções no
âmbito do Estado. Posto isso, para implantar um Estado que exige um espaço
administrativo livre, o princípio da transparência faz-se um grande aliado.
Convergindo para o cenário do Brasil, o ano de 2011 foi marcado pela Lei
Federal nº 12.527, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Através da LAI, regulou-se o
acesso à informação previsto na Constituição Federal, sendo dever dos órgãos e
entidades do poder público assegurar a gestão transparente da informação,
propiciando um amplo acesso e divulgação; proteger a informação garantindo sua
disponibilidade, autenticidade e integridade, e; proteger a informação sigilosa e a
informação pessoal (BRASIL, 2011). Ao assegurar esses quesitos, coloca-se em
destaque o Estado Democrático de Direito. O acesso à informação, previsto na LAI,
compreende os direitos de obter (BRASIL, 2011):
I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso,
bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a
informação almejada;
II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou
acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a
arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade
privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades,
mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades,
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do patrimônio público,
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas,
projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e
indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de
contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo
prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (BRASIL,
2011).
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De acordo com a avaliação da Escala Brasil Transparente 360° realizada em
2018 pela Controladoria-Geral da União, dos municípios da Região Metropolitana do
Estado do Rio de Janeiro, nenhum município possui nota máxima (dez) (quadro 3).
Os que possuem nota acima de oito são: Paracambi (8,02), Nova Iguaçu (8,89),
Mesquita (9,15) e Niterói (9,25). (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2019).
Quadro 3 - Ranking de transparência dos municípios do Estado do Rio de Janeiro com grifo aos
municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Posição

Localidade

Nota

39

Valença

9.32

47

Niterói

9.25

57

Mesquita

9.15

81

Volta Redonda

8.89

84

Nova Iguaçu

8.89

98

Macaé

8.76

118

Petrópolis

8.63

139

Saquarema

8.33

155

Angra dos Reis

8.17

158

Campos dos Goytacazes 8.15

175

Paracambi

8.02

200

Resende

7.81

253

Rio das Ostras

7.4

311

Rio de Janeiro

6.77

311

Duque de Caxias

6.77

319

Barra Mansa

6.65

336

Nova Friburgo

6.46

348

Barra do Piraí

6.36

386

Itaguaí

6.04

404

Três Rios

5.91

56

410

São Gonçalo

5.86

416

Cachoeiras de Macacu

5.81

459

Maricá

5.52

478

Magé

5.38

508

Seropédica

5.16

515

Itaperuna

5.09

518

São João de Meriti

5.04
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São Pedro da Aldeia

4.76

549

Araruama

4.74

564

Teresópolis

4.46

589

Rio Bonito

4.15

590

Cabo Frio

4.12

592

Guapimirim

4.05

616

Nilópolis

3.71

627

Japeri

3.51

631

Queimados

3.31

644

Itaboraí

2.89

663

Belford Roxo

1.06

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018 (adaptação).

Muito embora a metodologia tenha sofrido alterações desde a terceira edição,
não há menção a respeito dos arquivos públicos municipais.
Os arquivos possuem duas características fundamentais, a saber: a
preservação, de maneira organizada, dos registros e provas das atividades
administrativas, e; ser uma fonte de informação, tanto para própria instituição a qual
produziu o documento, como para a sociedade (AGUILERA MURGUÍA, 2010).
Partindo dessa premissa, entende-se que o arquivo, como instituição inserida
na administração pública, seria um dos locais o qual o cidadão teria o direito de acesso
à informação.
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Sendo assim, voltando à questão do presente trabalho de conclusão de curso,
que é a identificação de políticas públicas de arquivos municipais como requisito de
acesso à informação, durante o decorrer do ano junto ao Grupo de Pesquisa “Gênese
Documental Arquivística”, UFF/CNPq, elaborou-se o Formulário Diagnóstico da
Situação Arquivística, para coleta de dados nas visitas aos arquivos dos municípios
estudados (Apêndice B). Este instrumento, elaborado pela equipe do projeto
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ana Célia Rodrigues, teve por objetivo a coleta de dados
por todos os pesquisadores do grupo que trabalham com recortes temáticos
vinculados à pesquisa, cuja aplicação se dá através de visitas aos municípios e
entrevistas com os responsáveis pelos arquivos.
O intuito do desenvolvimento do presente trabalho é o de dar continuidade às
pesquisas desenvolvidas pela equipe de pesquisadores sob a coordenação da Prof.ª
Dr.ª Ana Célia Rodrigues, no âmbito do Grupo de Pesquisa Gênese Documental
Arquivística UFF/CNPq. Neste contexto, destaca-se o Trabalho de Conclusão de
Curso de Nádia Dévaki Pena Garcia, “Os arquivos nos municípios da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro: estudo de identificação das políticas públicas
arquivísticas para acesso à informação” (2017) e a dissertação de Mestrado de
Amanda Barbosa Vilela, “Os arquivos no contexto das ações de transparência do
Poder Executivo do município de Niterói, RJ” (2019), dados de referencia para esta
nova discussão.
Partindo dos dados levantados por Garcia (2017) a respeito das políticas
públicas arquivística em cada município do Grande Rio, elaborou-se o questionário
para ser aplicado nas entrevistas que seriam conduzidas em cada um desses
municípios. Entretanto, devido às adversidades das condições político-sociais na
região desde o princípio do ano de 2019 em todo o território nacional, por questões
de segurança e integridade, a realização das entrevistas não ocorreu.
Optou-se, então, por elaborar um novo questionário, com redação mais
simplificada que fosse capaz de ser respondida através de solicitação pelo Sistema
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), texto que consta do
Apêndice A
A partir daí, buscou-se enviar o questionário por meio de requerimento através
do e-SIC de cada município, controle de solicitações apontado no quadro a seguir:
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Quadro 4 - Informações sobre o envio do requerimento de acesso à informação via e-SIC aos
municípios

Município
Belford Roxo

Observações

Data de envio

Cadastro no e-SIC da prefeitura não
funciona.

Cachoeiras de Macacu Número do protocolo: 2019.0089.000137. 20/05/2019

Duque de Caxias

Não foi encontrado o e-SIC no site do portal
da transparência da prefeitura.

Guapimirim

Número do protocolo: 00075.000010/2019- 20/05/2019
90.

Itaboraí

Não foi encontrado o e-SIC no site do portal
da transparência da prefeitura.

Itaguaí

Não foi encontrado o e-SIC no site do portal
da transparência da prefeitura.

Japeri

Número
de
12084080703/04061991.

Magé

Número de protocolo 2019.3127.000277.

Maricá

Cadastro realizado no e-SIC, porém não foi 14/05/2019
recebido o e-mail de confirmação. Alguns
dias depois, foi recebido contendo os dados
de acesso. Número de protocolo: 174/2019.

Mesquita

Número do Protocolo: 9/2019

Nilópolis

Ao enviar solicitação por e-SIC, o 16/04/2019
requerente entrado em contato através de
e-mail pela assessora administrativa Jane

protocolo: 05/04/2019

04/05/2019

05/04/2019
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Rezende a qual respondeu ao questionário
através da própria mensagem eletrônica.

Niterói
Nova Iguaçu

Número da solicitação: 37/2019.

Paracambi

04/05/2019

20/05/2019

Queimados

Número da solicitação: 14/2019.

04/05/2019

Rio Bonito

Número do protocolo: 2019.0104.000079. 20/05/2019

Rio de Janeiro

Número da solicitação: RIO-19488083-0.

São Gonçalo

Não foi encontrado o e-SIC no site do portal
da transparência da prefeitura.

São João de Meriti

Número de Protocolo: 76/2019.

Seropédica

Pedido de acesso enviado, porém, não 20/05/2019
houve mensagem informando êxito no
envio ou algum aviso por e-mail.

Tanguá

Não foi informado número de protocolo.

04/05/2019

04/05/2019

04/05/2019

Fonte: o autor.

De acordo com o parágrafo primeiro do art. 11 da LAI, o órgão ou a entidade
que receber o pedido de acesso à informação deverá, em um prazo não superior a
vinte dias, comunicar o atendimento ou não (BRASIL, 2011). Outrossim, é possível
prorrogar o prazo para mais dez dias mediante justificativa. Elaborou-se outro quadro
contendo a resposta de cada município, como pode ser observado abaixo:
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Quadro 5 - Respostas obtidas através de requerimento de acesso à informação via e-SIC aos
municípios

Município

Data de

Resposta

resposta

Belford Roxo

Cachoeiras 29/10/2019 Boa tarde. Resposta Secretaria de Administração.
de Macacu

Informamos que na rua Getúlio Vargas nº 138 temos um
setor do Arquivo Municipal para atendimento ao público
funcionando no horário de 10 as 16 horas. Nossos
arquivos estão guardados na Rua Manoel Delfim
Sarmento

próximo

possivelmente

numero

mudança

509,

para

novo

aguardando
endereço.

Agradecemos seu contato

Duque

de

Caxias

Guapimirim

Itaboraí

Itaguaí

Japeri

Magé

18/4/2019 Bom Dia, Thales Vicente de Souza Em resposta a
solicitação

sob

o

protocolo

2019.3127.000277

é

necessario que o requerente compareça ao setor de
PROTOCOLO no térreo da prefeitura municipal de Magé.
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Localizado na Praça Dr Nilo Peçanha - S/N - Centro Magé - RJ. Horario de atendimento de 2ª a 6ª das 09:00
às 17:00. Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos
protestos da mais elevada estima e consideração

Maricá

20/05/2019 Boa tarde, 1- O município de Maricá possui arquivo
público municipal, órgão responsável pela gestão e
guarda

de

municipais,

documentos

produzidos

institucionalizado

pelos

órgãos

do

Decreto

através

2015/2018, de 28/08/18, publicado no Jornal Oficial de
Maricá - JOM, nº 866, de 03/09/2018. 2- O arquivo público
municipal está localizado no loteamento Vera Cruz, lote
27, Rodovia Amaral Peixoto, Itapeba, Maricá - RJ.
Telefone

Institucional

Secretaria

de

Administração:

99106-9298. Segue em anexo decreto. Atenciosamente.

Mesquita

11/04/2019 Resposta: Mesquita, 11 de abril de 2019Resposta ao
pedido e-SIC nº 09/2019Em resposta ao seu pedido,
enviamos as informações abaixo e também o ofício dos
quais se originaram, em anexo.1- Lei nº 214/2005;2- O
município possui um Arquivo Público Municipal;3- Avenida
Coelho da Rocha, nº 1426, Rocha Sobrinho, Mesquita ?
RJ.

Não

possui

telefone,

e

seu

e-mail

é

arquivomunicipal@mesquita.rj.gov.br (para marcação de
visita, é necessário entrar em contato).Vale ressaltar que
seu pedido pode caber recurso, observado o art. 20 do
Decreto nº 1.200/2012.Atenciosamente,e-SIC Mesquita
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Nilópolis

03/05/2019 Bom dia!!!!
Prezado,
A Prefeitura Municipal de Nilópolis,
tem como acervo público municipal, junto à Secretaria
Municipal de Cultura, sito à rua Luiz Gonçalves s/nº Cabral
- Nilópolis RJ. Telefone ( 021) 989463788.
Sem mais,
Jane

Niterói

Nova Iguaçu 12/04/2019 Segue a resposta através da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração e Gestão (SEMPLAG); Em
atenção a solicitação supra, informo que como o
requerente fez 3 questionamentos segue abaixo o
solicitado. 1) Não existe. 2) Existe um arquivo geral de
processos, além dos acervos das próprias secretarias. 3)
O arquivo encontra-se localizado na Avenida Abílio
Augusto Távora, n° 2301 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu/RJ.
Telefone para contato: 21 3779-0950. Caso entre em
contato, falar com Júlio Galdino - Coordenador do arquivo
geral. -

Paracambi

Queimados

Rio Bonito
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Rio

de 05/04/2019 Prezado Cidadão, Informamos que a o Rio de Janeiro

Janeiro

possui o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, cujo
site encontra-se na página principal da Prefeitura do Rio,
disponível

para

consulta

no

endereço

http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral O AGCRJ foi
instituído em 5 de agosto de 1893, pelo Decreto nº 44. O
requerente

poderá

encontrar

demais

históricas

informações
em

http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/agcrj-125-anos
A cópia deste Decreto, devido ao seu valor histórico,
somente poderá ser consultado no próprio Arquivo. O
AGCRJ encontra-se na Rua Amoroso Lima, 15, na Cidade
Nova. O horário de funcionamento é de segunda a sextafeira, de 9h às 18h. O requerente poderá interpor recurso
contra esta resposta na forma dos arts. 24 e 25 do Decreto
RIO nº 44.745 de 2018: "No caso de indeferimento de
acesso às informações ou às razões da negativa do
acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a
decisão ao dirigente máximo do órgão ou entidade
possuidora da informação à qual foi negado o acesso, no
prazo de dez dias a contar da sua ciência. Parágrafo
único. Quando não for autorizado o acesso por se tratar
de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente
deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso,
prazos

e

condições

para

sua

interposição."

Atenciosamente, Coordenadoria de Acesso à Informação.
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de
Meriti
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Seropédica

Tanguá
Fonte: elaborado pelo autor.

É interessante notar que não há uma padronização das respostas, como pode
ser observado no quadro anterior. Com a coleta de dados realizada através dos eSICs, os resultados obtidos foram cotejados com os resultados apresentados por
Garcia (2017), visto que o presente trabalho de conclusão de curso configura-se como
uma extensão do mesmo, contribuindo para monitorar o cenário encontrado em 2017.
Por conseguinte, a análise dos resultados foi agrupada de acordo com dois aspectos
elencados como pertinentes à discussão e serão apontados a seguir.

7.1 ATENDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO PELA LAI
Dos 21 municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro,
cinco municípios não tinham cadastro do e-SIC visivelmente no momento do acesso
para que o questionário fosse enviado. Sendo assim, o questionário foi enviado
apenas para quinze municípios (gráfico 1), são eles: Cachoeiras de Macacu,
Guapimirim, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi,
Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
Gráfico 1 - Proporção dos municípios que foi enviado requerimento via e-SIC aos municípios

25%

75%

Requerimento via e-SIC enviado

Requerimento via e-SIC não enviado
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Fonte: elaborado pelo autor.

A respeito do envio por e-SIC, mostrou-se um expressivo avanço comparada à
constatação de Garcia (2017, p. 75) a qual a autora apontou que os municípios de
Guapimirim, Mesquita, Nilópolis, Paracambi e Tanguá não possuíam o Sistema
Eletrônico disponível em seus sítios institucionais na época. Embora seja importante
a disposição desses recursos nos sítios institucionais, apenas sete municípios
responderam ao requerimento via e-SIC (gráfico 2).
Gráfico 2 - Contestação dos requerimentos via e-SIC aos municípios

47%
53%

Não respondido

Respondido

Fonte: elaborado pelo autor.

Apenas o município de Cachoeiras de Macacu respondeu ao requerimento
fora do prazo estipulado pela LAI, como pode ser observado no quadro abaixo
(gráfico 3).
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Gráfico 3 - Prazo de resposta dos requerimentos enviados aos municípios
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Fonte: elaborado pelo autor.

A qualidade das respostas foi razoável, visto que, apenas a resposta do
município de Magé não abordou o questionário, solicitando que fosse realizada uma
visita ao setor de protocolo da prefeitura municipal (gráfico 4).
Gráfico 4 - Qualitativo das respostas obtidas através do requerimento enviado aos municípios
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7.2 EXISTÊNCIA DE ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Analisando o conteúdo das respostas, o município de Cachoeiras de Macacu
informou que existe um setor do Arquivo Municipal para atendimento ao público,
porém, não houve resposta completa a qual foi solicitada uma cópia do ato legal de
criação do arquivo público. Segundo Garcia (2017, p. 80), o município possui um
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Arquivo

Geral/Central/Intermediário,

e,

não,

um

Arquivo

Público

Municipal

institucionalizado por meio de ato normativo. O endereço onde se localiza o referido
arquivo também foi informado.
Como observado, a resposta do município de Magé não abordou o
questionário, da mesma forma, Garcia (2017, p. 80) não obteve resultados positivos
no requerimento pelo Serviço de Informação ao Cidadão.
O município de Maricá possui um arquivo público municipal responsável pela
gestão e guarda dos documentos produzidos pelos órgãos municipais. Este foi
institucionalizado através do Decreto Municipal nº 2015, de 28 de agosto de 2018.
Essa resposta positiva representa uma atualização na pesquisa de Garcia de 2017,
visto que, até o momento, o município possuía apenas um arquivo geral sem um ato
normativo institucionalizando-o. O endereço onde se localiza o referido arquivo
municipal também foi informado.
O município de Mesquita, em sua resposta através do requerimento via e-SIC,
informou que existe um arquivo municipal instituído através da Lei Municipal nº 214,
de 2005. O endereço onde se localiza o referido arquivo municipal também foi
informado.
A respeito do município de Nilópolis, existe um “acervo público municipal”,
como informado na resposta, que está vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, o
que também é uma atualização à pesquisa de Garcia (2017).
O município de Nova Iguaçu não possui um arquivo público municipal, porém,
existe um “arquivo geral de processos”, além de cada fundo ser gerenciado por sua
própria secretaria. O endereço onde se localiza o referido arquivo também foi
informado. Na pesquisa de Garcia (2017, p. 80), aponta-se a existência de um arquivo
geral/central/intermediário.
Vilela (2019) realiza uma expressiva discussão em sua dissertação a respeito
das ações de transparência do Poder Executivo do município de Niterói, visto que, ao
que foi constatado em sua pesquisa, o município não possui um arquivo municipal
institucionalizado. Assim, considera-se uma resposta ao presente trabalho.
E, por fim, o município do Rio de Janeiro possui arquivo institucionalizado
através do Decreto Municipal nº 44, de 5 de agosto de 1893, o Arquivo Geral da
Cidade do Rio de Janeiro. A cópia do decreto de instituição do arquivo pode ser
consultada presencialmente. O endereço onde se localiza o referido arquivo municipal
também foi informado.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletir a respeito das considerações finais do presente trabalho de
conclusão de curso, pensou-se em definir o nome desta seção, assim como José
Maria Jardim coloca em seu texto “A face oculta do Leviatã: gestão da informação e
transparência administrativa”, publicado em 1995 na Revista do Serviço Público, como
“Inconclusões”. Entretanto, deve-se considerar que a não-resposta também
representa uma resposta na pesquisa social. Em concordância com os objetivos da
pesquisa, foi desenvolvido um aporte teórico a fim de discutir questões sobre a gestão
de documentos, os arquivos públicos municipais e as políticas públicas arquivísticas.
Em seguida, com o intuito de contextualizar o recorte desta pesquisa o qual recai
sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, elaborou-se uma breve seção a
respeito da mesma e dos municípios que a compõe.
Foi interessante contextualizar, visto que os municípios configuram-se como
seculares, perpassando por diversas mudanças administrativas, políticas, sociais e
econômicas resultando no que é atualmente. A respeito do instrumento de coleta de
dados elaborado, como mencionado na quinta seção do presente trabalho, este foi
alterado. Através dele, seria possível apontar requisitos da transparência
administrativa nos municípios com maior acuracidade, todavia, o questionário utilizado
foi enviado através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (eSIC) - o que também é um apontamento a respeito da transparência administrativa.
Dito isso, não foi possível encontrar ou acessar o e-SIC para o envio do
questionário. Nove dos quinze municípios que foi possível realizar o requerimento de
acesso à informação não responderam. Diante desse cenário, é levantado o
questionamento se todos esses mecanismos de promoção do acesso à informação
realmente funcionam, ou apenas constam para entrar nas estatísticas quantitativas?
Para que exista um atendimento significativo desses serviços ao cidadão, é
mister a formulação e, consequentemente, a implementação de políticas públicas
arquivísticas em todas as esferas de governo, não se limitando apenas aos
municípios. A importância que se dá aos municípios reflete na autonomia que estes
possuem relação às outras esferas. Outrossim, é o governo municipal que está mais
próximo ao cidadão. Sendo assim, a demanda de melhorias de serviços públicos nos
municípios é mais direta, necessitando de uma estrutura administrativa que possa
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atender a essas demandas, o que pode variar, como visto na seção 5 a respeito das
políticas públicas.
Vale trazer às considerações finais a importância da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro para o cenário nacional, uma vez que esta é a segunda maior região
metropolitana do Brasil e a terceira maior da América do Sul (IBGE, 2010). Seus
municípios que a integram, como Niterói e Rio de Janeiro, possuem, até hoje, um
papel significativo no estado e na federação, em diversos setores, como o financeiro,
cultural e educacional. Os municípios que compõem essa região são Belford Roxo,
Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé,
Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito,
Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
Considerando os dados da avaliação da Escala Brasil Transparente 360°
realizada em 2018 pela Controladoria-Geral da União, dos municípios da Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, nenhum município possui nota máxima
(dez) (quatro 5) e apenas 8 possuem nota acima de oito são: Paracambi (8,02), Nova
Iguaçu (8,89), Mesquita (9,15) e Niterói (9,25). Analisando apenas esses oitos
municípios que possuem uma nota considerada “excelente”, apenas Mesquita possui
um arquivo público municipal institucionalizado.
Isso, alinhado ao resultado desta pesquisa, apenas revela o cenário
preocupante desses municípios. Outra questão de reflexão é, dentre esses municípios
que possuem arquivo municipal institucionalizado, quais são aqueles que atuam
ativamente na administração pública municipal? Como observado por Garcia (2017,
p. 83), apenas o município do Rio de Janeiro possui uma política municipal de arquivos
oficializada.
Outro ponto a ser levantado é o próprio sítio eletrônico institucional das
prefeituras. Algumas vezes havia um acesso direto do sítio eletrônico institucional para
o e-SIC, outras, era necessário entrar no portal da transparência do município. No de
Belford Roxo, por exemplo, o cadastro para enviar um requerimento via e-SIC não
funcionou; não foi encontrado o acesso ao e-SIC. Esse último problema também
ocorreu no caso de Itaboraí, Itaguaí e São Gonçalo. Os sítios institucionais necessitam
passar por uma reavaliação quanto à acessibilidade das informações contidas neles.
Por conta disso, a quantidade de questionários enviados diminuiu e, por
conseguinte, foram obtidas poucas contestações. Foram quinze questionários
enviados e sete respostas aos requerimentos enviados por e-SIC. Uma dificuldade

70

encontrada no envio foi da limitação de caracteres. Houve uma preocupação de não
exceder o limite de caracteres e, ao mesmo tempo, escrever um texto que fosse
compreensível a todos mesmo com essa limitação.
Sendo assim, à luz de tudo o que foi discutido no decorrer do presente trabalho
de conclusão de curso, considera-se que os municípios que compõem a Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro estão em uma posição preocupante no que
tange à transparência administrativa aliada às políticas públicas arquivísticas. É
necessário que haja uma percepção, por parte dos gestores desses municípios, da
importância de instituições como os arquivos na manutenção do Estado de
Democrático de Direito a fim de garantir o acesso às informações públicas de maneira
ativa (transparência), eficaz e eficiente (gestão de documentos e políticas públicas
arquivísticas).
Espera-se que este trabalho possa servir de subsídio à implantação de políticas
públicas arquivísticas nesses municípios a fim de fortalecer a transparência
administrativa e amparar o cidadão na busca dos seus direitos. Por último, é um
anseio que o questionário proposto inicialmente possa algum dia ser aplicado nesses
municípios sem nenhum receio ou desagravo em futuros trabalhos que abordem essa
mesma temática.
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APÊNDICE A - Questionário enviado aos municípios através do e-SIC
- Considerando que o arquivo público municipal é um órgão estratégico que tem
por finalidade a formulação e implementação da política municipal de arquivos, que
envolvem um importante conjunto de programas de gestão, de tratamento, de
recolhimento, de preservação e de disponibilização e divulgação dos documentos
produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos e entidades municipais, no
exercício de suas funções e atividades e,
- Considerando que o Poder Público, no âmbito dos Municípios, deve, por meio
de lei específica de arquivos, definir os critérios de organização e vinculação dos
arquivos públicos municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos,
observado o disposto na Constituição Federal, de 1988 e na Lei 8.159, de 8 de janeiro
de 1991, conforme art. 21 e,
- Tendo em vista que após pesquisas e análises no site institucional da
Prefeitura não foi possível localizar nenhuma informação sobre o arquivo público
municipal, solicito as seguintes informações:
1) O Município de (inserir nome do município) possui um arquivo público municipal
institucionalizado, responsável pela gestão, preservação e acesso a todos
documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos órgãos e entidades
municipais? Em caso positivo, solicito a cópia digitalizada do ato legal de criação do
arquivo público municipal, bem como, solicito informar o endereço e telefone do
referido arquivo.
2) Caso o Município de (inserir nome do município) NÃO possua um arquivo público
municipal institucionalizado, criado por Lei, solicito informar se município possui um
arquivo Geral ou unidades de arquivos descentralizadas
3) Solicito informar o (s) endereço (s) e telefone(s) onde se encontram o Arquivo Geral
e/ou os arquivos desta Prefeitura. Solicito informar se município possui um arquivo
Geral ou unidades de arquivos descentralizadas.
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