
 
 
 

NOTA DO FÓRUM DE ENSINO E PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA SOBRE A MEDIDA 
PROVISÓRIA 905, DE 12/11/2019. 

 
 

O Fórum de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) vem a público manifestar seu 
apoio ao Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil (FNArq) e repúdio a 
atos previstos na Medida Provisória 905, de 12 de novembro de 2019 que institui o Contrato 
Verde e Amarelo. Desde a reforma trabalhista, há dois anos, temos assistido o crescimento 
do desemprego, a perda de direitos, o enfraquecimento dos sindicatos, e a redução radical 
da negociação coletiva no trabalho e dos processos trabalhistas. Vivemos grandes 
retrocessos que agora se aprofundam com esta nova ação do governo federal. 
 
A MP 905, entre outros pontos, atinge o exercício de inúmeras profissões. Em suas 
disposições finais, no Art. 51, inciso IX, a MP aproveita para revogar o Art. 4º da Lei Federal 
nº 6.546, de 04 de julho de 1978, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Arquivista e Técnico de Arquivos.  
 
Ao revogar a necessidade de registro destas categorias profissionais, a Medida Provisória 
905/2019 traz prejuízo potencial aos profissionais e também aos diversos órgãos 
governamentais, responsáveis pela gestão de documentos públicos, pois abre uma brecha 
para a ocorrência de irregularidades e para a desordem na atuação laboral de especialistas 
de diversas categorias. 
 
Demonstra, também, a total falta de preocupação por parte do Executivo Federal com o 
tratamento dado aos documentos públicos, preconizado pela Lei 8.159/1991, que dispõe 
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. 
 
Apesar de configurar-se como marco regulatório, sabemos que a efetivação de tais políticas 
ainda não é uma realidade concreta na maioria do país, ou seja, há aqueles que 
descumprem a Lei nas três esferas de governo e nos três poderes. Isso ocorre, dentre 
outros motivos, pela falta de conhecimento acerca da função dos arquivos para a gestão 
pública e da atuação do profissional de arquivo.  
 
Resultado da atuação de instituições e gerações de profissionais, que envidaram esforços 
para o fortalecimento da Arquivologia, enquanto área de conhecimento especializado, e 
para a formação adequada de seus profissionais, a regulamentação dos profissionais 
Arquivistas e Técnicos de Arquivo possibilitou a ampliação da formação especializada na 
área com a criação de cursos de graduação e pós-graduação em todo o país.  
 



Ao mesmo tempo, a ampliação das pesquisas científicas têm trazido grandes contribuições 
para o aprimoramento dos profissionais e, consequentemente para a melhoria na gestão 
dos documentos públicos, na eficiência e transparência da gestão, no domínio das 
tecnologias digitais, no combate à corrupção, na consolidação da democracia e na 
preservação da memória. 
 
 A Medida Provisória 905/2019 deixa cair por terra o trabalho de várias décadas de 
profissionais no fortalecimento de uma área de conhecimento especializado, sem nenhum 
tipo de motivo justificável.  
 
Cabe salientar que o Art. 51, inciso IX, configura-se como inclusão anômala à matéria da 
Medida Provisória 905/2019, que trata da geração de empregos em nível básico, para 
jovens entre 18 e 29 anos, por tempo determinado. 
 
Aproveitar uma MP desta natureza para desregulamentar uma profissão consolidada 
configura-se, no mínimo, irresponsabilidade política e administrativa e um ataque à gestão 
de documentos públicos em todos os níveis.  
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