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O Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da
Administração Pública Federal, tem por missão constitucional e legal a implementação de programas de
gestão de documentos para órgãos e entidade do poder Executivo Federal, através da organização, da
guarda, da preservação, do acesso e da divulgação do patrimônio documental do Governo Federal, a
serviço do Estado em suas funções administrativas e da defesa dos direitos do cidadão.
No Campo da Política Nacional de Arquivos destacam-se a aprovação pelo Plenário do Conselho
Nacional de Arquivos - CONARQ dos encaminhamentos: aos Governadores e Secretários de Estado, de
proposta de decreto visando à adoção de política de acesso universal e comum aos arquivos integrantes
da Rede Nacional de Cooperação e Informações Arquivísticas - Memórias Reveladas, com vistas a
estimular os governos estaduais a criarem mecanismos de abertura à consulta de documentos do
período do regime militar pelos cidadãos; e ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ de Projeto de Lei
para Gestão de Documentos do Judiciário, que dispõe sobre a avaliação e a destinação de autos
judiciais e demais documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário, a ser enviado ao
Congresso Nacional. Dentre os temas objeto de estudos e acompanhamento do CONARQ, que podem
causar impacto nos arquivos públicos, registre-se: a digitalização registrada em cartórios, a lei de direitos
autorais, a utilização de papel reciclado, a digitalização de documentos arquivísticos permanentes e a
gestão documental do Foro Extrajudicial (cartórios).
No Campo da Política Internacional de Arquivos deu-se continuidade ao Protocolo de Cooperação
entre Brasil e Portugal, para a área dos Arquivos, com a realização no Arquivo Nacional da X Reunião da
Comissão Luso-Brasileira para Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio Documental - COLUSO, onde
além de se continuar a permuta de informações contidas nos acervos arquivísticos de interesse mútuo,
sob a guarda de cada um dos países intervenientes, foi também apresentado o projeto Encontros e
Desencontros: Movimentos Migratórios da Lusofonia. No âmbito do acordo de cooperação com o Arquivo
Nacional da Holanda foi realizada com a participação de técnica brasileira reunião nos Estados Unidos
para definição dos padrões para o portal de divulgação do acervo documental comum países com
herança cultural holandesa, parceiros do Programa de Herança Cultural Comum - MCH, que será
inaugurado em 2011. Dentro do Programa de Cooperação Sul-Sul, coordenado pela Agência Brasileira
de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), o Arquivo Nacional participou de três
missões técnicas em Moçambique, quando foram capacitados nas modernas técnicas de gestão de
arquivos servidores do governo moçambicano para disseminarem os conhecimentos adquiridos e
estruturarem um Sistema de Informações Arquivísticas Moçambicano. Por fim, a prorrogação da vigência
do Projeto de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro (ABC-MRE e Casa Civil da PR) e a
UNESCO - Projeto 914BRA5000 - foi um importante passo para a continuação da implementação do
programa de modernização do Arquivo Nacional.
No âmbito da Gestão de Documentos Federais, que tem como objetivo principal garantir que os
documentos sejam localizados com rapidez e sem dificuldades, assegurando ao governo e ao cidadão
acesso pleno às informações primordiais para a defesa e garantia de seus direitos, foram empreendidas
atividades, em conjunto com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Departamento de
Governo Eletrônico (e-gov), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para definir os padrões
para a Estruturação de Informações de Protocolo para a Sociedade, o que permitirá ao cidadão
acompanhar as movimentações dos documentos de seu interesse, nos diferentes órgãos e entidades da
Administração Pública Federal. Além da revisão do Código de Classificação e da Tabela Básica de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo referentes às Atividades-Meio da Administração
Pública e da orientação técnica a, aproximadamente, cento e trinta e quatro órgãos e entidades da
Administração Pública Federal no que diz respeito à análise para aprovação de códigos de classificação
e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo referentes às atividades-fim de
órgãos e entidades, tais como: Ministério da Defesa (MD), Instituições Federais de Ensino Superior
(IFES), Receita Federal do Brasil (RFB) e Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); à aprovação
de Listagens de Eliminação de Documentos de órgãos e entidades, tais como: Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Casa Civil
da Presidência da República (CC/PR) e Ministério da Integração Nacional (MI); o tratamento de acervos
produzidos e acumulados por órgão e entidades extintos, tais como a Rede Ferroviária Federal S.A.
(RFFSA) e o "III Encontro Técnico dos Integrantes do SIGA" e do III Seminário "A Gestão de
Documentos Arquivísticos na Administração Pública Federal", realizados no período de 21 a 24 de junho
de 2010, em Brasília. Ademais, continuou-se o trabalho de elaboração de procedimentos e treinamento
de servidores da administração federal na área de gestão e preservação de documentos digitais; assim
como o estabelecimento do Programa Permanente de Preservação Digital do Arquivo Nacional (AN
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Digital), que visa dotar o Arquivo Nacional da infra-estrutura necessária para preservar e dar acesso aos
documentos arquivísticos digitais sob sua custódia.
Na Ação Gestão e Administração do Programa destacou-se em 2010 a realização das obras
emergenciais de modernização da infraestrutura da Coordenação Regional do Arquivo Nacional no
Distrito Federal. Visando um melhor atendimento ao usuário externo e interno, foram desenvolvidas
ações na área de tecnologia da informação, obtendo significativos avanços como: aumento do link de
4MB para 36 MB dando maior rapidez e pontos de acesso para o público à base de dados do Sistema de
Informações do Arquivo Nacional - SIAN e ao banco de dados Memórias Reveladas - Centro de
Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985), ampliação da capacidade de armazenamento de
documentos digitais em mais 100 Terabytes, além da modernização dos servidores de rede.
Na Ação Sistema de Atendimento ao Usuário, cumprindo sua missão de dar acesso a informação e
garantir ao cidadão os seus direitos, o Arquivo Nacional deu atendimento a 32.210 usuários de forma
presencial e à distância, oferecendo informações por eles solicitadas para fins de prova e de direito e
pesquisa histórico cultural. A Ação Promoção de Eventos, por meio de seus sítios eletrônicos (O
Arquivo Nacional e a história luso-brasileira e Exposições Virtuais), a instituição recebeu cerca de 58.305
e 32.459 visitantes, respectivamente. Em 2010 foi criado o portal Memórias Reveladas, com exposições
virtuais e linha do tempo sobre o período - O Brasil em tempos de exceção: 1964-1985. A programação
editorial de 2010 destaca, entre outras publicações, dois números da Revista Acervo, cujos dossiês
abordam os "Arquivos do regime militar" e "O negro na sociedade contemporânea".
Na Ação Preservação do Acervo Nacional, uma das principais ações finalísticas do Arquivo Nacional,
foram desenvolvidos projetos de ampliação do controle e disponibilização de informações ao cidadão
com ênfase em duas vertentes: a continuidade do Projeto Memórias Reveladas - do qual destaca-se a
geração de cerca de 90.000 representantes digitais dos acervos relativos ao projeto, somente de janeiro
a setembro; e a temática da imigração, com a continuidade a projetos realizados em parceria com a
Secretaria Nacional e a Sociedade Genealógica de Utah, que resultaram, respectivamente, no controle
dos processos de naturalização do Ministério da Justiça - MJ para viabilização do serviço e-certidão,
disponível no portal do MJ, e na digitalização de cerca de 1.700.000 fichas consulares do fundo Divisão
de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras. Concluiu-se, ainda, a primeira fase do projeto "Entrada de
Estrangeiros no Brasil: As relações de passageiros desembarcados no porto do Rio de Janeiro",
patrocinado pelo BNDES, que teve por objetivo a preservação do acervo e a construção de um banco de
dados que possibilita a consulta online, no portal do Arquivo Nacional, às informações relativas à entrada
no Brasil de 227.247 estrangeiros no período de 1885 a 1891. No bojo destas atividades, tem-se
recebido contatos de várias entidades nacionais e internacionais com vistas ao estabelecimento de uma
rede de cooperação para recuperação e disseminação de conteúdos informativos relevantes para a
temática dos movimentos migratórios entre meados do século XVIII e o final do século XX.
Na área de projetos especiais interinstitucionais cabe destacar a continuidade das ações do Centro de
Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas, hoje com 54 parceiros e
o Banco de Dados Memórias Reveladas possui, atualmente, 403.518 registros de informações. Nos
Estados brasileiros, ações do Memórias Reveladas patrocinadas na modalidade de mecenato da Lei
Rouanet beneficiaram um amplo programa de apoio à organização, preservação, descrição,
microfilmagem, digitalização e disseminação de acervos dos Departamentos de Ordem Política e Social DOPS. Em 2010 foram concluídas as ações em desenvolvimento nos Estados do Rio Grande do Sul,
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte,
Ceará, Sergipe e Alagoas. Também realizou-se em 2010: o seminário "Arquivos da Ditadura e
Democracia: a questão do acesso", em maio, e o "I Seminário Internacional sobre Acesso à Informação
e Direitos Humanos", em novembro.
As prioridades futuras do Arquivo Nacional incluem o fortalecimento do Sistema de Gestão de
Documentos da Administração Pública Federal - SIGA, com a absorção de todas as competências
relativas às atividades de protocolo e arquivos da Administração Pública Federal; a implementação do
Projeto de Modernização do Arquivo Nacional - Fase II, com a complementação do programa de
modernização da infraestrutura, para dotar os edifícios atuais de guarda de documentos, no Rio de
Janeiro e em Brasília, dos requisitos de segurança e extinção de sinistros; assim como os projetos e
financiamento para um banco de matrizes fílmicas no Rio e um novo prédio inteligente que guardará a
documentação dos Ministérios em Brasília; além de acelerar a implementação do Programa Permanente

3

de Preservação e Acesso a Documentos Arquivísticos Digitais - ANDigital, para guarda, preservação de
longa duração dos espólios informacionais digitais produzidos no âmbito do e-GOV do Brasil; a
implementação de ações com os Órgãos Setoriais e Seccionais do SIGA, em articulação com a CGU,
para avaliação dos impactos da aplicação, do PLC nº 41, de 2010, sobre acesso à informação pública,
ora em análise no Senado Federal; e finalmente, a Criação do Plano de Cargos e Salários para os
servidores do Arquivo Nacional com vistas à harmonização das tabelas remuneratórias do quadro de
servidores do AN.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2011

Maria Izabel de Oliveira
Diretora-Geral Substituta do Arquivo Nacional
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