
 

CARTA ABERTA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ELEITO E AO GABINETE DE 

TRANSIÇÃO 

 

Sr. Presidente Eleito, Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Sr. Vice-Presidente Eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, coordenador do 

Gabinete de Transição 

 

O Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) foi criado em 

2011para, dentre outros objetivos, fortalecer o desenvolvimento do ensino e da 

pesquisa na área. Atualmente, a FEPARQ congrega docentes e pesquisadores 

vinculados a todas as 17 instituições de Ensino Superior com formação nessa área de 

conhecimento e profissionais que atuam em diversas instituições de pesquisa, memória 

e patrimônio brasileiras. O FEPARQ organiza também, a cada dois anos, a Reunião 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ). 

Como entidade representativa da área de Arquivologia no país, o Fórum tem 

acompanhado com preocupação o sistemático abandono das políticas públicas 

arquivísticas no Brasil. Antes precursor no estabelecimento de uma potente legislação 

arquivística na América do Sul, nos últimos anos o Estado brasileiro deixou de envidar 

esforços para a formulação, implementação e avaliação de políticas no setor. Como 

consequência direta deste malfadado modelo de governança, constata-se o aumento 

da insegurança jurídica nos procedimentos de gestão dos documentos arquivísticos 

adotados pela administração pública; a ampliação da opacidade informacional; a 

degradação sistemática das instituições custodiadoras de acervos e dos serviços 

arquivísticos públicos e um lamentável e irreparável colapso nos dispositivos de 

preservação do patrimônio cultural arquivístico do país. 

O maior e mais preocupante exemplo deste processo, que já dura faz mais de meia 

década, pode ser sintetizado no Arquivo Nacional (AN), principal instituição arquivística 

pública brasileira. Criado há quase dois séculos, o AN vivenciou oito mudanças de 

gestão em sua Direção-Geral desde 2016. Durante esse período, decisões importantes 

– como a transferência das responsabilidades sobre a eliminação de documentos para 

os órgãos da administração pública federal, ao contrário do que apregoa a legislação – 



 
foram efetivadas. Algumas dessas decisões provocaram até mesmo a interrupção dos 

procedimentos de gestão de documentos por todo o país. 

Tendo em vista a relevância dos arquivos para a dinamização da governança, a 

garantia de direitos, o fomento ao acesso à informação pública e a consolidação do 

patrimônio cultural brasileiro, o FEPARQ dirige-se ao Presidente Eleito e ao Gabinete 

de Transição para ressaltar a necessidade de um amplo diálogo que possibilite com 

celeridade o estabelecimento de políticas públicas arquivísticas em todo o país nos 

termos da Lei Federal 8.159/1991 e demais dispositivos regulatórios. 

Ademais, este Fórum solicita que sejam consideradas as seguintes propostas 

emergenciais: 

1)      Que o Diretor-Geral do Arquivo Nacional (que também ocupará o cargo de 

presidente do Conselho Nacional de Arquivos) seja escolhido a partir de critérios 

democráticos e que sejam consideradas a expertise técnica, a experiência na área e o 

compromisso público de respeito à legislação arquivística vigente; 

2)      Que o Gabinete de Transição e o governo vindouro atentem para as moções 

aprovadas na I Conferência Nacional de Arquivos (2011) - em anexo -, buscando 

efetivá-las e que, no mesmo sentido, seja promovida a II Conferência Nacional de 

Arquivos (programada para 2023); 

3)      Que o posicionamento hierárquico e as dotações orçamentárias destinadas ao 

Arquivo Nacional (hoje vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública) sejam 

compatíveis com a missão e com o papel da instituição enquanto órgão central do 

Sistema de Gestão de Documentos da Administração Pública Federal e entidade 

custodiadora de acervos arquivísticos de incontestável relevância para o patrimônio 

cultural brasileiro; 

4)   Que seja retomado, no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Culturais, o 

Colegiado Setorial de Arquivos. E que, nesta mesma linha, o novo governo envide 

esforços para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Setorial de Arquivos 

(2016-2026); 



 
5)    Que, cumprindo o compromisso de campanha, sejam revogados os entraves 

legais que subverteram, de maneira inadequada, os principais preceitos da Lei de 

Acesso à Informação, provocando opacidade e a igualmente indesejável cultura do 

sigilo no país. 

O Fórum Nacional de Pesquisa e Ensino em Arquivologia (FEPARQ) coloca-se à 

disposição para contribuir com o Gabinete de Transição, da forma mais profícua 

possível, sobre os temas relacionados à gestão, preservação e acesso aos 

documentos e informações arquivísticas públicas. Esperamos que o Gabinete possa 

avaliar as propostas do Fórum e que considere a possibilidade de que um ou mais de 

nossos integrantes possam participar da equipe que construirá o Brasil do futuro 

próximo. 

Atenciosamente, 

23 de novembro de 2022. 

 

Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia 

Coordenação - https://feparq.org/  

 

 

 

 


