Movimento pela Permanência do
Arquivo Nacional na Casa Civil
A comunidade arquivística brasileira recebeu com grande surpresa e indignação a notícia de que o Arquivo Nacional
deixará a Casa Civil da Presidência da República após 10 anos de muitos avanços. Para além da própria questão do
Arquivo Nacional, o momento remete à fragilidade dos Arquivos Públicos brasileiros frente às alternâncias de governo.
A subordinação político-administrativa dos arquivos públicos a instâncias como a Casa Civil, órgãos estratégicos na
definição e execução de políticas para todos os setores do governo, é fundamental para a adequada implementação de
políticas de gestão de documentos em todo o poder público. A ação dos Arquivos Públicos na condução dessas
políticas é um requisito essencial à transparência administrativa, comprovação de direitos e exercício da cidadania, e
fomento à produção do conhecimento científico. Vinculadas a um Ministério como a Justiça, funções dessa natureza
são comprometidas, como comprova a experiência histórica nacional e internacional. Por outro lado, desde 2000,
quando foi transferido para a Casa Civil, o Arquivo Nacional cresceu, obteve mais recursos, mais servidores e
fundamentalmente mais poder político e técnico sobre os arquivos do Poder Executivo Federal.
A experiência de migração de arquivos públicos para a Casa Civil vem sendo experimentada com sucesso no Brasil
desde a mudança do Arquivo Nacional para a Casa Civil. Esta nova posição permitiu maior eficiência administrativa e
maior transparência na gestão pública, garantindo que documentos fundamentais à história do Brasil sejam bem
utilizados no cotidiano da administração pública e não sofram perdas em seu caminho até um Arquivo Público e seu
acesso pelo cidadão.
Por isso, a luta deve ser pela manutenção do Arquivo Nacional na Casa Civil, bem como a transferências dos Arquivos
Municipais e Estaduais para a mesma esfera de subordinação. Só assim os Arquivos Públicos brasileiros poderão
cumprir as suas missões!

Assine agora a Petição Pública e viva o sentimento de estar cumprindo seu papel de Cidadão:
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=anccivil
Acesse o site do movimento e saiba como ajudar nesta causa: http://arquivonacional.arquivista.org/
Apóiam o Movimento pela Permanência do Arquivo Nacional na Casa Civil
Escola da Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Curso de Arquivologia da Universidade Estadual de Londrina - UEL
Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB
Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de Arquivo - SINARQUIVO
Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro - AAERJ
Associação dos Arquivistas da Bahia - AABA
Associação dos Servidores do Arquivo Nacional - ASSAN
Associação Brasileira de Antropologia - ABA
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro - AGCRJ
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ
Casa de Oswaldo Cruz - COC
Museu de Astronomia - MAST
Associação Nacional de Professores Universitários de História - ANPUH
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/Rio – SBPC/RIO

