
 
 

Nota do Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ) sobre a 
situação do APERJ 

 
Foi com extrema preocupação que o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em 
Arquivologia (FEPARQ) recebeu a notícia da exoneração da historiadora Maria Teresa 
Bandeira de Mello da direção do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).  
 
Por se tratar de órgão que desempenha papel central na política estadual de gestão, guarda e 
preservação dos arquivos do Poder Executivo, na difusão da memória, e na democratização 
e acesso à informação pública, manifestamos nosso repúdio a nomeação de uma pessoa sem 
conhecimento técnico e trajetória profissional da área dos arquivos para a dirigir o APERJ. 
Tal fato, representa um claro descaso com ações de transparência na gestão pública e uma 
ameaça à cidadania, no seu direito à informação. 
 
Mesmo a despeito das graves limitações orçamentárias, de infraestrutura, e de pessoal, o 
APERJ vem cumprindo, sob a liderança de Maria Teresa Bandeira de Mello, uma 
importante função no âmbito da administração pública estadual, na preservação do acervo 
histórico sob sua guarda e na formulação de políticas públicas na área dos arquivos, com 
destaque para sua participação no plenário do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). 
Seu apoio ao trabalho da Comissão Estadual da Verdade (CEV-Rio) e a decisão de receber e 
preservar o acervo da CEV-Rio, revelam o compromisso da instituição com a verdade, a 
memória e a história recente do país.  
 
O apagamento da memória, as perdas do patrimônio documental e o distanciamento dos 
processos político-administrativos, se confundem com a história dos arquivos públicos 
brasileiros. Nossos arquivos públicos carregam em suas trajetórias as marcas de uma 
posição “periférica” no âmbito da administração e das políticas públicas. Ao longo de 
décadas, entidades e profissionais de diferentes áreas vem empreendendo esforços para que 
os governos e seus dirigentes compreendam a função pública e social dos arquivos, como 
instrumento da justiça, dos direitos humanos e da democracia.  
 
As associações científicas, as organizações da sociedade civil, e os movimentos sociais 
devem estar atentos para que não haja quaisquer ameaças à integridade institucional, ao 
acervo, à estrutura e aos funcionários do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro.  
 
O APERJ é patrimônio da administração, da ciência e da cultura do Rio de Janeiro e do 
Brasil! 
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