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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1998 (Constituição Cidadã) é a lei a principal lei do 

Brasil, é ela quem regulamenta e serve de referência a todas as outras espécies 

normativas. Este trabalho identifica os pontos relacionados a arquivos no Constituição 

e analisa três importantes normativas da legislação arquivística, a Lei de Arquivos e 

seu decreto regulamentador e a Lei de Acesso à Informação (LAI), a fim de se verificar 

se tal legislação reflete os princípios constitucionais pertinentes. Metodologicamente, 

foi analisada a importância das constituições como leis magnas, estruturadoras das 

demais normas legais, foram situadas historicamente as constituições brasileiras, com 

destaque para a de 1988, foram levantadas as afirmativas constitucionais referentes 

a arquivos e foram perscrutados os demais atos legais em tela. As conclusões 

comprovaram a adequação das leis de Arquivos e de Acesso à Informação e do 

decreto regulamentador à Constituição de 1988. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal de 1988. Legislação arquivística 

(Brasil). Lei de Arquivos. Lei de Acesso à Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The Federal Constitution of 1998 (Citizen Constitution) is the main law in Brazil, it 

regulates and serves as a reference to all other types of legislation. This work identifies 

the points related to archives in the Constitution and analyzes three important norms 

of archival legislation, the Archives Law and its regulatory decree and the Access to 

Information Law (LAI), in order to verify whether such legislation reflects the 

constitutional principles pertinent. Methodologically, the importance of constitutions as 

great laws, structuring the other legal norms, was analyzed historically, the Brazilian 

constitutions were historically located, with emphasis on the 1988 Constitution, the 

constitutional affirmations referring to archives were raised and the other legal acts in 

question were examined. The conclusions proved the adequacy of the Archives and 

Access to Information laws and the regulatory decree to the 1988 Constitution 
 

KEYWORDS: Brazilian Federal Constitution of 1988. Archival legislation 

(Brazil). Archives Act. Access to Information Act. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por 

ser definida como amplamente democrática e liberal, é a lei suprema do Brasil, no alto 

do ordenamento jurídico, e estabelece parâmetros e diretrizes para todo as demais 

normativas legais. 

Atualmente, alguns países adotaram legislações específicas para regulamentar 

a aplicabilidade de direitos. A Carta Magna de 1988 é um grande marco na transição 

democrática diante da concepção atual dos direitos humanos para institucionalização 

de direitos. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê que cabem à 

administração pública a gestão de documentos do Estado, assim como as 

providências para torná-los acessíveis.  

A Constituição Federal de 1988, oriunda do processo de redemocratização do 

país,avançando nas questões referentes à garantia de direitos, estabeleceu princípios 

referentes a arquivos e documentos públicos a fim de promovero exercício pleno da 

cidadania. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma análise da 

Constituição Federal de 1988 com o objetivo de verificar o que ela determina com 

relação a arquivos e documentos, verificando se a Lei de Arquivos, no seu decreto 

regulamentador e a Lei de Acesso à Informação,três dos mais importantes textos da 

legislação arquivística, acataram os princípios constitucionais pertinentes. 

Tal trabalho atende a meus interesses como aluna do curso de Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense e como cidadã. A relevância do tema está estribada 

na necessidade dos arquivistas, tanto como profissionais da área de informação 

quanto como cidadãos comprometidos com uma sociedade democrática e fundada na 

lei, conhecerem com profundidade a legislação que regula seu fazer profissional. 
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2 AS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: NOTAS HISTÓRICAS 

 

Uma constituição é um documento que norteia as leis e serve de referência a  

todas as outras espécies normativas, ocupando a posição mais alta do ordenamento 

jurídico de uma nação.  

De acordo com a definição do dicionário Michaelis (2021), uma constituição é 

um 

 

Conjunto das leis fundamentais que regulam a organização política de uma 
nação, geralmente pressuposto e votado por um congresso constituído por 
representantes do povo, impondo regras de ação inflexíveis quanto aos 
limites das atividades e competências dos poderes públicos e estabelecendo 
direitos, deveres e garantias individuais de seus cidadãos, buscando 
assegurar a ordem social, a paz e a justiça para todos; carta constitucional; 
carta magna, lei básica, lei maior (MICHAELIS, 2021) 

 

Desde a independência do reino português, em 7 de setembro de 1822, Dom 

Pedro I identificou a necessidade de criar uma assembleia constituinte composta por 

políticos e intelectuais. A partir dessa premissa, o Brasil passou por seis constituições: 

1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 (com a emenda de 1969), até chegar no 

ordenamento jurídico atual, a Constituição Federal de 1988. 

Ao longo da história são mostrados a realidade encontrada no país e os fatos 

sociais que interferem diretamente na criação dos princípios e das normas que vão 

regulamentar a vida da população, bem como os cenários econômico e social. Como 

essas nuances e transformações que acontecem no decorrer do tempo, as regras que 

moldam a sociedade, tentam se adaptar às novas realidades, em busca de fornecer 

amparo jurídico e formal às diversas situações na evolução temporal e cultural.  

Para entender a Constituição brasileira se faz necessário a assimilação do 

conceito de constituição. José Gomes Canotilho, autor do livro Direito Constitucional 

e Teoria da Constituição, define constituição como uma 

 

ordenação sistemática e racional da comunidade política, registrada num 
documento escrito, mediante o qual garantem-se direitos fundamentais e 
organizam-se de acordo com os princípios da divisão de poderes, o poder 
político. (CANOTILHO, 2003, p13) 
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Assim, a constituição surge como principal particularidade à imposição de uma 

direta jurisdição política as ações de Governo e ao Estado, criando-se um ambiente 

favorável à submissão às normas que trazem mudanças sociais que influenciam os 

rumos do Direito. A Constituição brasileira, assim como a de qualquer outro país, tem 

como principal objetivo firmar direitos e deveres para os cidadãos, como também para 

o próprio governo. Funciona como uma garantia pétrea desses direitos e deveres. A 

Constituição atual foi redigida e promulgada após o período do Regime Militar, o qual 

se iniciou com o golpe que encerrou o governo do então presidente Jânio Quadros, 

em 1964, e que perdurou até 1985. Sendo assim, além de garantir direitos para a 

sociedade, o constitucionalismo também tem por finalidade servir como parâmetro na 

escolha e um modelo democrático de governo. 

Segundo Borges (2018, p. 15), 

 

o constitucionalismo se dá em momentos históricos de confronto e embate 
social. Dito isso, é importantíssima a análise da formação da Constituição de 
1988 pelo viés político e histórico em que se encontrava o Brasil nas décadas 
antecessoras a esta.  

 

A história das constituições brasileiras foi marcada pela instabilidade, sendo de 

suma importância entender o histórico e o contexto da formação das constituições 

brasileiras, desde a sua primeira versão, na monarquia, até a versão atual, pelo viés 

político dos anos que antecederam a sua promulgação. No decorrer da história 

brasileira, é possível observar que os momentos históricos propiciaram o surgimento 

de sete constituições, decorrentes da realidade social vivenciada à cada época. 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO DE 1824: BRASIL IMPÉRIO 

 

A primeira Constituição, do Brasil Império, foi outorgada, o que significa que foi 

imposta por Dom Pedro, sem a participação popular. Era oriunda do modelo europeu, 

fruto da Revolução Francesa e do período Napoleônico, épocas em que “os 

pressupostos de liberdade, igualdade e fraternidade ressoavam por todos os cantos, 

ocasionando o desembarque no Brasil dos ideais liberais recém chegados ao Poder 

na Europa.” (VAINER, 2010, p. 162) 
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A Constituição Imperial foi a que durou mais tempo, vigorou por 65 anos, e teve 

corroboração do Partido Português, que era formado por altos funcionários públicos e 

ricos comerciantes. Esse documento, de 25 de março de 1824, era composto de 179 

artigos e dava uma situação privilegiada ao imperador, pois foi criado o Poder 

Moderador – poder exercido por ele e que estava acima dos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

De acordo com o artigo 101 da Constituição de 1824, o imperador exercia o 

Poder Moderador  

 

Nomeando os Senadores (em caráter vitalício) [...]; VI. Nomeando, e 
demitindo livremente os Ministros de Estado; VII. Suspendendo os 
Magistrados nos casos do Art. 154; VIII. Perdoando, e moderando as 
penas impostas aos réus condenados por Sentença; IX. Concedendo 
Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem 
do Estado. (BRASIL, 1824, Art. 101) 

 

A Constituição de 1824 “tinha natureza liberal e, constitucionalizou alguns 

direitos como, por exemplo: 

 

[...]a inviolabilidade dos direitos civis e políticos, o conceito de cidadania, a 
liberdade de expressão e de religião, entre outras garantias, o que revelou 
um avanço para a época, em se tratando de uma Constituição elaborada na 
América do Sul e, portanto, fora (geograficamente), tanto dos conflitos 
ideológicos, como do nascimento dos ideais liberais, ocorrido na Europa e 
nos Estados Unidos. (VAINER, 2010, p. 163) 

 

A ideia de uma constituição nessa época entende que o controle das leis só 

poderia ser exercido pelo Poder Legislativo, e a partir do momento que esse controle 

muda, surgem as mudanças políticas que ocorrem durante o século XIX, levando o 

Brasil a se tornar uma república. 

 

2.2 CONSTITUIÇÃO DE 1891: CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 

 

A Constituição de 1891 foi a primeira na era republicana. O novo modelo da 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil era claramente inspirado na constituição 

estadunidense, no que se refere à federalização e à descentralização de poder. Foi 
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elaborada em 1888 pelos juristas Rui Barbosa e Prudente de Moraes, sendo 

promulgada em de fevereiro de 1891. É considerada um marco histórico já que o Brasil 

passava a ser uma república e a carta magma positivava as normas jurídicas desse 

novo regime de governo. 

A Constituição de 1891 era dividida em 91 artigos e oito disposições 

transitórias, e, assim, caracteriza-se como a mais concisa das seis constituições da 

Republica. Vigorou durante 43 anos e era vista também como um “símbolo de 

inefetividade constitucional” l – o seu texto era bastante conciso, mas não refletia a 

realidade da população, ou seja, o documento era consistente, mas não atendia as 

imposições da sociedade. Nesse cenário, com o fim da primeira República, aconteceu 

a Revolução de 1930, que foi o movimento armado, liderado pelos estados de Minas 

Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, o que 

propiciou mudanças políticas e sociais, favorecendo o surgimento de uma nova 

constituição. 

 

2.3 CONSTITUIÇÃO DE 1934: CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 

 

O ano de 1930 é um ano transformador na história do Brasil, principalmente no 

que tange ao avanço dos direitos sociais. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder 

possibilitou mudanças nas estruturas oligárquicas que dominaram o país. Maria Celina 

D’Araújo afirma que o então presidente Vargas trouxe uma “novidade política e 

institucional no mundo do trabalho; a regulação e o controle estatal nas relações entre 

capital e trabalho.” (D’ARAÚJO, 2007, p. 217), dando ênfase a legislação sindical e 

consolidando as leis de regulamentação do trabalho (CLT).  

Entretanto, esses avanços não ocorreram no campo dos direitos civis, nem dos 

direitos políticos, pois o país passava por um momento muito instável com a repressão 

da liberdade de expressão e, posteriormente, alguns direitos seriam suspensos ou 

limitados.  

Uma nova constituição foi promulgada em 16 de julho de 1934, a Constituição 

de 1934, constituída de 187 artigos, sendo inspirada na constituição alemã de 

Weimar e na constituição espanhola de 1934,inaugurando o Estado Social no Brasil. 

Para Costa (2014) a Constituição de 1934 representou a “consagração do teor social 



17 

 

 

em toda a extensão do seu texto, sensibilizando-se com os anseios ideológicos que 

se difundiam no País” 

No entanto, a terceira Constituição brasileira teve efêmera aplicabilidade, pois 

em 1937 é deflagrado o golpe que instituiu a ditadura do Estado Novo e também uma 

nova Carta.  

Um novo aspecto da Constituição de 1934 é a presença expressa dos direitos 

sociais, que, a partir de então, passaram a figurar em todos os textos constitucionais 

futuros, inclusive na Constituição de 1937.É inegável que a Constituição de 1934 é 

um marco no constitucionalismo social brasileiro. Essa constituição inova, 

principalmente, por trazer um título com determinações sobre a Ordem Econômica e 

Social, e sobre a Família, a Educação e a Cultura, onde são explicitados os direitos 

dos cidadãos e quais são as obrigações do Estado para a consecução desses direitos. 

 

2.4 CONSTITUIÇÃO DE 1937: CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 

 

A Carta Constitucional foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de 

novembro de 1937, quando Vargas concretizou o golpe de Estado. Iniciou-se então 

no Brasil um período de oito anos de ditadura, o Estado Novo, que findaria em 

1945.Essa Constituição era idealizada no modelo polonês, detinha artigos autoritários, 

fazendo assim com que possuísse um caráter fascista. Somente com a promulgação 

da Constituição de 1946, o constitucionalismo social retornaria com força normativa.  

A Constituição de 1937, demonstrava conservar os fundamentos da 

democracia, apesar de inspirada no modelo fascista, quando aproveitou as garantias 

asseguradas pela Constituição de 1934 e, aprimorou os direitos econômicos, sindicais 

e sociais.De acordo com Alexandro e Paulo (2010, p. 28), 

 

mesmo que esses direitos fossem assegurados, ainda sim não contemplava 
os princípios da legalidade e irretroatividade das leis, não previa o Mandado 
de Segurança, possibilitava a pena de morte para crimes políticos e para os 
homicídios cometidos por motivo fútil e com extremos de perversidade, previa 
a censura prévia da imprensa e demais formas de comunicação e 
entretenimento.  
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Apesar de transparecer uma república e adequar-se com os movimentos 

populistas em regimes da Europa, a Constituição de 1937, conhecida como a Polaca, 

sancionou diversas garantias e direitos individuais em constituições anteriores, os 

quais não eram assegurados. Resgatou direitos como liberdade individual, 

propriedade, liberdade de culto e as medidas trabalhistas, previamente já introduzidas. 

Porém, quando vigente, houve estagnação e retrocesso no que tange às 

características do controle de constitucionalidade. 

Foi nesse contexto que um grupo político implantou uma gestão totalitária, com 

um propósito que caminhava contra as garantias individuais da população, avançando 

de forma rápida para o fortalecimento do processo de antidemocrático. Dessa forma, 

naquele período não foram observados esforços e nem avanços do governo no apoio 

à sociedade. 

 

2.5 CONSTITUIÇÃO DE 1946: CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 

 

Devido ao fim do Estado novo, e ao processo de redemocratização posterior à 

queda de Vargas, fazia-se necessária uma nova ordem constitucional. Nesse 

momento cabia ao Congresso Nacional assumir essa tarefa. O Brasil tentava 

reestabelecer a democracia e o controle da constitucionalidade no país após o período 

de repressão da democracia. Constata-se que a manutenção do controle concentrado 

no Brasil coube novamente a um só órgão – o Supremo Tribunal Federal – “apreciar 

a questão constitucional e dizer sobre a constitucionalidade ou não do ato normativo 

impugnado.” (VAINER, 2010, p. 180) 

Como o país estava saindo de um período ditatorial, havia grande preocupação 

em garantir a liberdade civil e os direitos políticos, de modo que o texto constitucional, 

promulgado em 18 de setembro de 1946, refletiu essa preocupação em seus 216 

artigos, de maneira que ocorressem avanços na cidadania, principalmente em relação 

aos seus elementos civis e políticos. 

É inegável que na Constituição de 1946 os direitos sociais foram preservados 

e a cidadania foi alargada, principalmente no tocante aos direitos civis e políticos, 

refletindo o contexto histórico e as forças políticas que a produziram tinha inspirações 

nas ideias liberais da Constituição de 1891 e, forte influência da Constituição de 1934. 
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Ela manteve e ampliou a proteção constitucional aos direitos e garantias individuais, 

bem como vinculou a ordem econômica à justiça social e a valorização do trabalho 

humano. 

 

2.6 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DO BRASIL (1967-1969) 

 

A Constituição de 1946 foi descaracterizada, passando a sofrer inúmeras 

alterações por emendas (atos institucionais), sendo o período da ditadura no país 

caracterizado por toda ordem de excessos que foram desde a suspensão dos direitos 

políticos e das garantias constitucionais até cassação de mandatos e dissolução dos 

partidos políticos. No fim do ano de 1966, por intermédio de um Ato Institucional, 

resolve-se que: 

 

(...) a Constituição de 1946 não mais atendia as exigências do país. Assim, o 
Congresso Nacional é convocado extraordinariamente e uma nova 
Constituição é promulgada, no prazo de trinta dias, em 24 de janeiro de 1967, 
a qual, basicamente, centralizou o poder nas mãos do presidente e impôs 
severas penas a quem se opusesse ao regime militar. (BRITO, 2014, p. 22) 

 

A Constituição de 1967 foi outorgada após o Ato Institucional n 4 ter decretado 

a redação de uma nova Constituição para o país. Dessa forma, foram limitados direitos 

fundamentais, como a liberdade de expressão, e a liberdade de imprensa. Quanto a 

este, foi um dos métodos de controle estabelecidos pela Ditadura Militar, mas não foi 

prerrogativa desse período. Existem provas que desde a época do Império já se 

tentava de alguma forma controlar a informação, e em alguns momentos da história 

brasileira a censura foi imposta de modo incisivo.  

Essa Constituição foi decretada em 15 de março de 1967, quando da passagem 

do governo Castelo Branco para o de Costa e Silva, período no qual predominaram o 

autoritarismo e o arbítrio político. Autoritarismo esse que, propiciou o surgimento de 

documento autoritário. A Constituição de 1967 foi largamente emendada, absorvendo 

instrumentos ditatoriais como os do ato institucional nº 5 (AI-5) de 1968, que era 

considerado o mais ditatorial de todos, que suspenderia direitos políticos, bem como 

garantias e direitos fundamentais, violando o Estado Democrático de Direito, além de 

ter fechado o Congresso Nacional por tempo indeterminado.   
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A Constituição de 1967 foi baseada na Constituição de 1937. O caminho 

escolhido por essa Constituição para ter respaldo no golpe militar foi a centralização 

do Poder Executivo. Apesar desse documento aumentar os poderes do Executivo em 

relação ao Legislativo e Judiciário, não atendia as demandas da sociedade por um 

governo e uma constituição mais democrática.  

 

2.7 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988 E OS 

ARQUIVOS 

 

A Carta Magna de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã, e por sua 

vez, incorporou uma série de avanços que as constituições do Estado Democrático 

de Direito trouxeram para alguns países da Europa Ocidental.  Foi o resultado do 

processo de redemocratização do nosso país e colocou em prática a necessidade da 

população por leis e direitos que resguardassem os interesses sociais e políticos e o 

bem-estar da população. 

Em 1984, o país foi tomado pelas manifestações populares conhecidas como 

“Diretas Já”, manifestação de caráter popular na qual a população exigia a aprovação 

da Emenda Constitucional pela eleição direta. Apesar da intensa mobilização popular, 

a emenda das Diretas Já foi derrotada, pois não conseguiu alcançar a quantidade de 

votos necessária para a sua aprovação. Essas manifestações objetivavam forçar os 

parlamentares a aprovar essa emenda constitucional de maneira a permitir que, em 

1985, o novo presidente do Brasil fosse escolhido em eleições diretas, e não indiretas 

como definia o ato Institucional n 1. 

 

À medida que os problemas iam surgindo, os militares baixavam decretos que 
anulavam as ações de resistência, como o Ato Institucional n. 2 (AI-2), que 
estabeleceu o fim dos partidos políticos e concedeu ao Presidente o direito 
de fechar o Congresso e determinou que os atos praticados pelo alto 
comando militar não estavam sujeitos à investigação judicial. O Ato 
Institucional n.3 (AI-3), decretado em 1966, tornou indiretas as eleições para 
os cargos de governador e prefeito. Em 1968, o Ato Institucional n.5 (AI-5), 
concretizou a ditadura ao decretar o fechamento do Congresso e dar aos 
militares poderes totais sobre a vida nacional, inclusive o poder para prender 
e julgar qualquer pessoa, independentemente de provas contra o 
acusado. (GIUSTI, 2012. P, 22) 
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A eleição presidencial de 1985 foi construída de maneira indireta, sendo eleito 

Tancredo Neves. O político não assumiu por questões de saúde, e seu vice, José 

Sarney o substituiu, tornando-se presidente do Brasil. Foi no governo de José 

Sarney que se realizaram as eleições gerais para governadores, senadores e 

deputados. Essa eleição geral aconteceu no final de 1986 e era de suma importância, 

pois esses deputados e senadores eleitos formariam a Assembleia Nacional 

Constituinte que redigiria a nova Constituição, cujo texto deveria representar a então 

atual realidade social.  

Em comparação às antigas constituições, a nova trouxe significativos 

progressos no âmbito social, sendo considerada a mais democrática do país, um 

grande marco no que diz respeito à luta por direitos sociais, visto que, as constituições 

de 1824 e 1891 não traziam preocupações referentes a esses aspectos, o que só 

passou a ser tratado na Constituição de 1934. 

A Constituição de 1988 instaura um regime político democrático no Brasil e 

proporciona um avanço na consolidação das leis e manutenção de direitos. Essas leis 

e as garantias fundamentais passam a ser respaldados de força legítima, projetando-

se por todo o âmbito constitucional e servindo como critério interpretativo de todas as 

normas do ordenamento jurídico nacional. 

A Constituição passa então a oferecer a paz e a convivência civil, tendo também 

o dever de estabelecer regras de proteção aos mais frágeis. “As constituições com 

essas características passam a ser documentos compromissários e transformadores 

da sociedade, nomeadas por alguns autores como dirigentes” (STRECK, 2007, p.6-

7). 

Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição da República 

Federativa do Brasil, a qual é estruturada em três partes: a primeira, denominada de 

preâmbulo, a parte que inicia a Constituição, não tem força normativa, e não pode ser 

considerada uma norma de observância obrigatória pelos estados, municípios e pelo 

Distrito Federal. Na segunda parte, temos a parte dogmática – artigos 1º ao 250º. Os 

artigos são dispostos mediante organização dos nove títulos da Constituição Federal, 

constituindo a maior parte, no que tange ao seu conteúdo. E, por fim, a terceira parte, 

que trata das disposições constitucionais transitórias. 

A Constituição também é segmentada pelos seus elementos. Os orgânicos 

determinam a disposição do Estado e do Poder e trazem normas próprias aos órgãos 

que compõem o próprio Estado. São encontrados no título III – Da Organização do 
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Estado, no título IV – Da Organização dos Poderes, e no título V – Da Defesa do 

Estado e das Instituições Democráticas, especialmente nos capítulos II e III, 

respectivamente, Das Forças Armadas e da Segurança Pública.  

Os elementos limitativos são os que definem as normas que destacam a 

importância dos direitos e garantias fundamentais. Esses elementos aparecem no 

título II – Dos direitos e garantias fundamentais. Já os elementos socioideológicos são 

considerados as normas que trazem “o caráter de compromisso” entre o Estado social 

e o Estado individualista, localizando-se no capítulo II – Dos Direitos Sociais do título 

II – Dos direitos e garantias fundamentais, e nos títulos VII – Da Ordem Econômica e 

Financeira e VIII – Da Ordem Social. 

Ainda explicitando os elementos que compõem a Constituição, é importante 

ressaltar a influência dos elementos de estabilização constitucional, destinados a 

garantir a solução de possíveis embates constitucionais, assegurar a defesa da 

Constituição, do Estado e das instituições democráticas. São encontrados no título III 

– Capítulo VI – Da Intervenção, e no título IV - Da Organização de Poderes – capítulo 

I – Do Poder Legislativo, na subseção I – Disposição Geral, e na subseção, e no artigo 

102.  

Os elementos formais de aplicabilidade são as diretrizes que determinam as 

regras de aplicação das normas constitucionais. São considerados elementos formais 

de aplicabilidade o preâmbulo e o ato das disposições transitórias, além do § 1º do 

art. 5º, pois são esses artigos que determinam que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. 

Assim, os 250 artigos que integram a constituição são dispostos em títulos, 

cada um abrangendo aspectos referentes à determinada área a saber:  

Título I – Princípios Fundamentais – aponta os fundamentos que constituem a 

República Federativa do Brasil. Essa primeira parte diz respeito aos princípios que 

conduziram a construção da constituição, auxilia na interpretação do texto 

constitucional e serve como pilar para o ordenamento jurídico do país. Esses 

princípios estão relacionados na Constituição em quatro artigos e, cada artigo, 

representa um princípio fundamental.  

O art. 1º fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil (RFB): 

 

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#473
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#773
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cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais – o 
pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL, 1988) 

 

Define-se soberania como qualidade da pessoa que exerce seu poder de modo 

extremo; característica de quem expressa uma autoridade suprema: a soberania de 

um juiz (SOBERANIA, 2021). É um princípio que caracteriza o Estado brasileiro, o que 

diz que ele não é subordinado a outro Estado. 

A cidadania comprova o compromisso dos constituintes com o povo. O objetivo 

desse fundamento é garantir a participação da população nas deliberações políticas, 

o que está assegurado no texto constitucional por meio de votação, leis e outros 

documentos.  

Por sua vez, o terceiro fundamento – a dignidade da pessoa humana – se refere 

à garantia de proteção que o cidadão tem do Estado. O quarto fundamento, os valores 

sociais, reconhece o trabalho como um atributo de valor social. O pluralismo político 

é o último fundamento do primeiro artigo da Constituição, garantindo na sociedade a 

coexistência de várias de ideias políticas, sendo permitido a cada indivíduo agir de 

acordo com as suas. 

O art. 2º trata da harmonia e da Independência entre os poderes: “São Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. (Brasil, 1988) 

Essa relação de harmonia e independência se dá devido à ausência de 

subordinação, cada poder - Legislativo, Executivo e Judiciário – pode se organizar 

livremente e não pode interferir excessivamente no desempenho das funções do 

outro, tornando-se harmônico pois assim, pretende garantir que os três Poderes 

demonstrem as vontades do país.  

Os objetivos da Carta Magma estão previstos no seu art. 3: 

 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. (Brasil, 1988) 
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Esses objetivos são as metas fundamentais da República brasileira a serem 

viabilizadas. É dever do Estado assegurar que existam instrumentos que possibilitem 

que as metas sejam alcançadas. E, o último artigo trata sobre os princípios que regem 

a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais: 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - 
prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução 
pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão 
de asilo político. (Brasil, 1988) 

 

O Título II – Direitos e Garantias Fundamentais – classifica os direitos e 

garantias em cinco grupos, direitos sociais, direitos políticos, direitos e deveres 

individuais e coletivos, direito à nacionalidade e partidos políticos. 

São os capítulos referentes aos direitos garantidos à população, alcançados no 

período da Revolução Francesa, um grande marco na conquista de direitos e 

garantias fundamentais. Segundo Pestana (2021): 

 
a positivação dos direitos fundamentais tornou-se real em 1789 com a 
Revolução Francesa, que universalizou os direitos. Dessa forma, no texto 
constitucional, registrou-se, de maneira clara e precisa, direitos como 
liberdade, a igualdade, a propriedade e as garantias individuais. 

 

Assim, a Revolução Francesa também colaborou para a elaboração de um 

plano que protege os direitos humanos. Os direitos e garantias apontados no 

documento constitucional são vistos como um conjunto de normas adquiridas com o 

avanço das sociedades e do direito. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 

retratou o que foi anteriormente descrito na Carta de Direitos Humanos de 1948, 

reservando um título especial para discorrer sobre os direitos fundamentais dentro dos 

limites do Estado. 

Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos do art. 5º ao 17º da 

Constituição Federal, mostrando uma sequência de elementos que são essenciais 

para a vida humana: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (Brasil, 1988) 
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Os direitos e garantias fundamentais determinados na Constituição estão 

organizados em seis capítulos e dispostos, respectivamente, nos seguintes artigos: 

Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (artigo 5º) 

Capítulo II – Dos Direitos Sociais (artigos 6º a 11) 

Capítulo III – Da Nacionalidade (artigos 12 e 13) 

Capítulo IV – Dos Direitos Políticos (artigos 14 a 16) 

Capítulo V – Dos Partidos Políticos (artigo 17) 

 

O Título III – Da Organização do Estado – é o título que dispõe sobre a 

organização político administrativa da República Federativa do Brasil. Possui a 

seguinte divisão, 

Capítulo I – Da Organização Político-Administrativa (artigos 18 e 19) 

Capítulo II – Da União (artigos 20 a 24) 

Capítulo III – Dos Estados Federados (artigos 25 a 28) 

Capítulo IV – Dos Municípios (artigos 29 a 31) 

Capítulo V – Do Distrito Federal e dos Territórios 

Seção I – Do Distrito Federal (artigo 32) 

Seção II – Dos Territórios (artigos 33) 

Capítulo VI – Da Intervenção (artigos 34 a 36) 

Capítulo VII – Da Administração Pública 

Seção I – Disposições Gerais (artigos 37 e 38) 

Seção II – Dos Servidores Públicos (artigos 39 a 41) 

Seção III – Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 

(artigo42) 

Seção IV – Das Regiões (artigo 43) 

 

Segundo Passarin (2020), para entender esse título é importante compreender 

a definição de Estado e Nação. O Estado é a nação politicamente organizada, 

enquanto a nação trata-se da união em comunidade– sendo também um conceito 

sociológico, o que importa nesse momento é o seu conceito jurídico. Nesse sentido, 

são elementos constitutivos de um Estado, o território, o povo e o governo soberano. 

Apesar da soberania do governo, é importante frisar que essa titularidade de poder 

cabe à sociedade, como previsto no parágrafo único do art.1 da Constituição Federal: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#30
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#135
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#188
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#215
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#255
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#266
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#276
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#392
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#410
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#461
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#462
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#468
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#473
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#503
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#504
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#561
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#610
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#610
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#615
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“Art. 1º §u. – Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. (Brasil, 1988) 

Ainda segundo o autor, a primeira coisa a se saber sobre esse título é que 

contamos com quatro entes federativos autônomos – União, Estados, Distrito Federal 

e os Municípios: “Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição” (Brasil, 1988). Como 

capital da República Federativa do Brasil temos Brasília:  

 

Art. 18, §1º Brasília é a Capital Federal. 
§2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação 
em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. (BRASIL, 1988) 

 

Os territórios federais compõem a União, não são autônomos. O terceiro 

parágrafo desse título trata sobre a formação de novos estados que precisam atender 

a exigências como plebiscitos, oitivas das assembleias legislativas (CF, Art 48) e a 

edição da lei complementar federal pelo Congresso Nacional para que sejam 

formados. (PASSARIN, 2020) 

 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 
Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 
far-se-ão por lei estadual, dentro dom período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal apresentados e publicados na forma da lei. 
(BRASIL, 1988) 

 

O Título IV – Organização dos Poderes– enumera as atribuições de cada um 

dos poderes e decreta os processos legislativos, incluindo as emendas 

constitucionais. Está disposto a partir do art. 44 da Constituição Federal: “Art. 44. O 

Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração 

de quatro anos”. (BRASIL, 1988) 

É dividido em quatro capítulos, com seções e subseções, a saber: Capítulo I – 

Do Poder Legislativo, Seção I – Do Congresso Nacional (artigos 44 a 47), Seção II – 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#627
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#627
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#628
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#639
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Das Atribuições do Congresso Nacional (artigos 48 a 50), Seção III – Da Câmara dos 

Deputados (artigo 51), Seção IV – Do Senado Federal (artigo 52), Seção V – Dos 

Deputados e dos Senadores (artigos 53 a 56), Seção VI – Das Reuniões (artigo 57), 

Seção VII – Das Comissões (artigo 58), Seção VIII – Do Processo Legislativo, 

Subseção I – Disposição Geral (artigo 59), Subseção II – Da Emenda à Constituição 

(artigos 60), Subseção III – Das Leis (artigos 61 a 69), Seção IX – Da Fiscalização 

Contábil, Financeira e Orçamentária (artigos 70 a 75); Capítulo II – Do Poder Executivo 

– Seção I – Do Presidente e do Vice-Presidente da República (artigos 76 a 83), Seção 

II – Das Atribuições do Presidente da República (artigos 84), Seção III – Da 

Responsabilidade do Presidente da República (artigos 85 e 86), Seção IV – Dos 

Ministros de Estado (artigos 87 e 88), Seção V – Do Conselho da República e do 

Conselho de Defesa Nacional, Subseção I – Do Conselho da República (artigo 89 e 

90), Subseção II – Do Conselho de Defesa Nacional (artigo. 91); Capítulo III – Do 

Poder Judiciário – Seção I – Disposições Gerais (artigos 92 a 100), Seção II – Do 

Supremo Tribunal Federal (artigos 101 a 103-B), Seção III – Do Superior Tribunal de 

Justiça (artigos 104 e 105), Seção IV – Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes 

Federais (arts. 106 a 110), Seção V – Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho (artigos 111 a 117), Seção VI – Dos 

Tribunais e Juízes Eleitorais (artigos 118 a 121), Seção VII – Dos Tribunais e Juízes 

Militares (artigos 122 a 124), Seção VIII – Dos Tribunais e Juízes dos Estados (artigos 

125 e 126); Capítulo IV – Das Funções Essenciais à Justiça – Seção I – Do Ministério 

Público (artigos 127 a 130-A), Seção II – Da Advocacia Pública (artigos 131 e 132), 

Seção III – Da Advocacia (artigo 133). 

O Título V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas– discorre sobre 

questões relativas à segurança nacional.  

 

Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República 
e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar 
ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade 
institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na 
natureza. (BRASIL, 1988) 

 

Os objetivos dessas normas são à estabilização e a defesa da Constituição 

contra processos violentos de mudança ou perturbação da ordem constitucional, e 

também visam à defesa do Estado quando houver situação de guerra externa, 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#639
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#677
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momento em que a legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária 

(MURANO, 2020). 

O Título VI – Tributação e Orçamento – define as limitações tributárias do poder 

público, organizando e detalhando o sistema tributário e possui a seguinte 

configuração: Capítulo I – Do Sistema Tributário Nacional – Seção I – Dos Princípios 

Gerais (artigos 145 a 149-A), Seção II – Das Limitações do Poder de Tributar (artigos 

150 a 152), Seção III – Dos Impostos da União (artigos 153 e 154), Seção IV – Dos 

Impostos dos Estados e do Distrito Federal (art. 155), Seção V – Dos Impostos dos 

Municípios (artigo 156), Seção VI – Da Repartição das Receitas Tributárias (artigos 

157 a 162); Capítulo II – Das Finanças Públicas – Seção I – Normas Gerais (artigos 

163 e 164). 

Nesse título são abordados princípios gerais tributários, a capacidade 

imperativa para a criação de impostos e a repartição de receitas tributárias. Ou seja, 

as normas tributárias são formadas pelos princípios previstos na constituição. 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
(BRASIL, 1988) 

 

Os princípios constitucionais tributários definem as relações jurídicas entre o 

Estado e os municípios, derivados da atividade financeira do Estado, no que se 

refere à obtenção de receitas, e são de suma importância para o conhecimento e a 

interpretação da constituição. 

Para Hugo de Brito Machado (2020), “tais princípios existem para proteger o 

cidadão contra os abusos do Poder. Em face do elemento teleológico, portanto, o 

intérprete, que tem consciência dessa finalidade, busca nesses princípios a efetiva 

proteção do contribuinte.” Isso contribui para que esses princípios sejam harmônicos 

dentro do ordenamento jurídico.  

O Título VII – Ordem Econômica e Financeira – dispõe sobre a atividade 

econômica e financeira e o sistema financeiro nacional. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
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I -  soberania nacional; II -  propriedade privada; III -  função social da 
propriedade; IV -  livre concorrência; V -  defesa do consumidor; VI -  defesa 
do meio ambiente; VII -  redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII -  busca do pleno emprego; IX -  tratamento favorecido para as empresas 
brasileiras de capital nacional de pequeno porte. (BRASIL, 1988) 

 

É o título que reflete o sistema jurídico, sendo explicitado o conjunto de normas 

e instituições jurídicas que estabelecem o exercício da atividade econômica. Possui a 

seguinte divisão: Capítulo I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica (artigos 

170 a 181), Capítulo II – Da Política Urbana (artigos 182 e 183), Capítulo III – Da 

Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária (artigos 184 a 191) e Capítulo IV – 

Do Sistema Financeiro Nacional (artigo 192). 

A ordem econômica e financeira brasileira tem como princípios a valorização 

do trabalho humano e a livre iniciativa, com a finalidade de assegurar para todos a 

existência digna, de acordo com os preceitos da justiça social. De acordo com 

Magalhães (ÂMBITO JURÍDICO, 2009), “tais fundamentos e objetivos ainda que 

contraditórios e ambivalentes, estabelecem uma conexão sistemática para o interprete 

constitucional, qual seja a definição de um conjunto de normas programáticas, em 

uma Constituição dirigente“. 

O Título VIII – Ordem Social– reflete sobre o bom convívio e desenvolvimento 

social do cidadão, bem como, sobre os deveres do Estado, e tem como objetivo o 

bem-estar e as justiças sociais. Segundo o art. 193, “A ordem social tem como base 

o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”. (BRASIL, 

1988) 

Ele se organiza da seguinte forma: Capítulo I – Disposição Geral (artigo 193); 

Capítulo II – Da Seguridade Social, Seção I – Disposições Gerais (artigos 194 e 195), 

Seção II – Da Saúde (artigos 196 a 200), Seção III – Da Previdência Social (artigos 

201 e 202), Seção IV – Da Assistência Social (artigos. 203 e 204); Capítulo III – Da 

Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação (artigos 205 a 214), 

Seção II – Da Cultura (artigos 215 a 216-A), Seção III – Do Desporto (artigo 217); 

Capítulo IV – Da Ciência, Tecnologia e Inovação (artigos 218 a 219-B); Capítulo V – 

Da Comunicação Social (artigos 220 a 224); Capítulo VI – Do Meio Ambiente (artigo 

225); Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso 

(artigos 226 a 230); Capítulo VIII – Dos Índios (artigos 231 e 232); Título IX – 
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Disposições Constitucionais Gerais –trata de temáticas variadas não inseridas em 

outros títulos, por se referirem a assuntos mais específicos. 

As principais modificações introduzidas pela Carta de 1988 ocorreram no 

campo dos direitos trabalhistas, como o abono de férias e o 13º salário para 

aposentados, a jornada semanal de 44 horas, o direito à greve e a liberdade sindical. 

A Constituição também traz garantias na esfera dos direitos humanos com a liberdade 

de expressão, direito das crianças e adolescentes, proibição da tortura, igualdade de 

gênero, eleições diretas e universais com dois turnos, direito ao voto e a 

inafiançabilidade do crime de racismo. Segundo o art. 5º: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: Inciso IX – é livre a expressão da 
atividade intelectual científica e de comunicação independente de censura ou 
licença. (BRASIL, 1988) 

 

Assim se deu a promulgação da Constituição Federal de 1988, documento esse 

que, antes de ser publicado foi intensamente debatido e aberto a propostas de grupos 

e indivíduos. Do ponto de vista dos arquivos, apontou questões referentes a políticas 

arquivísticas, pois, como afirma Bastos e Araújo (1989-1990, p. 30), ela consagrou 

juridicamente e “pela primeira vez, os princípios que nortearão a política legal de 

arquivos, até então indefinida por falta de pressupostos legais.” 

As determinações da Constituição de 1988 com influência na área de arquivos 

serão analisadas no capítulo seguinte. 

 

 

 

3 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS ARQUIVOS 

 

Para entender a presença dos arquivos na Constituição de 1988 se faz 

necessário compreender a evolução dos direitos fundamentais do acesso aos 

documentos públicos, direitos que nem sempreforam garantidos. Para Caderón (2013, 

p. 25), “o reconhecimento do direito à informação como direito humano fundamental 

foi fruto da evolução, advinda da tensão entre diversos setores da sociedade, até que 
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fosse consolidado como tal no plano internacional”. Na Constituição esses direitos 

sociais são invioláveis para que se garanta a construção de uma sociedade justa e 

livre que objetiva o fortalecimento da democracia. 

Cabe registrar que muitas das menções a arquivos no texto constitucional 

advêm: 

das gestões feitas pelo Arquivo Nacional junto à Assembleia Constituinte 
responsável pela elaboração da Constituição de 1988, no sentido de 
introduzir no texto constitucional referências à gestão arquivística em todos 
os seus níveis. Destes esforços resultou – o que ficou aquém das 
expectativas, a inclusão do art. 216, = 2º, na nova Constituição: ‘cabem à 
administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem’. (FONSECA, 2005, p. 69).  

 

Destaca-se que, provavelmente como resultado dessa atuação do Arquivo 

Nacional junto à Assembleia Constituinte, a instituição recebeu, exemplar autógrafo 

especialmente elaborado, da Constituição de 1988 quando a comunidade arquivística 

nacional estava reunida no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) realizando a I Conferência Nacional de Arquivos 

Públicos, entre 24 e 27 de outubro de 1988, evento que comemorava os 150 anos do 

Arquivo Nacional. Além da emoção cívica, o ato foi também percebido pelos então 

presentes como o reconhecimento da importância dos arquivos e um auspicioso sinal 

de que o Estado percebia a sua obrigação de preservar a documentação que produzia 

para acesso por toda a sociedade. 

O direito ao acesso aos documentos públicos foi estatuído como direito 

fundamental, e foi promulgado no inciso XXXIII, do artigo 5 da Constituição de 1988 

que preconiza que  

 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do estado. (Constituição, Cap.1, 
art,5, Inc. XXXIV,1988) 

  

A nova Carta trouxe muitas outras menções à questões relacionadas aos 

arquivos, direta ou indiretamente (como, por exemplo, quando fala de documentos, 

informações ou de patrimônio), como se pode ver no quadro abaixo. 
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Tabela 1- Determinações referentes a arquivos na Constituição Federal de 

1988. 

Título II    

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo I    

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

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

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

decorrente de sua violação; 

        XIV -  é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

        XXXIII -  todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Lei nº 12.527 de 

2011) 

        LX -  a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

       LXXII -  conceder-se-á habeas data: 

            a)  para assegurar o conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de caráter público; 

            b)  para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 

processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

        LXXVI -  são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da 

lei: 

            a)  o registro civil de nascimento; 

            b)  a certidão de óbito; 
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Capítulo II – Da União 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: 

 

 I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público;  

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 

arqueológicos;  

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 

e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;  

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

 

      Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: (EC no 85/2015) 

VII–proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico;  

VIII–responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

 

Título III 

Da Organização do Estado 

Capítulo I 

Da Organização Político – Administrativa 

     Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

Título VII 

Da Ordem Econômica e Financeira 

Capítulo I 

Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica 
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Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de 

natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a 

pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de 

autorização do Poder competente. 

Capítulo VII 

Da Administração Pública 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

   § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente:  

        II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;         (Incluído 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)         (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

Seção II 

Da Cultura 

         Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitem.         (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Entretanto, somente a Constituição, não resolve sozinha os obstáculos 

referentes aos problemas arquivísticos. Assim, são importantes leis, decretos, 

portarias e resoluções que contribuam e estabeleçam políticas arquivísticas eficientes. 

Por isso, cabeanalisar como o estabelecido na Constituição está presente em outros 

atos normativos. Este trabalho analisará três documentos importantes para a definição 

de uma efetiva política arquivística brasileira: a Lei de Arquivos, o decreto n. 

4.073/2002, que regulamentou a Lei de Arquivos, e a Lei de Acesso à Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 INFLUÊNCIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 NA LEI DE ARQUIVOS E NA LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Informações de caráter arquivístico evidenciam a democracia, na medida em 

que se à sociedade informações contidas em documentosque são considerados como 

fontes de prova porque certificam ações e transações e que para afirmarem sua 

veracidade são indissociáveis do contexto da produção e da preservação. 

 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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Essa relação entre o Estado (poder público) e a população é o que gera 
legitimidade do governante, pois o povo tende a afrontar o poder ilegítimo nas 
sociedades atuais. Esta ligação entre a norma jurídica positivada e a 
realidade do povo (os anseios da população, contexto socioculturais, 
desenvolvimento econômico, condições de saúde, de moradia, de educação 
dentre outros aspectos) é o que proporciona a aceitação da população 
perante o seu governo, dando a este a legitimidade popular. (BANDEIRA, 
2007) 

 

A França foi um dos primeiros países a prescrever o acesso aos documentos 

com a lei de 7 Messidor, no segundo ano da Revolução Francesa, que assegura para 

a população francesa o acesso aos documentos de natureza pública (Costa, 2004).  

 

A terceira contribuição importante da legislação de arquivos da Revolução 
Francesa foi o princípio da acessibilidade dos arquivos ao público, o qual foi 
proclamado pelo artigo 37 do decreto de Messidor: “Todo cidadão tem o 
direito de pedir, em cada depósito [...] a exibição dos documentos ali 
contidos”. Não foi tanto o desejo de criar oportunidades para a pesquisa 
histórica que originou esse regulamento, quanto o desejo de prover as 
necessidades das pessoas que haviam adquirido parte da propriedade 
nacional. Mas, ainda assim, pela primeira vez os arquivos eram legalmente 
abertos e considerados sujeitos ao uso público. (POSNER, 2013, p. 276) 

 

No Brasil, a Constituição de 1824, no seu artigo 70, dispunha sobre a guarda 

dos documentos públicos: 

 

Assignada a lei pelo Imperador, referendada pelo Secretário de Estado 
competente, e selada com o Selo do Império, se guardará o original no 
Arquivo Público, e se remeterão aos Exemplares dela impressos a todas as 
Câmaras do Império, Tribunas, e mais Lugares, aonde convenha fazer-se 
pública. (BRASIL,1824) 

 

O Arquivo Nacional foi criado pelo regulamento nº 2, de 2 de janeiro de 1838 

para salvaguardar leis e documentos relativos a esse período. Era organizado em três 

seções: administrativa, incumbido pelos documentos dos poderes Moderador, 

legislativa responsável pela guarda da documentação produzida pelos poderes 

Legislativo e Histórico. No que tange à Constituição de 1891, ela não reflete nenhum 

aspecto sobre guarda de documentação de natureza pública nem fez determinações 

referentes à preservação do patrimônio histórico documental. O artigo 175 do título IV 

da Constituição Federal de 1946 traz, pela primeira vez no ordenamento jurídico, um 

artigo que se refere a proteção documental  
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As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem como 
os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular 
beleza ficam sob a proteção do Poder Público. (BRASIL, 1946) 

 

E, através do decreto-lei 8.534, de 2 de janeiro de 1946, é determinado à 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), “a catalogação 

sistemática e a proteção dos arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos e 

particulares, cujos acervos interessem à história nacional e à história da arte no Brasil” 

(BRASIL, 1946). Apenas em 1948 o acesso aos documentos se tornou um direito da 

população pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas isso não teve 

implicações na Constituição brasileira. A Carta Magna de 1967 também não tratou 

sobre políticas arquivísticas (Bastos, 1990). 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 possibilitou um grande avanço 

no que diz respeito àimplementação das políticas públicas arquivísticas. Entre os 

diversos pontos que aborda, um dos mais relevantes é que o direito à informação é 

garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, que trata dos direitos individuais 

e coletivos, o qual estabeleceu que: 

 

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

 

O artigo 216 § 2º aborda a questão do patrimônio cultural brasileiro: “Cabem à 

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

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. (BRASIL, 

1988) 

A finalidade deste trabalho é verificar como os preceitos constitucionais foram 

encarnados na Lei de Arquivos (lei 8.159, 8 de janeiro de 1991), em seu decreto 

regulamentador (decreto n. 4073/2002), na Lei de Acesso á Informação (lei n. 12.257, 

de 18 de novembro de 2011) e também no seu decreto regulamentador. 

 

4.1 A LEI DE ARQUIVOS 
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A lei n° 8.159, conhecida como a Lei de Arquivos, foi sancionada em 8 de 

janeiro de 1991. Resultado de várias discussões a respeito da implementação de uma 

efetiva política nacional de arquivos, ela define as diretrizes normativas a fim de se 

realizar a eficaz gestão documental e proteger os documentos de arquivo. Segundo a 

referida lei: 

Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades 
privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 
por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza 
dos documentos. (BRASIL, 1991) 

 

Estabelecida tal lei, ela assegura o direito constitucional de e acesso às 

informações públicas, sendo obrigação da Administração Pública promover a 

transparência de seus atos para toda a população. 

No documento constitucional de 1988, o inciso III no artigo 23 define as 

diretrizes que norteiam a proteção de documentos e dos patrimônios de valor histórico 

e artístico:  

 

é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: [...]proteger os documentos, as obras e outro bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 
e os sítios arqueológicos[...] (BRASIL, 1988) 

 

De acordo com Costa (2020), o contexto de redemocratização do país provocou 

inúmeras discussões referentes à proteção documental e histórica dos arquivos. 

Dessa forma, pensando em solucionar essa questão, em 1984, o projeto de lei n° 

4,985 foi editado e transformado na Lei de Arquivos, regulamentada pelo decreto 

nº4.073, de 3 de janeiro de 2002. Tal decreto também regulamenta o Conselho 

Nacional de Arquivos (CONARQ), criado na lei nº 8.159, instituição central do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR), encarregado da gestão de documentos e da proteção 

aos arquivos. 

A Lei de Arquivos traz aspectos da organização e da administração de 

instituições arquivísticas públicas e privadas, do sigilo, do acesso, e da preservação 

dos documentos. A lei n 8.159 é considerada uma referência para a política nacional 

de arquivos. Em seu art. 26, estabelece: Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de 

arquivos, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos (BRASIL, 2002) 
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Foi promulgada em 8 de janeiro de 1991, após muitas discussões acerca da 

proteção do patrimônio documental do país pois, segundo Lopes e Rodrigues (2017, 

p. 12), “o Estado brasileiro não tinha como prioridade a fixação de uma política que 

norteasse a gestão arquivística em âmbito público e/ou privado.” 

É fruto de um enorme esforço do Arquivo Nacional que, há largo tempo, 

necessitava de uma base legal para sua ação, além de servir à toda comunidade 

arquivística brasileira que precisava de um texto legal que disciplinasse a questão em 

termos nacionais, portanto, com reflexos nos estados e municípios e no âmbito 

privado.  

A Lei de Arquivos é estruturada em capítulos. O Capítulo I – Disposições Gerais 

– trata da proteção dos documentos de arquivo e dos pontos gerais, definições e 

responsabilidades do Estado, determinando, conforme à Constituição, em seu art. 1º 

que:  

 

É dever do Poder Público a gestão documental e 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) 

 

O capítulo II – Arquivos Públicos – trata de assuntos pertinentes aos 

documentos de caráter público e privado. Assim define arquivos públicos: 

 

Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias. § 1º - São também públicos 
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 
caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos no exercício de suas atividades. (BRASIL, 1991) 

 

O capítulo III – Arquivos Privados – discorre sobre pontos que dizem respeito 

aos arquivos privados, refletindo a preocupação da Constituição de 1988 com o 

patrimônio nacional:  

 

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos 
produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de 
suas atividades. (BRASIL, 1991) 
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O Capítulo IV – Da Organização e Administração de Instituições Arquivísticas 

Públicas - dá orientações quanto ao processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal em consonância à Constituição, quando afirma que: “A 

administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições 

arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipal”. (BRASIL, 1991) 

 

Podemos observar na lei, os artigos que refletem o documento constitucional 

de 1988, começando no âmbito dos arquivos públicos, a partir do Capítulo I, art. 2°, 

que define o que é um arquivo: 

 

Consideram-se arquivos para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, 
bem como por pessoa física, em qualquer que seja o suporte da informação 
ou a natureza dos documentos. (BRASIL, 1988) 

 

O art. 5° incumbe a Administração Pública de disponibilizar a consulta a todo 

documento público: “A Administração Pública franqueará a consulta aos documentos 

públicos na forma desta Lei”. (BRASIL, 1991).  

Ainda no capítulo 2, sobre arquivos de caráter público, uma inovação: 

 

Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de 
âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de 
suas funções administrativas, legislativas e judiciárias.§ 1º - São também 
públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições 
de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de 
serviços públicos no exercício de suas atividades. (BRASIL, 1991) 

 

O decreto n 2.948, de 2 de janeiro de 1999, regulamenta também os artigos 11 

e 16 da Lei de Arquivos. Mais tarde, esse decreto foi revogado pelo decreto n°4.073, 

de 3 de janeiro de 2002. 

A teoria das três idades do documento é retratada no artigo 8, dividindo os 

documentos em conformidade com a sua frequência de consulta. 

 

Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 
permanentes. § 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso 
ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas 
frequentes. § 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, 
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não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente. § 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos 
de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. (BRASIL, 1991) 

 

O artigo 9 trata da eliminação de documentos gerados por instituições públicas, 

reservando sua autorização à instituição arquivística pública competente: 

 
A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter 
público será realizada mediante autorização da instituição arquivística 
pública, na sua específica esfera de competência. (BRASIL, 1991) 

 

O artigo 10 aponta sobre o valor probatório, que é o valor de informação que o 

documento possui, e que justifica o seu recolhimento para a guarda permanente. O 

fato de serem inalienáveis e imprescritíveis garante que qualquer alienação (doação, 

venda, posse por particulares etc.) nunca será legal, podendo, por ser criminosa, ser 

imediatamente coibida:“Os documentos de valor permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis”. (BRASIL, 1991) 

No capítulo III são apresentados os artigos referentes aos arquivos privados. O 

Art.11° traz a definição de arquivos privados conforme a lei: “Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou 

jurídicas, em decorrência de suas atividades”. (BRASIL, 1991). Também foi 

regulamentado pelo mesmo decreto n° 2942, mais tarde revogado pelo decreto 4.073. 

Os arquivos privados podem ser de interesse público, após exame e avaliação 

das informações neles presentes pertinentes para a história, a ciência ou a sociedade. 

Como está previsto no artigo 12 desta lei. 

 
Os arquivos privados podem ser identificados pelo Poder Público como de 
interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de 
fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. 
(BRASIL, 1991) 

 

Os arquivos privados considerados de interesse público e social não podem ter 

alterado o conjunto de documentos que o integram, nem podem ser transferidos para 

o exterior como estabelece o artigo 13. Isso tem a ver com a norma constitucional 

sobre o patrimônio histórico e cultural nacional. 

 
Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não 
poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem 
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transferidos para o exterior. Parágrafo único - Na alienação desses arquivos 
o Poder Público exercerá preferência na aquisição. (BRASIL, 1991) 

 

O acesso a esses arquivos é respaldado pelo artigo 14, que dispõe sobre o 

acesso aos documentos de arquivo privado somente com autorização de seu detentor: 

“O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse 

públicoe social poderá ser franqueado mediante autorização de seu proprietário ou 

possuidor”. (BRASIL, 1991) 

Reconhecendo sua importância para o patrimônio histórico, artístico e cultural 

do país, defendido constitucionalmente, os arquivos privados podem ser doados a 

instituições de guarda públicas; “Art. 15 - Os arquivos privados identificados como de 

interesse público e social poderão ser depositados a título revogável, ou doados a 

instituições arquivísticas públicas”. (BRASIL, 1991) 

Quanto aos documentos de registro de nascimento, morte e casamento 

existentes antes da adoção do registro civil público, é determinado que:  

“Art. 16 - Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidos 

anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público 

e social”. (BRASIL,1991). 

Voltando aos artigos pertinentes aos arquivos públicos, o capítulo IV discorre 

sobre qual instituição é responsável pelo gerenciamento da documentação pública, 

de acordo com o poder e o âmbito ao qual ele é vinculado 

 

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) 

 
 

Fica sob responsabilidade do Arquivo Nacional, a gestão e o recolhimento dos 

documentos que foram produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, como 

também é de sua responsabilidade acompanhar e implementar a política nacional de 

arquivos. 
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Art. 18 - Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos 
documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem 
como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda, e 
acompanhar e implementar a política nacional de arquivos. Parágrafo único - 
Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar 
unidades regionais. (BRASIL, 1991) 

 

Os arquivos do Poder Legislativo Federal são de responsabilidade do Poder 

Legislativo Federal. 

 

Art. 19 - Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o 
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo 
Federal no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o 
acesso aos documentos sob sua guarda. (BRASIL, 1991) 

 

O artigo 20 prevê que cabem ao Poder Judiciário Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos pelo Poder Judiciário Federal, bem como 

facilitar a consulta desses documentos a quem interessar 

 

Competem aos arquivos do Poder Judiciário Federal a gestão e o 
recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário 
Federal no exercício de suas funções, tramitados em juízo e oriundos de 
cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar o acesso aos 
documentos sob sua guarda. (BRASIL, 1991) 

 

Sobre a organização e a vinculação dos arquivos, a legislação estadual do 

Distrito Federal e municipal é incumbida dessa atribuição como mostra o artigo 21 

 
Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como 

a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição 

Federal e nesta Lei. (BRASIL, 1991) 

 

As disposições gerais trazem artigos referentes a outros aspectos arquivísticos, 

como o artigo 25, sobre consequências a quem vier a eliminar documentos 

indevidamente: 

 
Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da 
legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor 
permanente ou considerado como de interesse público e social. (BRASIL, 
1991) 
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O art. 26 determina a criação do CONARQ, órgão colegiado, e dá papel 

especial ao diretor-geral do Arquivo Nacional: 

 

Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado 
ao Arquivo Nacional, que definirá a política nacional de arquivos, como órgão 
central de um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). § 1º - O Conselho 
Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional e 
integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, 
públicas e privadas. § 2º - A estrutura e funcionamento do conselho criado 
neste artigo serão estabelecidos em regulamento. (BRASIL, 1991) 

 

Todos os artigos do capítulo V que discorrem sobre o acesso e o sigilo dos 

documentos públicos foram revogados pela lei de acesso à informação - lei n° 12.527. 

A lei foi regulamentada por meio do decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002, 

com a finalidade de definir política nacional de arquivos públicos e privados, assim 

como, exercer orientação normativa. 

 

4.2 DECRETO n. 4.073/2002 

 

O decreto n. 4073/2002 é o decreto regulamentador da lei nº 8.159, o qual só 

entrou em vigor onze anos depois da publicação da lei, em 3 de janeiro de 2002. Esse 

decreto estabeleceu os objetivos do CONARQ e do SINAR – Sistema Nacional de 

Arquivos. De acordo com o decreto, as principais atribuições do Sistema Nacional de 

Arquivos são “promover a gestão, a preservação e o acesso as informações e aos 

documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e 

normas” relacionadas à gestão de arquivos. 

O texto legal é organizado em seis capítulos, o primeiro capítulo – Do Conselho 

Nacional de Arquivos - com nove artigos, apresenta o órgão, vinculado ao Arquivo 

Nacional: 

Art. 1º  O Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, órgão colegiado 
instituído no âmbito do Arquivo Nacional, criado pelo art. 26 da Lei nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a política nacional de 
arquivos públicos e privados. (BRASIL, 2002) 

 

O objetivo do CONARQ é estabelecera política nacional de arquivos públicos e 

privados, e também cumprir as diretrizes regulamentadoras para a gestão e a 

proteção especial dos documentos de arquivo. O seu funcionamento é regulamentado 

por regimento interno aprovado pela portaria nº 2.588, de 24 de novembro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art26
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O Art. 2 expõe as competências do órgão: 

 

Compete ao CONARQ:I - estabelecer diretrizes para o funcionamento do 
Sistema Nacional de Arquivos - SINAR, visando à gestão, à preservação e 
ao acesso aos documentos de arquivos; II - promover o inter-relacionamento 
de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração 
sistêmica das atividades arquivísticas; III - propor ao Ministro de Estado da 
Justiça e Segurança Pública atos normativos necessários ao aprimoramento 
e à implementação da política nacional de arquivos públicos e privados; 
IV - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que 
norteiam o funcionamento e o acesso aos arquivos públicos; V - estimular 
programas de gestão e de preservação de documentos públicos de âmbito 
federal, estadual, distrital e municipal, produzidos ou recebidos pelo Poder 
Público;  VI - subsidiar a elaboração de planos nacionais de 
desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política nacional de 
arquivos públicos e privados; VII - estimular a implantação de sistemas de 
arquivos nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e nos Poderes Executivo e Legislativo dos 
Municípios; VIII - estimular a integração e modernização dos arquivos 
públicos e privados; IX - identificar os arquivos privados de interesse público 
e social, nos termos do art. 12 da Lei no 8.159, de 1991;X - propor ao Ministro 
de Estado da Justiça e Segurança Pública a declaração de interesse público 
e social de arquivos privados; XI - estimular a capacitação técnica dos 
recursos humanos que desenvolvam atividades de arquivo nas instituições 
integrantes do SINAR;XII - recomendar providências para a apuração e a 
reparação de atos lesivos à política nacional de arquivos públicos e privados; 
XIII - promover a elaboração do cadastro nacional de arquivos públicos e 
privados, bem como desenvolver atividades censitárias referentes a arquivos; 
XIV - manter, por meio do Arquivo Nacional, intercâmbio com outros 
colegiados e instituições, cujas finalidades sejam relacionadas ou 
complementares às suas, para prover e receber elementos de informação e 
juízo, conjugar esforços e encadear ações; XV - articular-se com outros 
órgãos do Poder Público formuladores de políticas nacionais nas áreas de 
educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e informática; (BRASIL, 
2002) 

 

O art. 3º determina sua composição, dezessete membros conselheiros, 

incluindo o diretor do Arquivo Nacional, o qual será presidente. Também são partes 

integrantes representantes dos poderes Judiciário Federal, Executivo Federal e 

Legislativo Federal, dos arquivos públicos e estaduais, do Distrito Federal, das 

instituições mantenedoras de curso superior de Arquivologia, de associações de 

arquivistas e de instituições que congreguem profissionais que atuem nas áreas de 

ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais, cada um dos 

conselheiros possui um suplente. 

 

São membros conselheiros do CONARQ:I - o Diretor-Geral do Arquivo 
Nacional, que o presidirá; II - dois representantes do Poder Executivo Federal; 
III - dois representantes do Poder Judiciário Federal; IV - dois representantes 
do Poder Legislativo Federal; V - um representante do Arquivo Nacional; VI - 
dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art12
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VII - dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais; VIII - um 
representante das instituições mantenedoras de curso superior de 
arquivologia; IX - um representante de associações de arquivistas; X - três 
representantes de instituições que congreguem profissionais que atuem nas 
áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais.§ 1º 
Cada Conselheiro terá um suplente.§ 2º Os membros referidos nos incisos III 
e IV e respectivos suplentes serão designados pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, respectivamente.§ 3º Os conselheiros e suplentes referidos nos 
inciso II e V a X serão designados pelo Presidente da República, a partir de 
listas apresentadas pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
mediante indicações dos dirigentes dos órgãos e entidades representados.§ 
4º O mandato dos Conselheiros será de dois anos, permitida uma 
recondução.§ 5º O Presidente do CONARQ, em suas faltas e impedimentos, 
será substituído por seu substituto legal no Arquivo Nacional.(BRASIL, 2002) 

 

Os seus integrantes refletem os interesses da sociedade e do Estado, 

alinhando as demandas particulares de responsabilidade social do poder público 

quanto à gestão e à preservação do patrimônio arquivístico público e privado, e ao 

direito dos cidadãos de acesso às informações. O Arquivo Nacional serve não 

somente como suporte técnico e administrativo do CONARQ, como também contribui 

para seu pleno funcionamento. 

O capítulo II do decreto regulamentador apresenta as normas do Sistema 

Nacional de Arquivos – SINAR: “Art. 10. O SINAR tem por finalidade implementar a 

política nacional de arquivos públicos e privados, visando à gestão, à preservação e 

ao acesso aos documentos de arquivo”. (BRASIL, 2002) 

Com a intenção de aperfeiçoar o trabalho do CONARQ, são previstas câmaras 

técnicas e comissões especiais, que são responsáveis pelo desenvolvimento de 

estudos e normas necessárias à aplicação de diretrizes da política nacional de 

arquivos públicos e privados e ao funcionamento do SINAR. Igualmente previu 

câmaras setoriais, para descobrir, analisar e solucionar questões referentes à 

estrutura e à organização de segmentos específicos de arquivos, interagindo com as 

câmaras técnicas. 

O capítulo 3 – Dos Documentos Públicos – considera assim arquivos públicos: 

 

Art. 15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos: I - produzidos e 
recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, do Distrito 
Federal e municipais, em decorrência de suas funções administrativas, 
legislativas e judiciárias; II - produzidos e recebidos por agentes do Poder 
Público, no exercício de seu cargo ou função ou deles decorrente; III - 
produzidos e recebidos pelas empresas públicas e pelas sociedades de 
economia mista; IV - produzidos e recebidos pelas Organizações Sociais, 
definidas como tal pela Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço 
Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, instituído pela Lei nº 
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8.246, de 22 de outubro de 1991Parágrafo único. A sujeição dos entes 
referidos no inciso IV às normas arquivísticas do CONARQ constará dos 
Contratos de Gestão com o Poder Público. (BRASIL, 2002) 

 

Tal texto reitera o artigo 7 da Lei de Arquivos, que define os arquivos públicos 

como: 

 

Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas 
funções administrativas, legislativas e judiciárias. § 1º - São também públicos 
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 
caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos no exercício de suas atividades. (Brasil, 1991) 

 

O capítulo 4 – Da Gestão de Documentos da Administração Pública Federal – 

determina que todos os órgãos da Administração Pública Federal instituam comissões 

permanentes de avaliação de documentos, responsáveis pelo processo de 

preservação dos documentos de valor permanente. As comissões têm suas funções 

determinadas: 

 

Art. 18. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será 
constituída comissão permanente de avaliação de documentos, que terá a 
responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e 
seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, 
tendo em vista a identificação dos documentos para guarda permanente e a 
eliminação dos destituídos de valor. (BRASIL, 2002) 

 

A seção I trata das comissões permanentes de avaliação de documentos e a 

seção II da entrada de documentos arquivísticos públicos no Arquivo Nacional. 

O capítulo V – da Declaração de Interesse Público e Social de Arquivos 

Privados –abrange o artigo 22 ao 28, e espelha a preocupação da Constituição de 

1988 em se proteger arquivos privados, pessoais ou institucionais, que podem ser 

declarados de interesse público e social pela Presidência da República. 

 

“Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas 

atividades”. (Brasil, 1991) 
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Assim define os arquivos de interesse público e social: “Art. 22. Os arquivos 

privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para 

a história, a cultura e o desenvolvimento nacional podem ser declarados de interesse 

público e social por decreto do Presidente da República”. (BRASIL, 2002) 

Qualquer pessoa seja física ou jurídica possuidora de arquivo que tenha 

interesse em transformar um arquivo privado em arquivo privado de interesse público 

e social deve solicitar encaminhamento ao CONARQ. A Comissão Técnica de 

Avaliação, composta pelo CONARQ, emitirá parecer pela declaração ou não do 

interesse público e social do arquivo, cabendo a autoridade maior a decretação desse 

status. A Declaração de interesse público e social é estabelecida na lei nº 8.159, uma 

vez aprovada, a declaração de interesse público e social será acompanhada de um 

certificado que atestará a sua relevância para a memória nacional, o que, além de 

valorizar o arquivo, é também uma ferramenta para a obtenção de apoio junto a 

agências financiadoras públicas ou privadas objetivando à preservação e divulgação 

do acervo. É importante ressaltar que os possuidores da declaração de interesse 

público e social devem preservar o conjunto documental, bem como comunicar ao 

CONARQ qualquer mudança que ocorra com o acervo.  

O decreto também operacionaliza o funcionamento do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional com a finalidade de definir 

as políticas arquivísticas. O órgão “se destaca pela orientação normativa visando à 

gestão documental e a proteção especial dos documentos de arquivo” (CONARQ, 

2021) e se apoia na ação efetiva de câmaras técnica e comissões especiais para a 

elaboração de estudos e normas necessárias à implementação da política nacional 

de arquivos públicos e privados. O CONARQ é também responsável por formalizar os 

princípios constitucionais no que se refere à obrigação do Estado em promover a 

gestão de documentos e a publicação da informação governamental. 

O CONARQ define a política nacional de arquivos por meio da gestão, do 

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

documental do país (CONARQ, 2020). Assim, procura garantir o pleno acesso à 

informação a todos os cidadãos, como meio de defender seus direitos, visando apoiar 

as decisões governamentais de caráter político-administrativo e incentivar a produção 

de conhecimento científico e cultural.  

Os trabalhos do CONARQ objetivam à modernização dos arquivos públicos no 

país, e o órgão vem regulando diversas matérias arquivísticas, como  microfilmagem, 
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classificação e acesso a documentos, seleção, avaliação, eliminação e descrição de 

documentos. 

Atualmente, as maiores dificuldades existentes para desenvolver as políticas 

públicas arquivísticas compreendem a ausência de instrumentos básicos para a 

operacionalização de sistemas e a escassez de pessoal qualificado nos órgãos 

públicos. No entanto, a legislação arquivística existente, que tem na Constituição 

Federal de 1988 seu fundamento basilar,determina obrigações e responsabilidades a 

todos os órgãos e entidades do poder público que tratam dos acervos arquivísticos 

governamentais. 

4.3 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

A Lei de Acesso à Informação (LAI) é outro dispositivo legal que estrutura as 

questões arquivísticas no país. A LAI reflete a preocupação em dar acesso aos 

documentos, regulamenta sobre o acesso e o sigilo dos documentos públicos. 

A Constituição brasileira deu início as discussões para o que o direito de acesso 

à informação fosse consistente no país. No documento constitucional está garantido 

a todos o acesso às informações públicas,desde que não sejam relacionadas à 

segurança da sociedade e do Estado ou tenham caráter pessoal. A LAI é estruturada 

também em seis capítulos e em seu capítulo 1 - Disposições Gerais - afirma: 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. (BRASIL, 2011) 

 

A lei assegura o acesso à informação como previsto em alguns artigos da 

Constituição Federal, caso do inciso XXXIII do Art. 5°: 

 
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988) 

 

Preocupação semelhante consta no inciso II do § 3º do art. 37 da 

Constituição:“O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 

atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”. (BRASIL, 1988) 
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A Constituição Federal atesta o direito de acesso, mas não determina como 

isso ocorrerá, nem classifica os tipos de informações. Três anos após sua 

homologação, foi promulgada a Lei de Arquivos, que afirma em seu art. 4º, 

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

 

Órgãos Federais, estaduais e municipais, assim como as instituições sem fins 

lucrativos que produzam ou recebam informações de cunho público, devem 

disponibilizar suas informações como afirma o art. 2. Isso decorre da determinação 

constitucional sobre o direito do cidadão de ter informações sobre as atividades do 

Estado, inclusive daquelas atividades realizadas solidariamente com instituições 

privadas:. 

 
Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, 
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. (BRASIL, 2012) 

 

É pertinente frisar como a LAI destina-se a assegurar o direito fundamental de 

acesso à informação, e isso está afirmado no art. 3. 

 

I - Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
II - Divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública; V - desenvolvimento do controle social da 
administração pública. (BRASIL, 2011) 

 

No art. 4 são definidos alguns conceitos arquivísticos relevantes para o disposto 

na lei: 

 

I - Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, 
suporte ou formato;  
II - Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;  
III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado;  
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IV - Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável;  
V - Tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou 
controle da informação;  
VI - Disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida 
ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino; IX - primariedade: qualidade da informação 
coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, 
 sem modificações. (BRASIL, 2011) 

 

O art. 5° finaliza esse capítulo afirmando que o direito a informação seja 

acessível, claro, objetivo e gratuito a quem interessar:“É dever do Estado garantir o 

direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos 

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

(BRASIL, 2011) 

O Capítulo II, sobre o acesso a informações e a sua divulgação, especifica que 

os órgãos detentores de informação devam empregar normas e procedimentos que 

promovam a gestão transparente e a divulgação de informações, garantindo a 

legitimidade das informações, a sua autenticidade e a integridade e sobre a proteção 

da informação sigilosa e da informação pessoal, 

 
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas 
e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 
II - Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade 
e integridade; 
III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a 
sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de 
acesso. (BRASIL, 2011) 

 

Ainda sobre as informações a serem disponibilizadas, o art. 7 determina que a 

população receberá as devidas informações, incluindo localização para que obtenha 

informação: 

 

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 
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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) 

 

São explicitados quais as informações não são de acesso livre obrigatório, pois 

estão ligadas à segurança do Estado e da sociedade. 

Os artigos 8 e 9 falam sobre a promoção da divulgação, onde devem estar 

disponíveis as informações os serviços que deverão ser criados e os procedimentos 

que devem ser adotados para que o acesso à informação seja amplamente divulgado. 

No capítulo 3 são expostos os procedimentos para que o acesso à informação 

seja disponibilizado de forma correta. As determinações estão divididas em duas 

seções, a seção I, que estabelece as diretrizes quando ao pedido de acesso, e a seção 

II, dos recursos em caso de negativa de acesso 

 

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 
requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.  
§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de 
encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na 
internet. 
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 
da solicitação de informações de interesse público. (BRASIL, 2011) 

 

O art. 11° determina que não prontamente atendida a solicitação, a concessão 

de acesso ao interessado deve ser dada em prazo não superior a vinte dias: 

 

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no 
caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não 
superior a 20 (vinte) dias: 
I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a certidão; 
II - Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; ou 
III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 
conhecimento, órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação. 
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§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 
cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer 
meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que 
necessitar. 
§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 
parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a 
possibilidade de recursos, prazos e condições para sua interposição, 
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 
apreciação. 
§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse 
formato, caso haja anuência do requerente. 
§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato 
impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão 
informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 
consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que 
desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento 
direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por 
si mesmo tais procedimentos. (BRASIL, 2011) 

 

A lei garante um serviço gratuito, cabendo às instituições cobrar apenas o gasto 

de materiais necessários caso o atendimento da solicitação exigir reprodução de 

documentos, 

 
Art. 12.  O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito.§ 1º 
O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao 
ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o 
serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de 
documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. (BRASIL, 2011) 

 

Para documentos fragilizados, é garantido que seja fornecido uma cópia 

autenticada para a sua consulta:  

 

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 
manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a 
consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado 
poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, 
a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação 
do documento original. (BRASIL, 2011) 

 

A seção II dispõe sobre recursos, tendo o requerente dez dias para interpor 

quanto à negativa de acesso: 

 
Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 
negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso 
será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. (BRASIL, 
2011) 
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Se o recurso for negado, o requerente poderá recorrer à Controladoria Geral 

da União (CGU) nos casos em que: 

 

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 
classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a 
hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação; 
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos 
nesta Lei não tiverem sido observados; e 
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos 
nesta Lei.(BRASIL, 2011) 

 

Caso negado o pedido pela GCU, de acordo com o artigo 17, o requerente 

poderá ainda procurar a Comissão Mista de Reavaliação de informações: 

 
No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação 
protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente 
recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações previstas no art. 35, e do 
disposto no art. 16. (BRASIL, 2011) 
 

O capítulo IV traz as normas sobre as restrições de acesso à informação 

estruturada em cinco seções, a saber, seção I – Disposições Gerais –, seção II – Da 

Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo–, seção III – Da 

Proteção e do Controle de Informações Sigilosas–, seção IV – Dos Procedimentos de 

Classificação, Reclassificação e Desclassificação –, e seção IV – Das Informações 

Pessoais.  

Além de, em consonância com a Constituição, reforçar os direitos do cidadão 

quanto ao acesso às informações públicas, seguindo os mesmos preceitos e diretrizes 

constitucionais, a LAI afirma que não é possível haver sigilo sobre documentos 

relacionados a desrespeito aos direitos humanos por agentes públicos. 

 
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela 
judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As 
informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem 
violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. 
(BRASIL, 2011) 

 

Entretanto, a LAI resguarda casos em que o sigilo é mantido: 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo 
e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes 
da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física 
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ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. 
(BRASIL, 2011) 

 

As informações sensíveis que ameacem a Segurança do Estado e da 

sociedade também devem o seu acesso limitado. Os casos previstos incluem 

situações em que o acesso pode: 

 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 
nacional; 
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 
por outros Estados e organismos internacionais; 
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária 
do País; 
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças 
Armadas; 
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 
de interesse estratégico nacional; 
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades 
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou 
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações. (BRASIL, 2011) 
 
 

Quando ao grau de sigilo dessas informações, a LAI prescreve no art. 24 três 

classificações, ultrassecreta, que equivale ao prazo de 25 anos, secreta, de 15 anos 

ou reservada, no prazo de 5 anos: 

 

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 
classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e 
são os seguintes: 
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 
II - Secreta: 15 (quinze) anos; e 
III - reservada: 5 (cinco) anos. (BRASIL, 2011) 

 

É obrigação do Estado garantir que as informações que tenham restrição de 

acesso estejam devidamente protegidas, administrando o seu controle de divulgação: 

“Art. 25 É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas 

produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção”. (BRASIL, 

2011) 

O artigo 27 determina que o grau de ultrassecreto compete ao presidente da 

República, vice-presidente, ministros de Estados, chefes de missões diplomáticas e 

consulares no exterior e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O 
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grau de secreto também cabe aos mesmos dispostos no inciso I, bem como aos 

titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia 

mista. E cabe a das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções 

de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores, a classificação de informações como reservadas.  

Pelo art. 30, a autoridade máxima de cada instituição será responsável por 

disponibilizar por meio de um portal de transparência, o acesso às informações, bem 

como realizar a manutenção desse site. O tratamento de informações pessoais é 

descrito no art. 31 e, diz que, deve ser realizado de maneira transparente e com 

respeito à intimidade, vida privada, bem como às liberdades e garantias individuais. 

Tais informações têm seu acesso restrito, independentemente de classificação, pelo 

prazo máximo de cem anos. 

 

Art. 31 O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem: 
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e 
a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados 
e à pessoa a que elas se referirem; e 
II - Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de 
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 
(BRASIL, 2011) 
 

A última seção estabelece comportamentos passiveis de penalidades: 

 
Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 
público ou militar: 
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua 
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública; 
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à 
informação; 
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido 
à informação sigilosa ou informação pessoal; 
V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 
para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa 
para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 
possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 
(BRASIL, 2011) 
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A LAI é regulamentada pelo decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012, o qual 

separa a transparência em dois tipos, ativa e passiva. Apresenta esses aspectos nos 

capítulos III e IV sendo a transparência ativa assim referida: 

 

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de 
requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o 
disposto nos Art. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011. (BRASIL, 2011) 

 

Essa determinação é pormenorizada no artigo 8: 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover,independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1º Na divulgação das 
informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo: I - registro 
das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; V - dados 
gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 
órgãos e entidades; e  
VI - Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
 § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades de que 
dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet). (BRASIL, 2011) 

 

A transparência passiva é aquela gerada por um pedido formal de informação 

por pessoa ou entidade coletiva da sociedade, e para que isso possa ocorrer, prevê a 

criação de organismo específico:  

 

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao 
Cidadão - SIC, com o objetivo de: 
I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; 
II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e 
III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. (BRASIL, 2011) 

 

Nos artigos 10 e 11 são feitas outras determinações: 

 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por 
qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida. 
§ 1º Para acesso à informação de interesse público, a identificação do 
requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. 
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§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios 
oficiais na internet.  
§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 
da solicitação de informações de interesse público.  
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou concede o acesso 
imediato à informação disponível. (BRASIL, 2011) 

 

O Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) é um órgão que tem como 

responsabilidade responder pedidos de acesso à informação. A Lei de Acesso à 

Informação é uma forma do governo firmar no país a transparência dos atos públicos, 

além disso é mecanismo fundamental para assegurar o acesso à informação em 

conformidade com os princípios da administração pública.  

A CGU criou o e-sic, programa respaldado pela Lei 12.527/2011 que centraliza 

os pedidos de acesso à informação. Nesse sentido, podemos observar que também 

a LAI é uma grande fortalecedora da democracia, regulamentando pontos 

relacionados ao acesso, refletindo assim a Constituição que prevê o direito ao acesso 

e permite acompanhar o trâmite dos pedidos de informação realizados. 
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CONCLUSÃO 

 

Basta um breve olhar para o passado para entender como a carência de 

afirmações arquivísticas no documento constitucional acarretou problemas que 

ameaçam a democracia. Podemos observar na história do nascimento da democracia 

no Brasil, desde a época do imperador, que na lei suprema não haviapreocupações 

referentes às ações arquivísticas, causando assim conflitos no que tange à gestão 

documental, ao tratamento de informações arquivísticas,assim como o seu acesso e 

transparência. 

Somente com a promulgação da atual Constituição Federal em 5 de outubro de 

1988, que assegura os direitos e garantias fundamentais, foram abordados pontos 

que abrangem e respaldam as questões arquivísticas, discutindo e expondo as 

demandas da área. Sendo assim, então, na Carta Magma de 1988 foram criados 

artigos que tratam da proteção documental e patrimonial, além de assegurar o acesso 

à informação a quem interessar.  

Para reforçar ainda mais a questão da gestão e proteção dos arquivos no país, 

três anos após a promulgação da Constituição, em 8 de janeiro de 1991, foi criada a 

Lei de Arquivos. Tal lei dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 

e dá orientações normativas, servindo como um instrumento de amparo à 

administração, de apoio a cultura e ao desenvolvimento científico do país. Com isso, 

podemos observar que o direito a informação, previsto na Constituição Federal, está 

assumido também pela Lei de Arquivos. O decreto de sua regulamentação pautou-se 

pelos mesmos princípios. 

Mais tarde, em 2011 foi sancionada a lei n 12.527, que entrou em vigor em maio 

de 2012, e reflete o inciso XXXIII do artigo 5.º da Constituição Federalque, 

fortalecendo o regime democrático, dispõe que "todos têm direito a receber dos órgãos 

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

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado" 

(BRASIL, 1988). A Lei de Acesso à Informação regulamenta o sigilo e o acesso das 

informações públicas e estabelece o acesso a informação como um direito 

fundamental. É de suma importância porque traz avanços significativos acerca da 
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fiscalização do acesso no Brasil, servindo como ferramenta de controle social a ações 

governamentais, ou seja, promovendo e impondo a transparência administrativa por 

meio de seus dispositivos e normas, inclusive a divulgação de informações pelos 

órgãos do poder público por meio de sítios eletrônicos.  

Para nortear esse direito fundamental foi necessário a criação de diretrizes e 

normas e, assim a Constituição proclama princípios que fundamentam a Lei de 

Arquivos,a qual é corroborada pela LAI. Dessa forma, tais dispositivos legais permitem 

que órgãos públicos e a sociedade consigam conversar, garantindo ao cidadão voz 

ativa na obtenção de seus direitos, podendo fiscalizar e controlar as ações públicas. 
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