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Criação de Grupo de Trabalho sobre a situação dos Arquivos do Poder Executivo Federal 

 

Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) foi criado em 2011 para, dentre outros 
objetivos, fortalecer o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na área. Atualmente, o 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 decorrente da ausência, ou da não continuidade, de procedimentos de gestão dos 
documentos arquivísticos na administração pública, assim como decorrente da ampliação da opacidade 
informacional e da degradação sistemática das instituições custodiadoras de acervos e dos serviços 
arquivísticos públicos, acarretando em um lamentável e irreparável colapso nos dispositivos de 
preservação do patrimônio cultural arquivístico do país. 

O Fórum, por meio de sua rede de professores e pesquisadores em Arquivologia, elegeu Thiago Henrique 
Bragato Barros, Doutor em Ciência da Informação e professor da UFRGS; Renato Pinto Venâncio, Doutor 
em História, professor da UFMG, ex-Superintendente do Arquivo Público Mineiro (2005-2009), e ex-
Consultor da UNESCO no Programa Memória do Mundo/Brasil; Luiz Carlos da Silva, doutor em Ciência da 
Informação e professor da UFES; e Beatriz Kushnir, Doutora em História Social, Professora da UNRIO, ex-
Diretora do Arquivo Geral da Cidade do RJ (2005-20),  e ex-Consultora da UNESCO no Programa Memória 
do Mundo/Brasil.  Esses especialistas desenvolvem pesquisas no campo da Arquivologia e conhecem a 
situação dos arquivos por terem dirigido importantes instituições arquivísticas, ou por terem atuado em 
cargos de representação no Conselho Nacional de Arquivos-Conarq.  

É fundamental a criação de um grupo de trabalho que reúna as informações buscando traçar um 
diagnóstico da situação das fundações, autarquias e dos arquivos diretamente ligados ao poder executivo 
nacional.  

São os seguintes pontos a serem trabalhos  

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 
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expertise técnica, a experiência na área, o compromisso público de respeito à legislação arquivística 
vigente e a comprovada experiência na gestão pública; 

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 pelo 1º. Plano Estratégico do Conarq 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. 

6) Que o governo a busque constituir um novo decreto que dê mais sustentação e segurança jurídica ao 
Conselho Nacional de Arquivos e ao Arquivo Nacional, além de respeitar e colocar em prática o 
estabelecido em 1991 pela Lei nº. 8.159, a Lei de Arquivos, assim como o que foi deliberado na I 
Conferência Nacional de Arquivos, 2011. 

 

A situação é alarmante no âmbito das várias instituições federais que custodiam o patrimônio documental 

arquivístico brasileiro, a exemplo do Arquivo Nacional, que sempre possuiu uma área de guarda de 

documentos condizente com sua importância, com estanterias, unidades de acondicionamento, 

climatização, controle de pragas, dispositivos de segurança e gerenciamento de riscos. 

Infelizmente, porém, nos últimos anos e, em especial, neste último, a situação beirou à 

calamidade em virtude da falta de investimento e compromisso da Direção-Geral, mesmo com 

os avisos constantes dos servidores das áreas técnicas, isso se repete em inúmeras instituições 

federais.  

No início de 2022, o Bloco F, responsável pela guarda da grande maioria do acervo da instituição, 

além do storage das matrizes e representantes digitais, sofreu com um incêndio no térreo, que 

destruiu o hall de entrada e jogou fuligem para diversos andares do prédio, ainda no Arquivo 
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Nacional, os depósitos de documentos textuais do sétimo andar do Bloco F e de documentos 

iconográficos e cartográficos do sexto andar, sofreram com graves problemas de inundação por 

água de chuva, sendo contados pelo menos cinco situações em que houve severos danos, com a 

água da chuva escorrendo pelo teto, atravessando lajes e entrando nas estantes, mapotecas, 

arquivos e fichários, danificando, muitas vezes de forma irreversível, documentos permanentes. 

Além disso, em virtude do entupimento de canos de esgoto, também houve alagamento dos 

depósitos em virtude de tal situação, sem contar com a entrada de água de chuva pelas janelas 

de quase todos os prédios do Arquivo Nacional, causando prejuízo ao acervo, equipamentos e 

mobiliário. 

Citamos a situação do Arquivo Nacional por ser por lei e por direito a instituição responsável pela 

manutenção e implementação da política nacional de arquivos, servindo de referência a todos 

entes federados. 

Citamos também o apagamento da memória institucional que está sendo executada pelo atual 

governo em vários ministérios, presidência da república e outros órgãos.  

Neste sentido, pedimos apoio para criação de um grupo de trabalho (GT Arquivos do Poder 

Executivo Federal), para que, uma vez formalmente constituído, possa proceder diagnóstico 

geral da situação, assim como fomentar as políticas publicas arquivísticas para o próximo 

governo.  

 

 

 

Brasil, 5 de dezembro de 2022. 


