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SOBRE A FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA 

 

Na última sexta-feira, 11 de novembro de 2022, o portal Metrópoles noticiou 

que, dois dias depois do segundo turno das eleições gerais, os computadores 

da Presidência da República teriam sido formatados após a detecção de um 

malware (software malicioso que danifica equipamentos). De acordo com o 

portal de notícias, a orientação para que os dados das estações de trabalho 

atingidas fossem apagados partiu dos técnicos responsáveis pela área de 

informática do Palácio do Planalto, em Brasília. 

No mesmo dia em que a notícia foi vinculada, o Ministério Público Federal 

pediu a abertura de uma investigação para apurar se realmente houve perda 

de documentos e quem seriam os responsáveis por determinar a formatação 

dos computadores. Posteriormente, um grupo de parlamentares do Senado 

Federal solicitou ao Tribunal de Contas da União que também investigue o 

caso. 

Acrescenta-se que, no dia 15 de novembro de 2002, o portal UOL1 noticiou que 

a notificação do suposto incidente e a decisão de formatação não seguiram os 

protocolos oficiais, desconsiderando os artigos 4.8 e 5.5 que integram os 

Padrões para Notificação de Incidentes de Segurança ao Centro de 

Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo 

(CTIR Gov). 

A proteção de documentos públicos é resguardada pelo § 2º do artigo 216 da 

Constituição Federal e pela Lei Federal 8.159/1991, além de um amplo 

conjunto de dispositivos regulatórios e normatizadores. Neste sentido, 

quaisquer possibilidades de perda, extravio, alteração não autorizada, 

manipulação indevida, ocultamento ou destruição destes documentos devem 

ser devidamente apuradas.  

                                                             
1 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/11/15/governo-formatar-pcs-para-nao-perder-
dados-e-amadorismo-afirmam-peritos.htm 

https://www.gov.br/ctir/pt-br/canais_atendimento/padroes-para-notificacao-de-incidentes-de-seguranca-ao-ctir-gov
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Tendo em vista este cenário, o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em 

Arquivologia (FEPARQ) manifesta preocupação com a possibilidade de que 

documentos produzidos ou acumulados em âmbito público federal possam ter 

se perdido e/ou estejam sob risco de perda. Ressaltamos que a eliminação de 

documentos arquivísticos digitais em âmbito público, sem controle e em grande 

escala, configura ato criminoso previsto na legislação brasileira. 

Ressalta-se que, conforme disposto no inciso II do art. 62 da Lei Federal  

9.605/1998, aquele que destruir, inutilizar ou deteriorar arquivo protegido por 

lei, ato administrativo ou decisão judicial estará sujeito à pena de reclusão e 

multa. 

Ante as poucas informações disponíveis sobre o caso, o FEPARQ manifesta, 

ainda, seu apoio às iniciativas do MPF e do Congresso Nacional para que as 

autoridades responsáveis conduzam, com a maior celeridade possível, um 

amplo e transparente processo de investigação sobre o ocorrido. 

 

Coordenação do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia, 

17 de novembro de 2022 

 

 


