
POLÍTICAS PÚBLICAS ARQUIVÍSTICAS E A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: DEFESA DA 

GESTÃO DOCUMENTAL, DA INTEGRIDADE E DA MEMÓRIA  

 

Sérgio Reis Coelho1 

Síntese Dogmática 

 

A discussão sobre políticas públicas de arquivo, memória e a atuação do Ministério Público é uma temática 

pouco explorada no Brasil, mas que vem intensificando-se com as resoluções editadas pelo CNMP que tratam de uma 

política de memória e de gestão documental no âmbito do Ministério Público brasileiro. 

 

Entretanto, a preocupação com a preservação e o resgate da memória institucional já vinha sendo realizada em 

várias unidades do Ministério Público Estadual desde a década de 1990, inclusive com o desenvolvimento de programas 

de história oral, publicação de obras e a constituição de arquivos públicos, faltando apenas uma articulação nacional que 

veio a ser realizada com a normativa expedida pelo CNMP. 

 

Dentro deste contexto, as políticas públicas de arquivo ganham relevo, pois não há como dissociar a memória, 

o direito à informação e o patrimônio cultural do arquivo público, o qual surge como espaço de referência para a pesquisa 

histórica e para a construção das identidades. 

 

O Ministério Público, enquanto instituição de defesa social, tem papel ativo na proteção das políticas públicas 

arquivísticas que devem ser desenvolvidas tanto no âmbito ministerial, quanto nas diversas esferas do poder público e da 

sociedade civil, cabendo ao Promotor de Justiça estimular iniciativas de resgate e de constituição da memória coletiva na 

sociedade. 
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1. Introdução 

 

A memória, quer como resgate ou construção, é um tema que, rotineiramente, vem sendo pautado e revisitado 

nas diversas agendas e foros de discussão. Há uma busca premente por narrativas memorialísticas, uma pressa identitária 

que questiona o tempo e os lugares, levando indivíduos e instituições a procurar, cada vez mais, se definir e reconhecer 

por um passado que urge ser conhecido e compartilhado. 

 

Memória individual, memória coletiva, lembranças, esquecimentos, transformações e lutas pela memória, 

vários são os termos utilizados pelos analistas para designar um movimento de registro e preocupação com o passado que, 

apesar de iniciado no século XIX2, sofre uma grande aceleração no presente e exige do Estado, na figura do gestor público, 

maior desenvoltura e expertise para o seu tratamento. 

 

Ao adentrar em uma discussão que envolva os conceitos de memória e identidade, não há como deixar de 

considerar que estes são aspectos importantes da própria definição de patrimônio cultural brasileiro, o que se percebe pela 

singela leitura do art. 216 da Constituição Federal3, reforçando a preocupação dos agentes responsáveis por sua proteção 

                                                           
1 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (PUCPR). Especialista em sociologia política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); em direito penal e criminologia 

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); em direito penal econômico e europeu pela Universidade de Coimbra - Portugal (FDUC) 

e em direitos humanos pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH) - Costa Rica. E-mail: sergio.coelho@mppi.mp.br 
2Segundo o professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) José Maria Jardim: “A partir do século XIX, no interior 

do projeto de Estado Nacional, desenham-se concepções de memória e inventam-se tradições para uma nação que reserve 

um passado comum aos seus integrantes. A noção de patrimônio histórico/cultural insere-se neste processo pelo qual o 

Estado se organiza mediante a criação de um patrimônio comum e uma identidade própria. A construção desse patrimônio 

pressupõe valores, norteadores de políticas públicas, a partir dos quais são atribuídos qualificativos a determinados 

registros documentais. Tais valores, conforme Menezes (1992, p.189), são historicamente ‘produzidos, postos em 

circulação, consumidos, reciclados e descartados”, referidos a dimensões cognitivas, formais, afetivas e pragmáticas. 

Como tal, o patrimônio “é político por natureza’” 
3Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 



e estimulando maior envolvimento social na sua promoção. 

 

Como reflexo da díade proteção e promoção do patrimônio cultural ganha importância o que se tem 

denominado, sobretudo na seara da arquivologia, como políticas públicas de arquivo que nada mais são do que ações 

estatais orientadas para a preservação da informação arquivística, tanto pública quanto privada, assim como a busca por 

maior democratização do seu acesso e uso pela sociedade. 

 

É o direito à informação a premissa maior que norteia esta política pública, a qual vem sofrendo um incremento 

em sua importância com a edição de copiosa legislação que, ao inovar o ordenamento jurídico, normatiza pontos 

importantes nesta área do conhecimento a exemplo da lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de 

acesso às informações públicas; da lei nº 12.965/2014 que estabelece o uso da internet no Brasil; da lei 13.709 que dispõe 

sobre a proteção de dados pessoais, dentre outras. 

 

Foi visando a discussão sobre arquivo, memória e a atuação protetiva do Ministério Público, relação ainda 

pouco explorada no Brasil, que o presente texto foi idealizado, propiciando ao membro ministerial um contato inicial com 

esta política pública que tanto refere-se à identidade do parquet, quanto trata do direito à informação e da constituição da 

memória coletiva. 

 

2. Definindo Políticas Públicas 

As políticas públicas estão intimamente ligadas com a atuação estatal, ou seja, com ações que são realizadas 

pelo Estado no cumprimento de sua missão de organizar e promover o desenvolvimento social, buscando oferecer as 

bases para a emancipação do cidadão e a garantia da implementação dos direitos sociais. 

As políticas públicas surgem no contexto do desenvolvimento do capitalismo e dos questionamentos que são 

lançados ao liberalismo econômico, bem como ao Estado mínimo que o sustentava, o que tornou necessária a organização 

de um sistema de proteção social que assegurasse o cidadão contra as vicissitudes da vida social. 

 

Esse fenômeno teve início no século XIX, sobretudo na Inglaterra, com movimentos sindicais, a exemplo do 

cartismo4, e com a promulgação de leis de cunho social que buscavam humanizar as condições de trabalho dos ingleses. 

No século XX esse movimento foi intensificado. Dois fatos históricos pontuam essa passagem: 1) a grande depressão de 

1929, ocorrida nos EUA, que afetou o setor produtivo e bancário estadunidense e 2) a grave crise econômica que passou 

a Europa logo após a II Guerra Mundial. 

 

Esses episódios demonstraram que a liberdade conferida aos mercados não tinha propiciado o bem-estar e a 

prosperidade da humanidade, algo tanto difundido pela doutrina liberal, mas, ao contrário, havia aprofundado 

drasticamente os problemas sociais tornando necessária a intervenção estatal. 

 

Houve uma grande mudança nas políticas econômicas adotadas pelos Estados, os quais passaram a intervir 

amplamente na economia, sendo John Maynard Keynes5 o economista que forneceu a base teórica para esse fenômeno. 

As políticas keynesianas eram centradas na ideia do pleno emprego, o qual decorreria de um crescimento da demanda em 

paridade com o aumento da capacidade produtiva da economia. 

 

O Estado, com Keynes, passava a ser um garante da sociedade, adotando uma postura ativa, de regulação 

social, intervindo nas áreas em que era necessária a sua presença e abandonando o papel meramente passivo que 

tradicionalmente vinha ocupando. 

 

É na obra Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (1936) que Keynes expõe amplamente as suas ideias 

                                                           
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I -  as formas de expressão; II -  os modos de criar, fazer e viver; III -  as 

criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (...) 
4Para reivindicar melhores condições de vida, os operários organizaram-se, no final da década de 1830, em um movimento 

que ficou conhecido como cartismo. Considerado o primeiro movimento independente da classe trabalhadora britânica, 

exerceu forte influência sobre o pensamento político durante os dez primeiros anos do governo da rainha Vitória (1837-

1901), na Inglaterra. O nome do movimento teve origem na Carta do Povo, principal documento de reivindicação dos 

operários que foi escrito como resposta ao “Reform Act”, lei eleitoral que proibiu os operários do direito do voto, no 

Projeto de Reforma em 1832 (cf. CAIRO; HOLANDA; CUNHA, 2009). 
5 No site do IPEA há um pequeno verbete sobre a vida e a obra de John Maynard Keynes. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2267:catid=28&Itemid=23. Acesso 

em 15.07.2019 

http://www.economiabr.net/biografia/keynes.html
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2267:catid=28&Itemid=23


e formula seu plano de ação, pelo qual o Estado seria um garante e agente indispensável para o controle da economia 

utilizando medidas fiscais e monetárias. 

 

Como afirma Rezende (2010, p. 56): 

É significativo que Keynes houvesse localizado as raízes da Depressão em uma demanda 

privada inadequada, o que implicaria se criar uma demanda maior fornecendo meios para as 

pessoas gastarem, e considerar o auxílio desemprego não como um débito orçamentário, mas 

sim como um meio para o aumento da demanda e o consequente estímulo à oferta. Além do 

mais, uma demanda reduzida significava que não haveria investimento suficiente para 

produzir a quantidade de mercadorias necessárias para assegurar o pleno emprego. Os 

governos deveriam, portanto, encorajar mais investimentos, baixando as taxas de juros, bem 

como criando um extenso programa de obras públicas, que proporcionariam emprego e 

gerariam uma demanda maior de produtos industriais. Logo, a Depressão só poderia ser 

combatida através de uma combinação de política monetária e despesas públicas, o que 

equivale a dizer que o governo deveria financiar a recuperação através do déficit público, por 

meio de uma forte política emissionista, e não procurar equilibrar o orçamento. 

 

As ideias de Keynes incentivaram a adoção de políticas que formataram um novo tipo de Estado, o Welfare 

State (Estado de bem-estar social), que representou um esforço de reconstrução econômica, moral e política, o que durou 

aproximadas três décadas, levando os especialistas a denominar esse período de “os trinta anos dourados”6. 

 

Para Esping-Andersen (1995, p. 73): 

Economicamente, [o Welfare State] significou um abandono da ortodoxia da pura lógica do 

mercado, em favor da exigência de extensão da segurança do emprego e dos ganhos como 

direitos de cidadania; moralmente, a defesa das ideias de justiça social, solidariedade e 

universalismo. Politicamente, o Welfare State foi parte de um projeto de construção nacional, 

a democracia liberal, contra o duplo perigo do fascismo e do bolchevismo. Muitos países se 

autoproclamaram Welfare States, não tanto por designarem desse modo as suas políticas 

sociais, quanto por promoverem uma integração social nacional. 

 

Por outro lado, enquanto disciplina acadêmica, o estudo das Políticas Públicas foi desenvolvido nos Estados 

Unidos da América como uma decorrência dos esforços empreendidos durante a Segunda Guerra Mundial e das várias 

pesquisas sobre os países envolvidos no conflito. O objetivo era fornecer ao governo norte-americano informações 

estratégicas que melhorassem o desempenho de sua atuação bélica e geopolítica. 

 

O estudo das Políticas Públicas nos Estados Unidos seguiu um caminho diverso do que foi adotado na Europa. 

No velho continente, as políticas públicas eram estudadas como um desdobramento das teorias que buscavam explicar o 

papel do Estado; enquanto nos Estados Unidos informa Souza (2006, p. 22) “a área surge no mundo acadêmico sem 

estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre a ação 

dos governos”. 

 

É esse o contexto de surgimento das políticas públicas, sendo que somente nos anos 1980, com o 

desenvolvimento das ideias neoliberais, que teve início de forma mais veemente as críticas ao Estado de bem-estar social 

e as políticas por este adotadas. Dois fatos históricos podem pontuar essa passagem: o fim da Guerra Fria e o alargamento 

do processo de globalização econômica. 

 

                                                           
6Sobre a passagem dos “trinta anos dourados” para o capitalismo financeiro, transcreve-se a seguinte passagem de Luiz 

Carlos Bresser-Pereira (2010, p. 54): “Na década de 1970, o quadro alterou-se com a transição dos 30 anos dourados do 

capitalismo (1948-1977) para o capitalismo financeirizado, ou capitalismo encabeçado pelo setor financeiro – um modo 

de capitalismo intrinsecamente instável. Enquanto a era dourada foi marcada por mercados financeiros regulados, 

estabilidade financeira, elevadas taxas de crescimento econômico e uma redução da desigualdade, o oposto ocorreu nos 

anos do neoliberalismo: as taxas de crescimento diminuíram, a instabilidade financeira aumentou rapidamente e a 

desigualdade cresceu, privilegiando principalmente os dois por cento mais ricos de cada sociedade nacional. Embora a 

redução das taxas de crescimento e lucro ao longo da década de 1970 nos Estados Unidos e a experiência da estagflação 

tenham levado a uma crise muito menor do que a Grande Depressão ou a atual crise financeira global, esses fatos 

históricos novos foram o bastante para levar o sistema de Bretton Woods ao colapso e desencadear a financeirização e a 

contrarrevolução neoliberal ou neoconservadora”. 



As políticas públicas passaram então a ser formuladas com base nessa nova realidade, em que ocorreu um 

enfraquecimento da capacidade de resposta do Estado para as múltiplas demandas a este dirigidas. Para Souza (2006, p. 

20), três fatores podem ser destacados para a maior visibilidade das políticas públicas nesse período: 1º) a adoção de 

políticas restritivas de gasto público; 2º) novos posicionamentos sobre o papel dos governos que substituíram as políticas 

keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto; 3º) nos países em desenvolvimento e de democracia recente, 

a inexistência de coalizões políticas capazes de articular o desenvolvimento econômico e a promoção da inclusão social 

de grande parte de sua população. 

 

3. O campo das políticas públicas arquivísticas no Brasil 

 

A preocupação com a preservação arquivística no Brasil data do Império, mais precisamente durante o período 

regencial, quando por obra do Marquês de Olinda7 é fundado, em 1838, o Arquivo Público do Império que, nos termos 

do art. 3º do Regulamento nº 2 – de 2 de janeiro de 1838, estava organizado em 03 seções (legislativa, administrativa e 

histórica) passando a ser a entidade responsável pela guarda e gestão documental no Brasil8. 

 

Com a República, pode-se identificar no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, editado durante o 

Estado Novo e que organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, um esforço inicial importante para 

a constituição da seara arquivística brasileira, o qual foi encorpado décadas depois com a lei nº 5.433/68, que regula a 

microfilmagem de documentos oficiais, e a lei n° 6.546/78 dispondo sobre a regulamentação das profissões de Arquivista 

e de Técnico de Arquivo. 

 

Entretanto é após a Constituição Federal de 1988 que, normativamente, haverá um avanço significativo nas 

políticas de arquivo no Brasil não só pela proteção constitucional destinada ao patrimônio cultural brasileiro, mas por 

toda a legislação infraconstitucional que passa então a ser criada. 

 

Em 1991 é editada a lei nº 8.159, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 

constituindo-se em marco importante desta regulamentação e que foi acompanhada no decorrer dos anos pela edição de 

vasta legislação9.  

 

Outro nível protetivo para a seara dos arquivos no Brasil é alcançado com a promulgação da lei nº 12.527/2011 

que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas; da lei nº 12.965/2014 que estabelece o uso 

da internet no Brasil e da lei 13.709/2018 que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. 

 

Estabelecido o arcabouço legislativo que tutela a política de arquivos no Brasil, verifica-se que esta tem por 

                                                           
7 “Pedro de ARAÚJO LIMA, depois Visconde de Olinda, com grandeza - Decreto de 18 de julho de 1841; e Marquês de 

Olinda -Decreto de 02 de dezembro de 1854. Nasceu no Engenho Antas (PE), distrito de Serinhaem, no dia 22 de 

dezembro de 1793, filho do capitão Manoel de Araújo Lima (comandante daquele distrito) e Anna Teixeira Cavalcanti. 

Era casado com Luíza de Figueiredo, filha de José Bernardo Figueiredo (Ministro do Supremo Tribunal de Justiça). Neto 

paterno do sargento-mór Antônio Casado Lima e D. Margarida Bezerra Cavalcanti, e materno, do coronel Pedro Teixeira 

Cavalcanti, e D. Luiza dos Prazeres Cavalcanti. Descendente em linha reta da família dos Barbosas Correia de Araújo, de 

Ponte de Lima, na Província do Minho em Portugal, que se passaram para Pernambuco com o donatário Duarte Coelho, 

e que, trazendo consigo os seus haveres, se foram estabelecer nas terras das Alagoas, sendo eles os seus primeiros 

povoadores e que se espalharam, nos primeiros tempos do Brasil, por Pernambuco e pela Bahia. Fez as primeiras letras 

(humanidades) em Recife (PE) e ali aprendeu latim, geometria e filosofia, bagagem com que se matriculou a 29 de outubro 

de 1813 na Universidade de Coimbra. Doutorou-se em Cânones (Leis) por aquela universidade em 1819. Proprietário 

rural, jornalista e Magistrado. Senador. Pertenceu ao Conselho do Imperador D. Pedro II.  Conselheiro de Estado a partir 

de 1842. Sócio-fundador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Diretor da Academia de Direito de Olinda 

(nomeado a 12 de outubro de 1827). Falecido a 07 de junho de 1870”. Disponível em https://www2.camara.leg.br/a-

camara/conheca/historia/presidentes/pedro_lima2.html. Acesso 14 de junho de 2019. 
8 Com a proclamação da República esta instituição, em1911, passa a adotar a atual denominação de Arquivo Público 

Nacional. 
9 Pode-se destacar desse período a seguinte legislação que tratou de aspectos diversos da seara arquivística: Lei nº 8.394, 

de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados 

dos presidentes da República, e dá outras providências; Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, regulamenta o inciso 

LXXVII do art. 5º da Constituição, dispondo sobre a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania; Lei nº 

9.507, de 12 de novembro de 1997, regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data; 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 

providências; Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei 

nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências; Lei nº 12.343, de 2 de dezembro 

de 2010, institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - 

SNIIC e dá outras providências. 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/presidentes/pedro_lima2.html
https://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/historia/presidentes/pedro_lima2.html


objetivo primordial garantir o acesso à informação, instrumentalizando o pleno exercício dos direitos e de outras políticas 

públicas, o que leva Sousa (2006, p. 05) a afirmar que “a política pública de arquivo é matricial, pois o sucesso obtido em 

sua implementação fornece às outras políticas públicas informações necessárias as suas formulações”. 

 

A sua importância também ganha corpo com o avanço da cultura memorialista no Brasil, reflexo do que vem 

ocorrendo na maioria dos países, em que como sustenta Candau (2005, p.9): 

 

 “A memória e os seus jogos invadiram de tal forma o nosso mundo contemporâneo que 

chegamos ao ponto de indagar por uma <<memória justa>> (Ricoeur, 2000), idealmente 

subtraída a uma tomada abusiva do passado, concebida como uma espécie de luto acabado 

que sustentaria o equilíbrio entre o dever da memória e a necessidade do esquecimento. Por 

maior que ele seja, apesar de tudo, o presente culto da memória não é mais do que a expressão 

hipertrofiada do interesse que nós, Homo sapiens, sempre tivemos por esta faculdade.” 

 

Nesse contexto, a preservação dos arquivos, em seus diversos modos de expressão, são o refúgio deste dever 

de memória10 que é imposto ao Estado assegurar, sendo as políticas públicas arquivísticas peça fundamental. 

 

4. Dimensões da atuação ministerial nas políticas públicas arquivísticas 

 

Definido o conceito de políticas públicas e mencionada a importância do direito à informação como alicerce 

das políticas públicas arquivísticas, passa-se a perscrutar qual a atuação ministerial nesta seara, partindo-se do pressuposto 

de ter sido o ministério Público alçado, no art. 127 da CF/88, à condição de “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis”. 

 

O arranjo institucional criado pela Constituição Federal de 1988, dentro de certos limites, desvinculou o 

Ministério Público dos poderes estatais, concedendo-lhe ampla liberdade de ação e de agenda, tornando-o uma instância 

de promoção social e de garantia da cidadania e dos direitos humanos. 

 

A atuação ministerial brasileira passou então a ser caracterizada por um livre trânsito entre as esferas pública e 

privada, o que tornou específico o seu modo de agir, configurando um hibridismo que é salutar para o tratamento das 

grandes questões que lhe são submetidas, não sendo incorreto afirmar caber ao Ministério Público um papel de guardião 

da sociedade.  

 

Entretanto deve-se considerar que o Ministério Público exerce prerrogativas constitucionais e legais que o 

situam como uma instituição estatal promotora da cidadania, mas não como parte da sociedade civil11, sob pena de se 

realizar uma interpretação do parquet que partiria de teorias políticas que desvirtuariam o desiderato constitucional de 

                                                           
10 “Comemorações, celebrações, aniversários, devoções do passado, culto do patrimônio e outras formas ritualizadas da 

reminiscência, tudo se passa como se a sociedade no seu todo se esforçasse por satisfazer o imperativo bíblico Zakhor! 

(Lembra-te!). Por toda a parte, e por vezes até a saturação, manifestam-se os sinais de uma inflação de memória, de uma 

febre comemorativa e de um <<produtivismo arquivístico>> para retomar uma expressão de Pierre Nora. Uma vaga 

<<vaga memorial>> espelhada pelo mundo inteiro, sustenta ele (1994). Esta irrupção espetacular da memória no debate 

público, refere Michel Wieviorka, é indissociável de um fenômeno que a transporta e que lhe confere todo o seu sentido: 

a emergência da vítima>>(2004:89). A memória das tragédias, acrescenta ele, constituída por uma parte da memória da 

destruição, é feita igualmente por uma memória de afirmação, a de um grupo que se mantém ou se constrói na persistência 

da recordação e no reconhecimento dos seus sofrimentos. Outros referem um desejo de memória que procederia sobretudo 

do medo do vazio de sentido. Outros ainda pretendem que numa época marcada pela subida do individualismo, haveria 

que multiplicar os dispositivos memoriais visando manter o sentimento de partilha, mais ou menos ilusória e sempre 

provisória. Já vimos, com estas duas últimas teses, explicações <<prontas a apensar>> da maior parte dos fenômenos 

sociais contemporâneos” CANDAU (2005, p.103) 
11 Por oportuna, cita-se a seguinte passagem de Leonardo Cesar Souza Ramos: “Seguramente, é possível afirmar que 

“sociedade civil” é um dos conceitos da teoria política clássica mais usados no discurso social e político contemporâneo. 

Inúmeras classificações têm sido feitas por vários autores e, desde sua recuperação no período medieval através da 

tradução da Política de Aristóteles (koinonia politike para societas civilis) por William von Moerbeke, o conceito tem 

sido reformulado por quase todos os filósofos políticos ocidentais significativos, passando por Hobbes, Locke, Rousseau, 

Ferguson, Smith, Kant, Hegel, Tocqueville, Marx, Gramsci e, contemporaneamente, Arato & Cohen. Na verdade, se visto 

de uma perspectiva histórica, notar-se-á que o conceito de sociedade civil, que para Hobbes, Locke, Rousseau e Ferguson, 

por exemplo, era sinônimo de Estado – em oposição ao “estado de natureza” –, passa a ser visto com a noção neoliberal 

contemporânea, em oposição ao Estado – ou seja, o reino da eficiência frente à ineficiência que é inerente à intervenção 

estatal”.  Sociedade Civil em Tempos de Globalização: Uma Perspectiva Neogramsciana. Disponível em   

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6617/6617_5.PDF. Acesso em 02.07.2019 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6617/6617_5.PDF


uma atuação pautada na lei e distante da própria política. 

 

Por outro lado, com o desenvolvimento da tutela coletiva no Brasil, iniciado na década de 1980, e que foi 

consolidado também com a Constituição Federal de 1988, evidencia-se um protagonismo ministerial na defesa dos 

direitos sociais, sendo correta ainda a antiga afirmação de Arantes (1999, p.11) de que “ hoje o MP é o responsável pela 

maior parte das ações civis públicas em tramitação na Justiça”, à qual deve ser acrescido o intenso e extenso trabalho 

extrajudicial desenvolvido nos diversos ramos do Ministério Público.  

 

Mas ainda que evidente a tutela dos direitos difusos e coletivos, atuando o MP em temáticas diversas, resta 

pouco explorada a seara das políticas públicas de arquivo, demonstrando que apesar do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) ter, recentemente, editado a Resolução 158/2017, instituindo o Plano Nacional de Gestão de Documentos 

e Memória do Ministério Público – PLANAME e seus instrumentos não houve ainda por parte dos agentes ministeriais a 

devida atenção ao tema. 

 

Esta Resolução que tem por objetivo primordial fomentar instrumentos de proteção à memória institucional, 

introduzindo uma cultura memorialista, e criando uma política de gestão documental foi antecedida por outros atos 

normativos do CNMP12 que focaram na proteção da memória e na defesa do patrimônio cultural. 

 

Este conjunto de resoluções do CNMP e o avanço legislativo alcançado reforçaram a necessidade da atuação 

do parquet nas políticas públicas arquivísticas, pois entre o arquivo e a memória estabelece-se uma relação indissociável 

em que o arquivo pode ser encarado “como um lugar em que a memória se torna participante do processo de identidade, 

como praxe e representante da sociedade de informação” (Barros e Amélia, 2009). 

 

Nas políticas públicas de arquivo a atuação ministerial é multinível, pois deve ser realizada não só 

internamente, no âmbito do próprio Ministério Público, mas sobretudo nas diversas esferas de organização social, tanto 

pública quanto privada. O objetivo é a defesa do patrimônio cultural e a preservação da memória.  

 

É um campo em que os conceitos são fluídos, os dados dispersos e os resultados indeterminados, cabendo ao 

agente ministerial, muitas vezes, realizar um trabalho que pode ser caracterizado como uma antropologia da memória13 

dada a dificuldade e a precariedade que deve ser enfrentada. 

 

No aspecto interno, o trabalho parte da constituição de arquivos públicos no âmbito ministerial, assim como 

pela introdução e manutenção de uma política de gestão documental que seja eficiente e envolva membros e servidores 

da instituição. A preocupação é, antes de tudo, fomentar um sentido educativo e pedagógico que debata a memória 

institucional do Ministério Público de forma democrática. 

 

O arquivo surge como o substrato informativo, o manancial que propiciará um diálogo que não pode ser 

somente interno à instituição, mas deve ser aberto à sociedade, o que oportunizará maior clareza na definição da memória 

institucional do Ministério Público. 

 

No aspecto externo, o agir ministerial na seara arquivística deve ser pautado pelo estímulo às iniciativas de 

resgate e constituição da memória coletiva na sociedade, em um trabalho que POLLAK (1989, p.9) definiu como o 

enquadramento da memória: 

 

“Estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, como a memória nacional, implica 

preliminarmente a análise de sua função. A memória, essa operação coletiva dos 

acontecimentos e das interpretações do passado quer salvaguardar, se integra, como vimos 

                                                           
12 O processo de constituição de memoriais e de organização de arquivos, no âmbito do Ministério Público brasileiro, não 

foi uma iniciativa pioneira do CNMP, pois vários são os programas de memória institucional que foram criados 

anteriormente à sua própria existência, podendo-se citar o do MPPR que foi instituído no distante ano de 1996. O MPPR 

conta hoje com um acervo considerável e uma equipe qualificada que divulga, por vários canais, a história e a memória 

do MP paranaense. Destaca-se também o programa de memória do MPSC e MPRS com várias publicações e igualmente 

com servidores dedicados e qualificados. Por fim, não há como deixar registrar o belo trabalho do MPMA que, criado em 

2002, desenvolve um resgate importante da história do parquet maranhense e brasileiro, além de contar com um Centro 

Cultural com atividades diversas e aberto à comunidade. O CNMP, anteriormente à Resolução 158/2017, editou a 

Resolução nº 122/2015, que propôs a criação de uma Comissão Temporária de Preservação da Memória Institucional do 

Ministério Público, e a Resolução nº 138/2016 que estabelece diretrizes gerais para a preservação, promoção e difusão da 

memória do Ministério Público Brasileiro. 
13 CANDAU, JÖEL. Antropologia da Memória. Lisboa: Piaget, 2005. 

 



em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de 

pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao passado serve 

para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir 

seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis”. 

 

Dentre as várias ações que o Ministério Público pode adotar para a salvaguarda dos arquivos, muitas inclusive 

que já vem sendo adotadas pelas promotorias de defesa do patrimônio cultural14, deve-se citar a atuação ministerial para 

a criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais em todo o país.  

 

O próprio Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), desde o ano de 2014, já desenvolve uma campanha 

pela criação e desenvolvimento de arquivos públicos municipais15, a qual tem obtido resultados importantes, mas ainda 

insatisfatórios para a grandeza e o sucesso de uma efetiva política pública arquivística. 

 

A questão a ser enfrentada pelo promotor de justiça não é apenas a criação legal e fática do arquivo municipal, 

o que já é uma conquista considerável, mas torná-lo um espaço público de reflexão e sensibilização da comunidade 

diretamente envolvida para a proteção documental e informacional brasileira. 

 

Como uma praça, o arquivo público deve ser um espaço democrático e de constante visitação, sobretudo das 

novas gerações, promovendo a circulação da história e da memória e, em conjunto com outros espaços de divulgação do 

saber, como a biblioteca pública, contribuir de fato para uma política cultural e memorialista. 

 

Outro aspecto em que deve se fazer presente a atuação ministerial no trato das políticas de arquivo é o referente 

à denominada política antiarquivística, isto é, a crescente adoção pela Administração Pública de ferramentas tecnológicas 

que não cumprem requisitos de preservação digital a longo prazo, propiciando o descarte indiscriminado de documentos 

sem a devida mensuração da sua importância histórica. 

 

Em 2015 o Arquivo Nacional16 lançou nota técnica em que analisa o Sistema Eletrônico de Informações - SEI17, 

tecendo críticas ao fato da preservação digital não ser obrigatória, o que, segundo a entidade arquivística, abriria caminho 

a que muitos órgãos e instituições públicas não a implementassem, logo o papel fiscalizador do Ministério Público é 

indispensável para sanar esta omissão e cobrar responsabilidades. 

 

5. Considerações Finais 

 

Discutir políticas públicas de arquivo e sua tutela pelo Ministério Público na sociedade da informação foi a 

proposta da presente tese, a qual buscou pontuar a relação arquivo e memória em um momento em que no âmbito do 

CNMP foi editada a Resolução nº 158/2017, instituindo o Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do 

Ministério Público – PLANAME. 

                                                           
14 Modelo de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) do MPMG em que, dentre várias medidas de proteção ao patrimônio 

cultural, é acordado o envio de projeto de lei para a criação de Arquivo Público municipal. Disponível em 

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/patrimonio_cult/mpmg/5_tac_impl_pol_mun_pat_cultural_exe

mplo_1.pdf. Acesso em 08.07.19 
15O Conarq editou cartilha que cuida da criação e desenvolvimento dos arquivos públicos municipais, sendo interessante 

citar a seguinte passagem deste documento:  “Com essa preocupação como norte, o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) – órgão central do Sinar, que tem como dever definir a política nacional de arquivos, bem como exercer a 

orientação normativa para a gestão documental e o acesso à informação pública – elaborou a cartilha Criação e 

desenvolvimento de arquivos públicos municipais: transparência e acesso à informação para o exercício da cidadania, 

destinada aos prefeitos e presidentes das câmaras de vereadores de todos os municípios brasileiros. Com o propósito de 

oferecer orientações técnicas básicas para a criação, estruturação e gestão de arquivos públicos municipais, essa cartilha 

pretende fornecer elementos orientadores para que os agentes municipais fomentem a modernização das estruturas 

administrativas, ampliando a agilidade na tomada de decisão, o controle e a transparência das ações governamentais, 

dando efetividade ao direito à informação, à memória e contribuindo para o fortalecimento e exercício da cidadania. 

Disponível http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Cartilha_criacao_arquivos_municipais.pdf. 

Acesso em 04 de julho de 2019. 
16Disponível em http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/analise_sei.pdf. Acesso em 04.07.2019 
17 “O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma 

plataforma que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Trata-se 

também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras 

de trabalho, tendo como principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para 

documentos institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em 

tempo real”. Disponível em https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre-o-sei. Acesso em 08.07.2019 

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/patrimonio_cult/mpmg/5_tac_impl_pol_mun_pat_cultural_exemplo_1.pdf
https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/patrimonio_cult/mpmg/5_tac_impl_pol_mun_pat_cultural_exemplo_1.pdf
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/Cartilha_criacao_arquivos_municipais.pdf
http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes/analise_sei.pdf
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre-o-sei


Apesar das omissões que qualquer ato normativo apresenta, a resolução em tela foi um grande passo para a 

efetiva institucionalização da memória como preocupação ministerial, sendo que neste campo as políticas públicas de 

arquivo ocupam um lugar central, pois como dito memória e arquivo são indissociáveis. 

 

O membro do Ministério Público tem papel relevante na proteção das políticas públicas arquivísticas, mas para 

isto precisa ter um conhecimento mínimo desta seara para que, adequadamente, possa desenvolver iniciativas de resgate 

e de constituição da memória tanto dentro do parquet quanto na sociedade. O arquivo público é o território para o qual 

confluirá a sua atuação, a qual deverá ser pautada pela necessidade de defesa do patrimônio documental e pelo direito do 

cidadão à informação e ao desenvolvimento científico. 

 

6. Proposta de Enunciado 

 

O Ministério Público na proteção das políticas públicas arquivísticas tem atuação multinível, agindo tanto 

internamente, no âmbito do próprio parquet, quanto externamente nas diversas esferas do poder público e da sociedade 

civil, cabendo ao Promotor de Justiça estimular iniciativas de resgate da memória e de constituição de arquivos públicos. 
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