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“O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista 

esperançoso” 

Ariano Suassuna, escritor paraibano 

 

 

“Os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como querem... a 

tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos 

vivos” 

Karl Marx 

 

“Talvez a Prefeitura seja, de todos, o cargo público que permite ao político, de 

fato, quando o exerce de maneira correta, mudar a vida das pessoas” 

Antônio Carlos Magalhães Neto, político bahiano brasileiro 



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela misericórdia e sobrenatural afirmação sobre minha vida, 

conferindo-me a cada dia, aquilo que jamais poderia ter, desde a respiração à 

capacidade de refletir e despejar consciente e apaixonado, as ideias e arrumá-

las em um todo lógico e agradável ao leitor, se assim não for pretensão minha 

supor. 

Acrescentando que ainda venho com âmago preenchido de sobremaneira 

com toda gratidão e consciência de que pude dar passos avante, tudo 

possibilitado pelos professores orientadores, que guiaram-me pari passo nesta 

empreitada. Sem mestres e líderes e, ao que parece, sem as próprias 

instituições, poderíamos perder o chão e as estribeiras no arranjo das ideias. 

Eles conseguem direcionar-nos para o melhor caminho. Conquanto falhem 

nossa inspiração; reitero que eles ali estarão a acender um pavio de esperança 

até concluirmos nosso trabalho. 

Aos professores e funcionários desta instituição, cuja atenção e gentileza 

representaram um nítido referencial da qualidade e preocupação com a 

liberdade e construção desse ensaio de forma tão aprazível. A veemência com 

que conduzi esse breve artigo só foi capaz de atingir o ponto em que chegou 

graças ao vívido poder do convívio social que tanto inspiraram-me a fazê-lo a 

cada dia, errando e melhorando dentro do possível. Esse poder inicia-se no lar, 

perpassa o calor humano dia-a-dia e chega em uma confluência mais 

significativa no afã escolar, o mais importante locus do saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

APMJP - Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

CIDARQ - Centro de Informação, Documentação e Arquivo 

CNJ– Conselho Nacional de Justiça 

DBTA – Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

DF – Distrito Federal 

DTA – Dicionário de Terminologia Arquivística 

FUNJOPE - Fundação Cultural de João Pessoa 

LAI - Lei de Acesso à Informação  

MP – Ministério público 

PLC –Projeto de Lei da Câmara 

PMJP – Prefeitura Municipal de João Pessoa 

SEAB - Secretaria de Administração 

SEPLAN - Secretaria de Planejamento 

SUPLAN – Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TI – Tecnologia da Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO...................................................................................................01 

1 AS ORIGENS DA INSTITUIÇÃO “PREFEITURA” NA HISTÓRIA DO BRASIL: 

uma cidade nascida para informação............................................................05 

2 ARQUIVO, IDENTIDADE E DOCUMENTO COMO FATORES ACIMA DA 

BUROCRACIA..................................................................................................08 

3 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO COMO CONQUISTA EM UMA 

REALIDADE DEMOCRÁTICA TÊNUE E PENOSA..........................................17 

4 SOCIEDADE RESTRINGIDA, INFORMAÇÃO DISTORCIDA E SUJEITO NA 

CONTRAMÃO DA MODERNIDADE.................................................................23 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................26 

REFERÊNCIAS.................................................................................................30 

APÊNDICE........................................................................................................33 

Apêndice A - Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa..................34 

Apêndice B - Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa...................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE JOÃO PESSOA: a lei de acesso à informação1 

 

                                                                                  Marcus Vallerius Magnus2 
 

RESUMO 
 
 
 

Præfectura origina-se na Roma Antiga, enquanto vila, governada por 

prefeito, conquanto fossem-lhe de maior dimensão: colônias, municípios. Sob 

transformações históricas, tornara-se tetrarquia. A Igreja Católica fê-la prefeitura 

e, Cúria Romana como órgão administrativo da Santa Sé. Na modernidade e 

colonização brasileira, foi Câmara Municipal, Conselho de Intendência, 

Intendência Municipal. O Império outorgara vereador com poderes de prefeito na 

Presidência da Câmara. Depois, Conselho de Intendência, na República. Em 

1905, duas Intendências: Geral, Municipal. Após Revolução de 30 institui-se 

prefeitura e, após 1934, é ocupada sob voto popular. Hoje, tecnologias da 

informação propiciam acesso rápido aos órgãos de qualquer prefeitura, sob 

certas condições. Deter a guarda, manutenção, manipulação da informação, 

acessibilidade, são fatores influídos e administrados pela Prefeitura Municipal de 

João Pessoa, então munida de ferramentas, qualificação, patrimônio histórico 

assente no acervo municipal. Este, independente da origem, finalidade e razão 

social, obedece a princípios arquivísticos direcionados à preservação 

documental, garantidos por corpo de leis específicas em vigor para salvaguardá-

lo em todas as circunstâncias, localidades e intenções. Finalmente, desde 

ordenamento jurídico colonial, à pós modernidade, mundo digital e conceito de 

transparência pública, permeiam a gestão pública. A Lei 12.527 de 18/11/2011 

ou Lei de Acesso à Informação, submete instituições públicas, privadas, 

garantindo direitos ao cidadão de acessar informações acumuladas, conforme 

                                                           
1 Artigo correlato a alguns temas assentes na Arquivologia, que contempla pois, o Direito 
Administrativo e Gestão Pública, como possível requisito para obtenção do título de Pós-
Graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública ou área correlata. É, portanto, um breve 
ensaio de cunho arquivístico e sociológico confeccionado no primeiro semestre de 2016, 
concluído em agosto do mesmo ano. 
2 Licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba. Professor de Sociologia na rede 
estadual de ensino médio do Estado da Paraíba. Graduando em Letras com habilitação em 
Língua Inglesa pela Universidade Federal da Paraíba. 



expressam incisos: XXXIII do art. 5o;   II do parágrafo 3º do art. 37; e Parágrafo 2º 

do art. 216 da Constituição Federal do Brasil. 

  

Palavras-Chave: Arquivo. Informação. Prefeitura. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
Praefectura originates in ancient Rome, while village ruled by mayor, 

whereas they were larger: colonies, municipalities. Under historical 

transformations, had become tetrarchy. The Catholic Church has its city hall and 

the Roman Curia as the administrative organ of the Holy See. In modernity and 

Brazilian colonization, was City Council, Stewardship Council, Municipal 

Stewardship. The Empire bestowed a councilman with powers of Mayor for the 

Chamber control. Then Stewardship Council in the Republic. In 1905, two 

Executive Governments: General, Municipal. After 1930 Revolution was 

instituted town hall and, after 1934, is occupied under popular vote. Today, 

information technologies provide quick access to the organs of a city hall under 

certain conditions. Detain custody, maintenance, information handling, 

accessibility, are influenced factors and administered by the City Hall of João 

Pessoa, then provided with tools, skills, historical heritage based on municipal 

collection. This, regardless of the origin, purpose and social reason, obeys 

archival principles directed the documentary preservation, guaranteed by specific 

laws in place to safeguard it in all circumstances, locations and intentions. Finally, 

since colonial law, postmodern, digital world and concept of public transparency 

permeate the public administration. Law 12.527 from 11/18/2011 or Access to 

Information Law, submits public and private institutions, guaranteeing rights to 

citizens to access information accumulated according items: XXXIII of Article 5; 

II, Paragraph 3 of Article 37; and Paragraph 2 of Article 216 of the Brazilian 

Constitution. 
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INTRODUÇÃO 

Na esfera econômica, um ato, um hábito, uma instituição, uma 
lei não geram somente um efeito, mas uma série de efeitos 
(Claude Fréderic Bastiat, economista e jornalista francês, 1801-
1850). 

 

O homem sempre criou instituições e, implementando-as, o mesmo as 

atribui o papel que as confere poder de desempenharem-se como elemento 

fundamental para a organização da sociedade pois, sem contar com a 

organização da sociedade com esse oportuno elemento, quem sabe imperaria 

uma profunda barbárie como apregoam filmes apocalípticos que exibem 

instituições em falência generalizada, como “A Guerra Mundial Z”. A esperança 

consiste em cumprir nosso dever de cidadãos do mundo acarretaria em 

engrandecer nosso direito à vida (Gandhi). No que tange às leis e instituições, 

bem como acesso à informação, diríamos que a consciência em relação ao 

coletivo e à satisfação na veiculação da verdade, deveria ser uma prerrogativa 

dos políticos e de quem busca conhecer o legado administrativo, como o 

arquivista em suas várias dimensões de interferência perante o acervo histórico 

em qualquer instituição, que se preste à qualidade no métier ou occupatio tal que 

sobrepuje aspectos individuais que sobrevenham-lhe a minimizar o rigor 

profissional e ético sobre o que pesquisa. Comentara Portasio (2008, p.61) que: 

“trata-se de um problema de educação do pensamento e de vigilância quanto às 

nossas tendências individuais. Couture (1999) defende que a dimensão do 

conhecimento e de que o fazer arquivístico passa pela discussão das várias 

funções ou dos vários momentos de intervenção do arquivista, tais como: a 

criação, a classificação, a avaliação, a descrição, a difusão, a preservação e a 

transferência/recolhimento. 

Compreender o processo pelo qual a instituição pública brasileira galgou 

as interações informacionais como vemos hoje, requer que olhemos para o 

passado em que nossa sociedade se moldou, sendo esteio do processo 

colonizador do europeu que nos legou o formato burocrático de nossas 

instituições públicas e, sobretudo, à forma com que a política é conduzida, por 

vezes deixando-se resvalar no campo dos interesses, da presença do "mais 

forte" politicamente. Nesse ínterim, a própria profusão da informação, tão 

desenvolvida e inovada na Idade Moderna, foi objeto nas mãos de poucos e 



vetada para o acesso de muitos, pois se comunicar empreende uma ação 

intrínseca às faculdades humanas biológicas, informar remete ao dado, ao que 

se quis que se registrasse para fins de oficialização, de afirmação, de 

solidificação do caráter jurídico e respaldo à imagem individual ou institucional. 

Acreditamos na importância deste trabalho até certa medida, capaz de 

chamar a atenção do leitor quanto à importância de um passado histórico que, 

no caso da cidade de João Pessoa, é pródigo em revoluções, contradições e 

dependente de políticas federais (MELLO, 2008, p.14). Dessa feita, alargaria em 

muito o campo de conhecimento científico que predispõe o leitor às 

circunstâncias em que instituições como uma prefeitura a fazem erigir e 

influenciar o indivíduo desde o nascimento. À parte, é imprescindível o cidadão 

ser munido à lei vinculada diretamente ao que ele (a) precisa, pois o mesmo é 

parte da sociedade e como tal, deve dispor de entidade se órgãos que sejam 

acessíveis mais facilmente quanto à aplicação daquela lei. Neste caso, referimo-

nos à Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, que permite que certos arquivos 

sejam pesquisados para fins específicos e dentro de normas tais que não o 

tornem à mercê do extravio, mau uso ou quaisquer circunstâncias nocivas. 

Conforme decreto do Congresso Nacional e sanção da Presidente da República 

Dilma Vana Rousseff, a Lei 12.527 assim se configura: “Regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 

no § 2o do art. 216 da Constituição Federal”. 

Tais informações provenientes de arquivos públicos ou privados, por sua 

vez, são produzidas ou acumuladas e apresentam-se como primárias, íntegras, 

autênticas e atualizadas, sendo consoantes à administração pública na forma de 

programas, auditorias, projetos, inspeções, prestação de contas quanto ao 

exercício anterior ou atual. Tal característica é a Transparência Ativa e é 

preconizada pelos representantes políticos integrantes da Prefeitura, reiterado 

em debates eleitorais, o que não imiscui-se do fator de ser mais um fator teórico 

e demagógico, que efetivamente uma prática livre de qualquer dúvida. 

Conseguimos empreender nossa pesquisa por meio da pesquisa em 

fontes bibliográficas, observação de gráficos e recursos fotográficos, que não 

obstante, foram enriquecidos por nossa experiência in loco, quando de nosso 

estágio no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Tínhamos 

de antemão, noções gerais quanto ao contexto primevo em que a instituição por 



nós investigada fora consolidada, o que não nos desviara da ideia de que a 

civilização romana fora seu mais significativo nascedouro. Dessa feita, 

conceituamos prefeituras, como centros de poder e abrangência, controle e 

registro das populações, dos trabalhadores e habitantes em geral de uma cidade, 

conseguem relacionar legalmente aqueles ao registro interno gerado no decorrer 

das atividades do trabalho no funcionalismo público, na arrecadação de 

impostos, nas competências pertinentes a cada ocupação dos setores da 

prefeitura. 

Somos então, receptáculo das leis que se nos recaem, mas podemos 

perscrutar, entender, requerer e questionar a teia normativa, legal e capaz de 

inibir e censurar justamente quem pleiteia usufruir da liberdade da informação. 

Remete-nos, portanto, ao filósofo grego estoico Epíteto (MAGALHÃES, 1975), 

que viveu tanto tempo em Roma, berço da ideia de Præfectura, o qual se lhe é 

atribuído a frase: "Querias ser livre. Para essa liberdade, só há um caminho: o 

desprezo das coisas que não dependem de nós". 

Por fim, relacionar a gestão pública quanto à sua política, ou melhor 

dizendo, à politikos dentro da Pólis - ou à politéia (JAEGER, 1994), enquanto 

elementos políticos que a envolviam -, e que integrariam sociedades que viviam 

naquela denominação, nos inspira a pensar o quanto a informação volve-se em 

instrumento político em nossos dias e o quando o cidadão pode ser uma pedra 

de tropeço para quem a utiliza para promover-se e controlar as massas. Por isso 

aludiremos algo sobre o clientelismo eletrônico nesse trabalho, bem como a 

questão da censura como instrumento cabível à consideração pessoal de 

alguns, quando seu status quo está, pela informação, ameaçado. Nosso 

percurso foi possível graças a uma pesquisa qualitativa, debruçada sobre uma 

contribuição da lei de acesso à informação na Prefeitura Municipal de João 

Pessoa. Questionamos acerca de como a Lei de Acesso à Informação 12.527 

contribuiu para o processo da gestão documental naquela prefeitura. Outrossim, 

nosso objetivo geral consiste em analisar a contribuição da referida lei quanto à 

gestão documental na mesma instituição. Nossos objetivos específicos 

consistem em delinear o perfil dos servidores que trabalham com o fluxo 

documental; observar os mecanismos inibidores à implantação de uma política 

de gestão de documentos na Prefeitura Municipal de João Pessoa; descrever a 

importância da Lei de Acesso à Informação. 



Finalmente, aludiremos à hipótese acerca do quanto o poder concentrado 

em uma instituição municipal consegue garantir a democracia, o acesso à 

informação e o respaldo entre poder público e cidadão no que chamamos de 

troca saudável entre os agentes sociais. A Lei de Acesso à Informação pode ser 

justamente um elo para afirmar essa aproximação, já que muitas vezes o cidadão 

brasileiro defrontara-se, de sobremaneira, com os entraves da censura, na 

proibição de livros com conteúdo que remetessem à França pós Revolução 

Francesa (CARVALHO, 2011), enquanto atualmente, temos o clientelismo 

eletrônico como discreto modo de censurar, coibir e desinformar. Assentamo-

nos em uma abordagem qualitativa que respaldara-nos com observações 

baseadas no que percebíamos acerca do arranjo e conservação arquivísticos, 

precedido pela visão secular que o professor José Otávio de Melo, Theodore 

Schellenberg, ofereciam-nos para, de um lado entender a evolução histórica de 

nossas instituições tão cooptadas pela fator político latifundiário e, por outro, no 

tocante à evolução arquivística devido à Revolução Francesa, cujos benefícios 

alcançaram desde o reconhecimento da importância dos documentos, que 

merecem preservação permanente para fins de referência e pesquisa 

(SCHELLENBERG, 2006), à criação de uma administração nacional e 

independente dos arquivos. Nossa investigação imprime-nos a certeza de que a 

proclamação do princípio de acesso do público aos arquivos em muito deve-se 

às contingências sociais e políticas consumadas após contexto revolucionário. 

Reconhecimento da responsabilidade do Estado pela conservação dos 

documentos de valor, do passado. Finalmente, nossa análise para coleta de 

dados em muito estimulara-nos a rever nossos conceitos arquivísticos, quando 

tão somente a análise e recurso documental premente entre aqueles que são 

curadores e mantém princípios de conservação, também se nos eram comuns, 

como: registrar e classificar como preceito para análise documental; enquanto: 

conservar, classificar, procurar, difundir e ordenar, como manutenção 

documental. Viemos por meio deste trabalho, perquirir algo que nos desperta 

atenção, como nossa problemática, cujo teor emana do cenário da informação 

cerceado por interesse político de uns e outros, que é por vezes tolhida ou 

distorcida de sua integridade, mesmo com a ideia de Transparência Pública 

emanada como levante e lauto preceito democrático. Portanto o clientelismo 



eletrônico nos preocupa nesse cenário que deveria ser o mais livre de 

interferência política possível. 

 

1 AS ORIGENS DA INSTITUIÇÃO ‘PREFEITURA’ NA HISTÓRIA DO BRASIL: 

uma cidade nascida para informação 

Os bons vi sempre passar 
No mundo graves tormentos; 

E para mais me espantar 
Os maus vi sempre nadar 

Em mar de contentamentos. 
(Luís de Camões, 1524-1580) 

 

As razões que pairam na existência da instituição “prefeitura” e do cargo 

de “prefeito”, enquanto agente humano no processo de organização político 

administrativa do Brasil, incorre em volver um olhar para a formação da 

sociedade brasileira, quando qualquer donatário, com seu ônus de colonizar, 

dependia do rei na Metrópole (CARVALHO, 2011), que teve no governo real 

português um normalizador de deveres e direitos, apregoados sob a Carta de 

Doação e o Foral, na medida em que outorgava o Capitão à posse da capitania 

hereditária - espécie de poder descentralizado, ao passo que o Foral concedia-

lhe mais poder, permitindo conceder sesmarias (terras), fundar vilas e colher 

impostos, além de tributos advindos de produção de salinas, leis sobre 

possessões, moendas de engenhos ou água (MAGALHÃES, 1975). Depois, a 

esfera particular dos donatários tornara-se pública até a condição de província 

do século XIX. Esse arcabouço político econômico, sugeria a necessidade da 

técnica em um ambiente de parco recurso humano (HOLANDA, 1995) e que, 

segundo Fernandes (1979, p. 68): “O rendimento das técnicas, das instituições 

e dos valores, na economia como em qualquer outra esfera da vida social, 

depende do agente humano e das condições em que atua socialmente”. 

De modo formal, entendemos uma prefeitura como sede do poder 

executivo municipal cuja correspondência em Portugal denomina-se Câmara 

Municipal, de estilo neoclássico, cujo Paço do Concelho (escrito com “c”) está na 

Praça do Município, em Santa Maria Maior, local onde se localiza a Câmara 

Municipal lisboeta (MAGALHÃES, 1975). Em Portugal, como no Brasil, o que 

chamamos de prefeitura compete às instalações arquitetônicas usuais ao 

gabinete (palavra designada à sala isolada para uso de trabalho) dentro do Paço 



Municipal e inerente ao governo do município. Como emblemática edificação por 

ser um ponto referencial de como se edificariam as prefeitura no Brasil, temos, 

à seguir, a Câmara Municipal de Lisboa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupada, então, por quem possui o desígnio de prefeito e, como tal, algo 

de novo na história da política brasileira, essa estrutura político administrativa, 

como anteriormente comentado, dispõe de câmara municipal, conselho de 

intendência e intendência municipal (CARVALHO, 2011). Com isso, podemos 

pensar em cidade como um ente político-administrativo que se constrói com 

informação disponível, um estatuto legal e fomento da educação (conquanto seja 

limitada à certas classes sociais), podendo ser contígua, abrangendo diversas 

acepções administrativas, mas é nela que os sentimentos mais genuínos se 

desumanizam, como dizia o escritor português Eça de Queiroz3 (1845-1900). 

Após a configuração política acima descrita, pensamos seu entorno, como o 

principal a consagrar e afirmar a existência daquela mesma instituição. Ou seja, 

ao conjunto de elementos que se comunicam intervindo no grupo social, 

chamamos de população, cujo território, por sua vez ocupado por uma densidade 

populacional, subtende-se um significativo papel do sexo masculino, que nos 

tempos coloniais eram chamados “homens-bons” (FERNANDES, 1979, p.196), 

posto que nossa civilização e, amiúde, a cidade de João pessoa, cuja expansão 

urbana ocupara a área rural, ainda é falocêntrica, herdeira da burocracia ibérica 

e que ainda considera “civilização” o preceito de viver em cidades; é plutocrática, 

sobretudo nas instituições desde o pacto colonial, que remonta aos tempos da 

fundação em 1585 (CARVALHO, 2011).  

                                                           
3 MAGALHÃES, Álvaro. Enciclopédia brasileira Globo. Eça de Queiroz. 14. ed. Porto Alegre: 
Editora Globo, 1975. QUEIROZ, Eça de. Obras completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1978. 
 

Fotografia 1 - Câmara Municipal de  Lisboa. 

 

 

Fonte: <www.google.com.br> 



O cargo de prefeito tem uma idealização plausível em 1835 e um locus: 

São Paulo e a Câmara Municipal que colhia impostos. Aquele cargo contava com 

elite local e dispunha de publicidade, assim como antigas Câmaras Municipais, 

cuja notoriedade se dava também pela altivez de sua construção erguida em 

localidades mais elevadas de uma vila, precedida por ato régio do Reino de 

Portugal, que concedia aos homens da elite tal direito (idem). Até hoje, esse 

papel masculino é decisivo, conquanto lutas políticas e questionamentos 

intervenham para assegurar a igualdade e direitos de ambos os sexos na cidade. 

Para isso, lembra-nos Holanda (1995, p.146) que: 

A escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de acordo 
com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de 
acordo com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação 
impessoal que caracteriza a vida no Estado burocrático. O funcionalismo 
patrimonial pode, com a progressiva divisão das funções e com a 
racionalização, adquirir traços burocráticos. 

 

Em seguida, no âmbito político circunscrito à cidade, além da elevação da 

instituição em ambiente geograficamente elevado e escolha dos “homens-bons” 

pela Coroa, a informação, que implica em conceber a notícia de algo a alguém, 

é tão antiga quanto a condição de destaque do homem colonizador antes citado, 

sendo aquela mais antiga que a escrita. Pode ser também distorcida, pois 

enquanto poder político, é usada como ferramenta coercitiva e instrumento de 

manipulação sobre outrem. Somos herdeiros dessa evolução, e em nossa era, 

o conquistador europeu interveio fatalmente sobre a herança informacional, 

cultural e política dos povos indígenas e sobre o território brasileiro e foi 

fomentador e instigante no usufruto de privilégios do saber científico, material e 

político para uma elite subserviente da coroa portuguesa. O acesso à informação 

já se calcava em um tipo de poder, aperfeiçoado nas trocas, na força, na 

comunicação visual, no parentesco, até desdobrar-se no controle televisivo e 

radio difusor atualmente, como nova reformulação do clientelismo assente nas 

vantagens das tecnologias da informação. 

À parte, inserimo-nos perante a rapidez no acúmulo de informações, 

muitas delas passíveis de restrições, sob o desgastante efeito da burocracia que 

ainda nos entremeia, tornando-nos uma ilha de papéis e entraves no meio de 

um mundo acelerado e prático no uso da informação, apesar da internet 

enquanto João Pessoa, dificilmente “insular-se-ia socialmente” (FERNANDES, 

1979, p.155), diante das oportunidades democráticas, informacionais e culturais 



que ora se assentam e cercam-na de forma tênue. João Pessoa não teria uma 

história, prefeitos, Câmara, Prefeitura e um povo pródigo em cultura e tradições, 

sem a informação, que representou mudança quantitativa e qualitativa na forma 

de aprender, interagir, como se saíssemos do tempo do “chicote” escravista aos 

cabos de fibra óptica. O acesso a dados e muitas vezes o limite outorgado 

àqueles, muitas vezes será doloroso tanto quanto a escravidão, na medida que 

penaliza a democracia, o que veremos depois. 

 

2 ARQUIVO, IDENTIDADE E DOCUMENTO COMO FATORES ACIMA DA 

BUROCRACIA 

A única coisa que nos salva da burocracia  
é a sua ineficiência.  

(Eugene McCarthy, 1916-2005,  
político americano) 

 

Como fruto da intervenção política dos conquistadores portugueses, a 

instituição “prefeitura”, ainda é pródiga nos entraves burocráticos e velhos 

adágios políticos que arrastam-na na tradição oligárquica e elitista. Haja vista a 

ideia de Transparência ser mais um fator teórico apaziguador de críticas 

externas, do que propriamente uma pedra a soterrar por definitivo o atraso 

burocrático e dispêndio de protocolos, profusão de papéis e gastos que poderiam 

ser minimizados em um Estado prático e ágil. Ainda não chegamos nesse 

patamar. É comum na burocracia funcionários executarem funções interligadas, 

como em arquivos, bibliotecas e outros setores públicos, especialmente em 

países como o Brasil, herdeiro de um modelo institucional ibérico. O 

preenchimento de cargos municipais especializados em arquivos, passa pelo 

prisma burocrático aludido por Weber (2009, p.5-6) que discorre: 

Relevante, ainda, é a sua visão sobre o funcionário na estrutura burocrática. 
Eles gozam de salário e jornada de trabalho fixado e são contratados, 
nomeados ou eleitos com base em suas competências técnicas. Por isso a 
necessidade da realização de provas, concursos ou exames para admissão 
e promoção dos funcionários. Além disso, a existência de um funcionário 
burocrata sugere que ele tenha emprego fixo, gozando de estabilidade. 

 

O entendimento sobre arquivo precisa ser tal que não confundamos com 

biblioteca, na medida em que o primeiro, segundo Buck apud Paes (2007, p.19), 

significa: “o conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um 

governo, organização ou firma, no decorrer de suas atividades, arquivados e 



conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros”. Segundo Le Goff 

(2003, p.9): “A constituição de bibliotecas e de arquivos forneceu, assim, os 

materiais da história”. João Pessoa dispõe de uma Biblioteca Municipal em 

edificação tombada pelo Patrimônio histórico e Cultural, a qual compõe-se, 

conforme Paes (2004, p.16), por um “conjunto de material, em sua maioria 

impresso, disposto ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta”. O 

conceito de bibliotecas da autora acima citada coaduna-se com o que se 

distingue de arquivos por utilizar materiais impressos (SCHELLENBERG, 2006, 

p.43-46), que, por sua vez, pode conter arquivo próprio, conquanto coincidam, 

em termos de interesse, tanto para bibliotecas quanto para arquivos, materiais 

audiovisuais e cartográficos, como assegura aquele autor.  

Ademais, a noção de arquivo pode justapor-se à de município, quando 

“arquivos públicos constituem um tipo de fonte de cultura entre muitos outros 

tipos, como livros, manuscritos e tesouros de museus (SCHELLENBERG, 2006, 

p.31), ao passo que município, à luz da Constituição de 1988, é autônomo, no 

sentido de que pode organizar seu governo administrativa e politicamente, 

reunindo dentro de si, toda uma gama de história cultural, tradições, que aduzem 

a um passado que se afirmaria conforme o progresso urbano da sociedade, que 

nas palavras de Mello (2008, p.273):  

A progressiva urbanização da sociedade paraibana não tardou a deslocar as 
manifestações culturais, do campo para a cidade e das feiras e vaquejadas 
para os grêmios literários, o primeiro dos quais, intitulado “24 de 
março”,assumiu posições políticas, com a Revolução de 30, a que apoiou. 
Foi essa época da introdução do futebol e plena afirmação das bandas de 

música, entre as quais “Sá Zefinha”, de Campina Grande. 
 

O município de João Pessoa possui vários acervos, que nos remeteria à 

percepção de que “a tarefa mais difícil da administração de documentos prende-

se aos documentos mais valiosos (...) que são os que se referem às origens, à 

organização e ao desenvolvimento funcional de um órgão, e aos seus programas 

essenciais (SCHELLENBERG, 2006, p.69). A prefeitura da cidade de João 

Pessoa é popularmente conhecida pela redução literal de intitulativos ou sigla 

(PMJP), cujos órgãos administrativos e burocráticos assim se distribuem: 

Gabinete do Prefeito; Gabinete do Vice-Prefeito; Guarda Municipal; Assessoria 

Militar. Enquanto as secretarias são em número de dezenove, à saber: 

Administração; Ciência e Tecnologia; Comunicação Social; Desenvolvimento 

Social; Desenvolvimento Sustentável da Produção; Desenvolvimento Urbano; 



Educação, Cultura e Esportes; Finanças; Gestão Governamental e Articulação 

Política; Habitação Social; Infraestrutura; Juventude, Esporte e Recreação; 

Meio-Ambiente; Planejamento; Políticas Públicas para Mulheres; Receita 

Municipal; Saúde; Secretaria de Ciência e Tecnologia; Transparência Pública; 

Turismo.  

Somados ao acima exposto, temos os órgãos, como: Autarquia Especial 

Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE); 

Procuradoria Geral; Instituto de Previdência do Município; Estação Cabo Branco; 

Procon; Superintendência de Transportes e Trânsito e Tv Cidade João Pessoa. 

E ainda as categorias, que são quatro no total, correspondente à: Coordenadoria 

de Patrimônio Cultural de João Pessoa; Coordenadoria do Orçamento 

Democrático; Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e Coordenadoria de 

Controle Interno. 

Reiteramos a importância da SEAD (Secretaria de Administração), uma 

vez que esta possui objetivos bem definidos, como o de planejar, coordenar, 

normatizar e executar sistemas de administração da PMJP, na medida em que 

idealiza políticas administrativas consoantes aos recursos humanos, materiais, 

patrimoniais e tecnológicos, itens tais que influenciam concomitantemente o fator 

“transparência pública”, pois condiz com a ética do serviço público e qualidade 

deste. Assim como identidade remete-se à história e legado do passado da 

cidade de João Pessoa, a ética encontra uma relação com os costumes que: 

“pode ser o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização 

de um tipo de comportamento” (VALLS, 2008, p.07), ou “uma simples listagem 

das convenções sociais provisórias” (idem, p.10). À seguir, uma fotografia da 

atual sede da Prefeitura Municipal de João Pessoa, com vista oeste, na BR-230 

e próxima a importantes vias de acesso:  

 

Fotografia 2 - Prefeitura Municipal de João Pessoa 

Fonte: <www. foursquare.com> 



Apresentamos uma disposição lógica do Arquivo Municipal – Arquivo da 

Prefeitura Municipal de João Pessoa -, no formato de um organograma de 

atividades, que demonstraremos à seguir.  Após a exposição do mesmo, em uma 

dimensão maior para melhor visualização, teremos um organograma que 

relaciona o arquivo central às secretarias anteriormente elencadas (p.17), cujos 

acervos são para aquelas enviados, conforme esquema à seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 -  Arquivo da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa – Recepção. 

Fonte: Fotografia do autor, 2016. 

Fotografia 4 - Arquivo da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa - Recinto 
interno com arquivo deslizante contendo 
as caixas de arquivo organizados com os 
processos correlatos à área de 
construção da cidade de João Pessoa. 
 

 

 

Fonte: Fotografia do autor, 2016. 



Como complemento, apresentamos a seguir um fluxograma que trata da 

solicitação da cópia da planta do imóvel, esta, por sua vez, expõe as atividades 

correlatas à Secretaria de Planejamento – SEPLAN, seguido de um 

organograma que relaciona departamentos, secretarias, órgãos dentro de suas 

competências.  

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN – módulo F ao T 

SETOR TIPO DE DOCUMENTO 

Divisão de Cadastro - 

DICAT 

 Desmembramento  

 Remembramento  

 Reativação  

 Alvará Construção  

 Habite-se  

 Ampliação  

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – SEPLAN – módulo D ao E 

PROCESSOS 

GUARDADOS 

COMO CERTIDÃO  

 Cadastramento de lote uso e solo  

 Recadastramento  

 Regularização  

 Revisão de área  

 Vistoria fiscal  

 2ª via de habite-se  

 Fiscalização  

 Cancelamento de infração  

 Obs.: Documentos de Certidão ano 2008/2010 

guardados no anexo, o restante dos anos estão no 

galpão.  

 
Tabela da Secretaria de Planejamento e suas competências 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa 

 Fluxograma da planta de um imóvel conforme trâmite da Secretaria de Planejamento 
Fonte: Idealização do autor 

 



 
Arquivo Central e suas atribuições 

Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa 

 

Contudo, outras secretarias apresentam arquivos setoriais, com divisões 

e nomeações específicas para localização, cujo arquivo central, 

hierarquicamente inferior na estrutura administrativa dos órgãos públicos, são 

organizados segundo o assunto ou tipologia documental. Comenta Schellenberg 

(2006, p.285) que: 

Os sistemas de assuntos e classificados são mais difíceis de se adotar do 
que o sistema cronológico ou alfabético (...) a classificação por assunto é, por 
cento, muito subjetiva, pois envolve uma escolha de assuntos, em relação 
aos quais os documentos devem ser organizados, e uma determinação de 
assunto principal tratado em cada carta, onde vários assuntos podem ser 
focalizados. 

 
Defendemos a implantação de programas que tornassem pontuais o 

controle de informações, desde a produção ao recolhimento daquelas, correlatos 

a uma gestão documental que priorize economia de materiais, que minimizem 

custos e que reduza o número de resmas utilizadas/consumidas, algo bem típico 

da burocracia brasileira, pois fomos colonizados por portugueses que trouxeram 

consigo a burocracia presente nos registros, ou na administração que consolidou 

a doação de bens da Coroa aos beneficiários da Colônia, sob uma Sesmaria que 

originou o latifúndio (MELLO, 2008, p.33). 

Assim, somados à estrutura anteriormente descrita, que insere 

competências e regras, assim como a referida burocratização herdada dos 

colonizadores, complementa-nos interessante citação à seguir, sobre a 

especialização técnica, importante recurso em todos os contextos de nossa 

história e imprescindível na manutenção de arquivos municipais e bibliotecas, e 

ATRIBUIÇÕES DO ARQUIVO CENTRAL 

RECEBIMENTO DOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE 

PLANEJAMENTO SEPLAN 

Divisão de Cadastro – DICAT – desmembramento, remembramento, alvará de 

construção, habite-se, ampliação. São feito a triagem desses documentos, separando 

por numero do processo, ano e nome do proprietário; CNPJ, se pessoa jurídica ou CPF, 

se pessoa física, são digitados no sistema EXCEL, juntamente com uma listagem, 

sinalizando nas caixas-arquivo. 

Processos guardados como Certidão – cadastramento de lote uso e solo, 

recadastramento de lote uso e solo, recadastramento, regularização, revisão de área, 

vistoria fiscal, 2ª via de habite-se, fiscalização e cancelamento de infração. São 

separados por ordem alfabética e ano dos processos sinalizados nas caixas-arquivo, 

obedecendo ao sistema de arquivamento alfa-numérico, ou seja, nome e numero. 



enquanto aspecto fundamental no controle do funcionalismo. Para tanto, 

assevera-nos Weber (2009, p.564): 

A possibilidade de controlar eficazmente o funcionalismo está vinculado a 
condições prévias. Além de empregar na administração a técnica da divisão 
do trabalho, a posição de poder de todos os funcionários fundamenta-se em 
conhecimento (...) no sentido de que o conhecimento especializado, adquirido 
na preparação específica é um saber técnico no sentido mais amplo da 
palavra. 

 

Por tratarmos de prefeitura enquanto instituição ainda fincada na herança 

ibérico e burocrática desde sua origem, é que aqui trazemos a ideia de teoria 

burocrática preconizada por Max Weber (2009), pois ela é útil para nós na 

medida em que pensamo-la como algo que se constrói sob a racionalidade 

humana, com forte presença da eficiência, cujos meios formais devem ser 

organizados para chegarem aos fins almejados, ao passo que os subordinados 

acatam as ordens e normas por serem vinculadas à condições legais. Sob esse 

prisma, e reiterando a preocupação por nós alçada em uma gestão de 

documentos que priorize o que esboçamos acima, defendemos em segundo 

lugar que também o profissional de arquivos empenhe-se na tecnicidade, 

atualização e especialização constantes possuindo a técnica enquanto 

procedimentos voltados ou objetivados para um resultado; ao passo que política, 

aluda à arte ou ciência organizacional, como meios adequados ao alcance de 

vantagens. Nossa reflexão parte do princípio de que o funcionalismo (enquanto 

agente encarregado da preservação e manutenção de arquivos), falha quando 

impregnado de questões políticas, pois assevera-nos Weber (2009, p.564) que: 

O funcionalismo mostrou um desempenho brilhante, onde tinha que provar, 
na execução de tarefas oficiais fixamente delimitadas, de caráter 
especializado, seu sentimento de dever, sua objetividade e sua capacidade 
de resolver problemas organizacionais. Mas aqui se trata de desempenho 
político, e não de serviço. E os próprios fatos proclamam uma verdade que 
pessoa sincera pode negar: o funcionalismo falhou completamente quando 
foi encarregado de questões políticas (...) ao contrário, a direção do 
funcionalismo, que atribuiu as tarefas, tem que resolver continuamente, como 
é claro, problemas políticos – relativos à política do poder e à política cultural. 

 

Por fim, na medida em que “o julgamento concreto de cada ação exige 

exatamente todos os pressupostos éticos” (VALLS, 2008, 68), pensamos que o 

funcionalismo público, e todo corpo na infraestrutura que conclama divisões de 

trabalho, na medida em que determinam outras relações, é preciso que haja a 

responsabilidade e conservação preventiva (seja em bibliotecas ou arquivos), 

visando evitar falhas sobre sistemas e controles assentes na tramitação de 



documentos, bem como desde a produção. Acrescentaríamos a acumulação 

desordenada, descuido em seguir e aplicar normas específicas, pensando que 

“o homem precisa converter suas melhores disposições naturais em hábitos” 

(VALLS, 2008, p.33), reforçados pelo que Spidelli et al (2011, p.3-4) aludiram:  

Com a questão da preservação introduzimos a da segurança, entendida 
como o conjunto de elementos que formam um plano definido para gerenciar, 
impedir danos e combater os agentes prejudiciais as documentações e as 
suas instituições. Preservação (...) ação que se destina à salvaguarda dos 
registros documentais. Conservação Preventiva (...) medidas e estratégias 
administrativas, políticas e operacionais que contribuem direta ou 
indiretamente para a conservação da integridade dos acervos e dos prédios 
que os abrigam (...) Conservação reparadora (...) toda intervenção na 
estrutura dos materiais que compõem os documentos, visando melhorar o 
seu estado físico. Higienização (...) trata da eliminação mecânica de todas as 
sujidades que se encontram nos documentos e dos agentes considerados 
agressores, tais como: os clipes oxidados ou não, os excrementos de insetos, 
os grampos metálicos, os itens generalizados utilizados como marcadores de 
páginas, as poeiras e, todos os elementos espúrios à estrutura física dos 
documentos. 

 

Em relevância aos cuidados para preservação e exigência mínima de 

responsabilidade sobre o patrimônio público correlato ao arquivo municipal, a 

própria prefeitura deve evitar e corrigir eventuais desperdícios, aperfeiçoar a 

qualidade da informação, evitar os ruídos na comunicação, desenvolvimento 

concatenado na funcionalidade, presteza no serviço, bem como funcionários 

que, mesmo cerceados pela burocratização, admoestem prejuízos ao arquivo, 

desde que “a ética se preocupa nas formas humanas de resolver contradições, 

entre necessidade e possibilidade, entre (...) o individual e o social, entre o 

econômico e o moral” (VALL, 2008, p.56), pois qualquer desatenção, mesmo um 

inadvertido descuido, toda uma história e registro valioso podem ruir. Nesse 

âmbito, trazemos à seguir um Organograma da SEAD que dispõe seus 

respectivos setores e níveis de direção. 

 

 

 

 

 



 



3 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO COMO CONQUISTA EM UMA 

REALIDADE DEMOCRÁTICA TÊNUE E PENOSA 

Muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, 
como garfo e faca, e não é. Política e cidadania significam a 

mesma coisa. 
(Mário Sérgio Cortella, filósofo) 

 

Conquanto tenha entrado em vigor após 180 dias, a lei 12.527/2011 

intitulada Lei de Acesso à Informação (LAI), representa hábil e justo mecanismo 

que endossa e torna regulamentado um direito já previsto na Constituição 

brasileira, correlatos ao direito de que todo(a) cidadão(ã), seja pessoa física ou 

jurídica, poderá requerer de entidades públicas ou órgãos públicos, no que tange 

à poderes e entidades, a disposição e prestação de informações produzidas 

secularmente por aqueles órgãos, oriundas de sua custódia ao longo do tempo. 

Essa norma entrara em vigor em 16 de maio de 2012, sob a presidência de Luís 

Inácio Lula da Silva. Algumas disposições gerais dispostas na referida lei, assim 

se configuram: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 
a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Parágrafo único.  
Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes 
de Contas, e Judiciário e do Ministério Público (...). (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 04 jul., 2016.) 

 
A referida lei isenta o(a) solicitante de apresentação de motivo para tal 

requerimento e direito à informação, podendo dispor desta, da forma que melhor 

convier. Essa norma dispor-se-á por todos os três poderes da União, ao Distrito 

Federal, aos Municípios, incluindo o MP – Ministério Público e Tribunais de 

Contas da União. Como ela abrange o âmbito jurídico de entidades privadas e 

públicas, tenham fins lucrativos ou não, empresas privadas também submeter-

se-ão ao acesso permitido da informação, que, principalmente interessam ao 

público a destinação e recebimento de recursos públicos. Vale ressaltar que o 

Governo Federal remeter-se-á ao Decreto nº. 7.724/2012, cujo Capítulo I assim 

disserta: 

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo federal, os 
procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação 
de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, 
conforme o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que 



dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do 
art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição. Art. 
2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às 
pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação 
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 7.724 de 16 de maio de 2011. 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Decreto/D7724.htm>. Acesso em: 04 jul.,2016). 

 

Como decisivo marco à cidadania, a Lei de Acesso à Informação, o que 

vem tornar-se regra é a publicidade, a disposição de dados custodiados por uma 

empresa ou entidade pública a quem elas requerer. Quando nos remetemos a 

um direito que já é constante na Constituição Federal, é porque reiteramos a Lei 

8.159 de 08 de janeiro de 1991, no seu Artigo 4º do Capítulo I, que assegura-

nos que: 

Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em 
documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

 
Assim como os demais princípios constitucionais correlatos ao direito de 

solicitar e acessar a informação arquivadas pelos poderes públicos e privados, 

sejam estes com fins lucrativos ou não, é a ideia de democracia social e 

participativa que endossa e constrói os alicerces que reverberam a transparência 

pública que tanto é cobrada pelo cidadão ou pelo próprio povo brasileiro em 

uníssono, face à tantos momentos históricos recentes em que o direito do 

cidadão à informação é cerceado e motivo e celeumas por parte de governantes 

e demais instituições que salvaguardam a informação acumulada no país. 

Pleitear uma informação e ser atendido(a) com a respectiva resposta 

correspondente é uma das prerrogativas de qualquer sociedade que outorga o 

direito de chamar-se democrática, papel conquistado de forma dramática e 

tortuosa ao longo dos anos em que se seguiram a dupla revolução inglesa e 

francesa, em que, por um lado, direitos que jamais o povo possuiu eram 

garantidos nessa última – registro civil, a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão -, mas subseqüentemente, a primeira, eminentemente burguesa, 

legou-nos a Inconfidência Mineira, remota luta em favor do direito mais elementar 

de um povo: a liberdade. E esta implica em dispor minimamente de informações 

para se exercer o direito de ir e vir, de mudar o rumo de si próprio(a). Pensamos 

que a informação sempre esteve à mercê do oportunismo e das mudanças 



históricas. E tal possibilidade de liberdade de informação, como sugerido acima, 

só foi possível com a inserção de gerações de filhos da elite agrária brasileira 

que imergiam na cultura europeia para estudar (MELLO, 2008), ao passo que 

acabavam cedendo às influências iluministas que acompanhavam-lhes de volta 

à colônia, chocando-se contra a derrama, sucumbido pela Coroa no mesmo ano 

da Revolução Francesa, 1789. O que tal fato histórico tem a ver com nosso relato 

que discorre sobre a Lei de Acesso à Informação? Referimo-nos tão somente ao 

estandarte ou bandeira idealizado pelos inconfidentes mineiros e instituída em 8 

de janeiro de 1963, sob cujo lema ‘Liberdade Ainda que Tardia’, evoca 

peremptoriamente a liberdade de informação, continuidade da liberdade de 

expressão, que, por sua vez, coaduna-se como um dos direitos humanos 

internacionais. Por conseguinte, o mesmo direito à informação, relaciona-se ao 

direito à privacidade, quando tomado à luz das tecnologias da informação.  

A disseminação da informação e do conhecimento coadunam-se 

prontamente aos direitos basilares da sociedade em harmonia com o direito de 

acesso à informação em nível público ou privado. A Constituição outorga no seu 

Artigo 5º., Inciso XXXIII, que o direito a liberdade de informação seja garantido, 

conforme abaixo citado: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. (Art. 5, inc. XXXIII 
da Constituição Federal - Constituição Federal de 88). 

 

O direito fundamental, então, aparece coadunado no Artigo acima 

mencionado, o que reitera o direito à liberdade, à pessoa humana e aos 

princípios herdados da Revolução Francesa correlatos aos dois primeiros 

adágios – Liberdade e igualdade -, que intimamente relacionam-se ao direito 

social mais básico, pois a população poderá, por sua vez, conhecer e cobrar de 

quem a governa, administra ou controla, pois cada gestor passará por 

acontecimentos factuais na sua administração que pautar-se-ão em leis, 

diretrizes e respaldar-se-ão no direito concedido pelo povo, que é a eleição 

direita no processo democrático de poder. Todas essas prerrogativas geram 

efeitos a serem conhecidos e informados ao cidadão, posto que este dispõe de 

forma ínfima e limitada do que é gerado pelo gestor público e privado, ao passo 

que se é o trabalhador quem produz trabalho, o cidadão informado pode produzir 



conhecimento e auferir mudanças baseadas nas circunstâncias percebidas com 

o teor informativo, algo apenas possibilitado após normatização em 2012. É, 

pois, o longo passo e dificultoso caminho percorrido pelo cidadão brasileiro, em 

um país ‘caboclo’, como abrilhantara um poema à seguir que tão bem aproxima-

nos da ideia de cidadão de qualquer paragem ou instância, origem ou classe 

social, mas que deve dispor do direito à informação. Pensamos, então, o quão 

sinônimos são cidadania e política. Destacamos um poema encontrado em 

(<www.culturanordestina.blogspot.com.br>) que diz: 

O qui é Brasí Caboco?/É um Brasi diferente/do Brasí das capitá/É um Brasi 
brasileiro/sem mistura de instrangero/um Brasinacioná!/É o Brasiqui não 
veste/liforme de gazimira/camisa de peito duro/com butuadura de ouro/Brasi 
caboco só veste/camisa grossa de lista/carça de brim da "polista"/gibão e 
chapéu de coro! (“Brasil Caboco”, poema de Zé da Luz). 

 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa trilhou longo caminho, mas 

recentemente transladara-se do antigo locus no centro histórico, para 

provisoriamente sediar-se no edifício histórico dos Correios e Telégrafos até o 

Centro Administrativo Municipal, na BR-230 – situado ao lado dos bairros José 

Américo de Almeida e Gal. Ernesto Geisel, além de Água Fria (bairro onde 

localiza-se a PMJP) e Ceasa -, ser física e funcionalmente adequado para 

receber a sede municipal da prefeitura da cidade de João Pessoa, galgada na 

busca pelo progresso desde tempos imemoriais, como discorre Mello (2008, 

p.164): 

Envolveram rodovias e ferrovias, pontes, quartéis, abastecimento d’água e 
eletrificação, comunicações postais e telegráficas, edifícios públicos, 
hospitais, escolas e patronatos, estações experimentais (...). A Paraíba 
tornou-se uma das unidades de maior concentração de recursos para essas 
realizações, o que motivou protestos de Estados vizinhos. 

 

Imaginamos o acesso à Informação e esta, como transformadora daquela 

instituição que passara por significativa evolução desde a profusão e instalação 

de cabos de fibras ópticas em 1999 – a qual imprime alterações documentais -, 

com nova produção e registro de dados, organizações documentais que 

coadunam-se aos novos tempos em que as tecnologias da informação 

imprimem-na grande sentido. Explica-nos Bellotto (2006, p.142-3) que: 

Conhecedor da origem que dita o fundo; da evolução institucional que permite 
detectar alterações, acréscimos e supressões de órgãos internos; das 
funções que ditam a própria tipologia, será possível ao arquivista organizar 
adequadamente o material. Dos cinco requisitos, observa-se que os três 
primeiros referem-se à entidade produtora. São dados a serem obtidos, 
portanto, antes do trato com os documentos. Já os dois últimos só podem ser 
detectados a partir do exame da documentação.  



 

Quando a Lei de Acesso à Informação passa a ser aplicada na PMJP, a 

transparência e o acesso à informação tornam-se peças chave no processo 

democrático que são sinalizados pelos dispositivos acessíveis às informações 

que dizem respeito à prefeitura citada, que corresponde ao conhecimento do 

povo pessoense do que realizou seu gestor, assegurado na Lei 9.5044 de 30 de 

setembro de 1997 que diz que “§ 1º A eleição do Prefeito importará a do 

candidato a Vice-Prefeito com ele registrado”. Vejamos a definição de Arquivo 

Municipal, conforme o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, 

p.33): “Arquivo municipal: Arquivo público, mantido pela administração 

municipal, identificado como o principal agente da política arquivística nesse 

âmbito”. Quanto aos documentos digitais nela desenvolvidos, cabem as 

seguintes diretrizes: autenticação do usuário para fins de segurança; 

automatização de notificação de e-mail; assinatura digital; criptografia de dados; 

chaves com personalização para envio seguro, contendo comandos próprios; 

condições de arquivamento em multimídia capaz de contemplar diversos tipos 

de arquivos como imagens, planilhas etc. A gestão da informação implica em 

organização dos respectivos elementos que integram a gestão de dados no 

âmbito público, aquele gestor da informação, pois, atua onde a informação é 

produzida. Esse agente da informação precisa conhecer antes a história da 

instituição, sua Legislação correlata à questão da informação e seu acesso, 

seguida entender a qualificação de funcionários e demais órgãos ligados à 

produção e divulgação da informação. Bellotto (2006, p.153) assegura que: 

A alusão à natureza dos documentos torna evidente, em arquivística, que o 
que a define é a função do documento no contexto e na circunstância em que 
foi criado, e também a tipologia documental. Aliás, em Administração, a 
função é determinante para o documento-tipo que será o instrumento de seu 
cumprimento.  

 

Por fim, diríamos pois, que a Lei de Acesso à informação vigente desde 

16 de maio de 2012, no âmbito municipal, expressa-se como uma junção de 

vários saberes que interligam-se, como impulso à política de transparência 

pública, esta, enquanto princípio basilar da democracia participativa, em que 

                                                           
4Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm>. Acesso em: 04 jul. 2016. 



está conferido na cartilha5 sobre a Lei de Acesso à Informação (2011, p.11) que: 

“A transparência não é assunto novo no País: diferentes leis e políticas já 

contemplaram, de maneiras variadas, esta questão. A partir da Constituição de 

1988”. Assim como a participação e acesso dos cidadãos que almejem conhecer 

o que fora produzido e se produz na sua cidade, compõem o arcabouço mais 

expressivamente democrático. Para tanto, é imprescindível o profissional que 

lide com arquivos e dados (processados ou não) entender acerca do ciclo vital 

dos documentos, que é definido segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística6 (2005, p.06-08), como: 

Arquivo corrente (primeira idade): é o "conjunto de documentos estritamente 
vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos e 
recebidos no cumprimento de atividades fim e meio e que se conservam junto 
aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que 
são por eles consultados". Essa idade corresponde a: produção do 
documento; tramitação; finalização do seu objetivo; guarda. Arquivo 
intermediário (segunda idade): "conjunto de documentos originários de 
arquivo corrente, com uso pouco frequente, que aguardam, em depósito de 
armazenamento temporário, sua destinação final". Os documentos são ainda 
conservados por razões administrativas, legais ou financeiras. É uma fase de 
retenção temporária que se dá por razões de precaução. Arquivo permanente 
(terceira idade): "conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo, 
em função do seu valor". Constitui-se de documentos produzidos em geral há 
mais de 25 anos pelas instituições administrativas públicas ou privadas. 

 

Defendemos a ideia de que serão os serviços prestados com qualidade e 

sob o bom gerenciamento de recursos não-humanos que garantirão a valia da 

Transparência e respeito ao cidadão, sabendo que informação é um valioso 

recurso oportuno para todas as classes sociais. Enfim, instituição pública versus 

tecnologia da informação, sob o uso da gestão da informação, que implica em: 

“Administração do uso e circulação da informação, com informação base na 

teoria ou ciência da informação” (DTA, 2005, p.100), podem ser dois poderosos 

agentes que aperfeiçoem o acesso à informação, posto que esta delineia e 

concebe ideias e que tem muito a ver com a qualidade da mensagem 

 

 

                                                           
5Lei de Acesso à Informação. Brasília, 2011. Disponível em: 
<http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-
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4 SOCIEDADE RESTRINGIDA, INFORMAÇÃO DISTORCIDA E SUJEITO NA 

CONTRAMÃO DA PÓS-MODERNIDADE 

 

Gosto um pouco mais da verdade quando sou eu que a 
descubro e não outro que me a mostra. 

(Vilhelm Ekelund, poeta sueco, 1880-1949) 

 
 

A informação passou a ser objeto de atenção e tomou proporção notória 

na sociedade, na Idade Moderna, como um meio pronto o qual se pode ir em 

busca de conhecimento, resposta. Para tanto, imaginemos quão revolucionária 

a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg (1398-1468) fora para veicular 

textos, ideias, em massa (BURNS, 1975). A própria produção das iluminuras 

medievais já representavam um passo importante na profusão da informação, 

embora sob a atmosfera religiosa (idem). Para nós é emblemático a Pedra de 

Roseta de Champolion (1790-1832) cujas inscrições diligentimente foram 

decifradas por esse egiptólogo e lingüista (MAGALHÃES, 1975). A máquina, a 

apropriação burguesa das artes, o imperialismo do século XX, o pós guerra e as 

invenções dependentes da eletricidade (cinema, rádio e televisão) acirraram e 

revolucionaram a informação. A contrapartida está no limite que se lhe é imposto, 

veladamente ou não. Acreditamos que a restrição à informação se dá pelo seu 

potencial de interpretação poder eventualmente acarretar naquilo que possa 

alcançar a imaginação, estimulando-a, ou o esclarecimento individual e coletivo 

com vistas à transformação em âmbito maior (BURNS, 1975). O ser humano 

pode aprender por meio da arte, quiçá do que está escrito em um arquivo que 

lhe diz respeito, pelo menos em âmbito histórico e social, mas que se lhe 

guarnece de imprescindível penhor identitário. Por isso ela foi e continua sendo 

cerceada pelo poder. Ou seja, à medida em que a democracia é afirmada e 

reconhecida por coletividade ou indivíduo como condição por excelência para 

liberdade de expressão, a informação concomitantemente (na forma de dados, 

documentos, arquivos, livros, etc.) também é acessível com menor restrição. 

Para discorrer sobre o cidadão que busca a informação ou aquele que exerce 

seus direitos constitucionais e de cidadania, aludiremos ao tripé usuário, cidadão 

e pesquisador como único sujeito, a fim de não depreendermos tanto sobre suas 

diferenças, mas entendendo que todos esses podem ser sujeitos ativos no 

usufruto democrático, incluso ou integrado da informação, contra o clientelismo, 



desinformação e manipulação que resulta em uma sociedade restringida e uma 

informação distorcida, devido à censura que mudou de estatal para interpessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas pensar em sociedades restringidas à informação, também sugere-

nos penar no “espaço” enquanto locus de compartilhamento da mesma, espaço 

esse onde se localiza o objeto “documento”. Vejamos como a ideia deste, 

enquanto algo distinto de nós (documento, suporte com informação, mas com 

uma representação anterior, não é um conceito empírico, derivado de 

experiências exteriores. Com efeito, para que eu possa referir certas sensações 

a algo exterior a mim ou posto em outro lugar do espaço diverso do que ocupo, 

deve existir já em princípio a representação do espaço (KANT, 2001).  

Investiremos alguma reflexão sobre a instituição no sentido à censura 

enquanto palavra que implica em “acesso a’, em detrimento da informação 

íntegra e despretensiosa que os órgãos públicos, à partir de decisões políticas 

que a cerceia, poderia proporcionar. E, para entender sobre a importância da Lei 

de Acesso à Informação cumpre salientar a noção de documento, pois este 

contém a informação, independente do formato ou suporte usado para registrá-

la, desta feita, preconizada por Schellenberg (2006, p.199) concernente ao valor 

intrínseco do documento: 

Valor administrativo: todo documento tem valor administrativo, pois foram 
criados para dar início ou prosseguimento a uma atividade da instituição (...) 
Muitos documentos mantêm seu valor administrativo por um pequeno prazo 
por serem cópias (2ª via) ou por terem sido recapitulados por outros 
documentos (ex: relatórios) ou por servirem como controle temporário (guia 
de empréstimo de documento) (...). Estes registros documentam transações 
ou obrigações fiscais do órgão. Valor legal: além dos valores administrativo e 
fiscal, os documentos também podem ter valor legal. São documentos criados 

Fonte: <www.google.com.br> 

Imagem 1 - Charge que satiriza a LAI, Lei de Acesso 

à Informação. 



para legitimar as ações de um governo e, de um modo geral, tencionam 
proteger os direitos e garantir o cumprimento das obrigações de indivíduos e 
organizações. O valor secundário refere-se ao uso para outros fins que não 
aqueles para os quais os documentos foram criados, podendo ser: probatório: 
diz respeito às provas de como está organizado um governo: seus modos de 
ação, suas políticas ao tratar de toda espécie de questões, seus 
procedimentos, suas realizações em geral. 

 

Possivelmente o usufruto de Leis como essa influencie na preocupação 

dos políticos em serem eficientes, recaírem nos mesmos erros, na contrapartida 

do cidadão comum em fazer valer seus direitos e oportunamente cobrar 

daquelas, prestação de contas, explicações, acessos indiscriminado à 

informação, que representa um “elemento referencial, noção, ideia ou 

mensagem contidos num documento” (DBTA, 2005, p.107), que detonem o 

exercício da democracia, conquanto seja-lhe vetado acesso à informação 

sigilosa ou informação sensível, cujo teor, se revelado, acarretaria em certo 

prejuízo à nível de segurança, posto que a intenção do usuário, pesquisador ou 

simplesmente cidadão interessado na informação, não corresponde à sua 

credibilidade ou noção da intenção, por parte dos que a detém. Por outro lado, a 

informação sigilosa também pode ser temporariamente indisponível, de acordo 

com a Natureza de Sigilo preconizada por Cruz (2013, p.14): 

De acordo com a Lei n. 12.527/2011, os procedimentos a serem observados 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública. Os 
documentos sigilosos são aqueles cuja informação está “...submetida 
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado...”(BRASIL, 
2011, art. 4, inc. III). 

 

Por fim, afirmamos que há uma relação entre informação e censura, na 

medida em que não é o homem comum, o trabalhador inserido em uma 

infraestrutura responsável pelas forças de produção ou serviços indispensáveis 

para que uma organização funcione, mas a superestrutura, enquanto detentora 

de poder político e do Estado, que dispõe de acervo ou do poder sobre ele? 

Seríamos afirmativos na resposta, reiterando que nos exemplos acima, a 

informação (de traduzir a Bíblia, de usar ornamento, dos direitos civis etc.) 

incorre na ideia de que nem todo mundo pode acessar, dispor, usufruir ou 

simplesmente saber o que uma minoria privilegiada sabe ou guarda, ou como 



dizia o escritor e poeta dublinense Oscar Wilde7 “egoísmo não é viver à nossa 

maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos”. Se criaram a 

Sociedade da Informação, com ferramentas facilitadoras do bem estar social, do 

desenvolvimento tecnológico e acesso ao conhecimento secular, respaldado 

tanto pelo alcance da internet, quanto no intercâmbio do conhecimento. Em 

contrapartida, a Informação tornou-se um bem e é negociada como objeto de 

troca, passível de possuir intrínseco valor de uso que satisfaz necessidades 

humanas de toda sorte, e tem uma utilidade que não é meramente subjetiva, 

mas social, pois “a utilidade de uma coisa transforma essa coisa em valor de 

uso” (MARX, 2013, p.113). E, se “as mercadorias têm seu preço antes de 

entrarem, em circulação” (idem, p.233), assim também a informação tem pré-

requisitos para se dispor à disposição do público, pois a mesma é poder, senão 

não haviam traficantes de dados, hackers, espiões, que fazem trabalho escuso 

de mineração objetivando venda e lucro, e tampouco a ideia de Transparência 

fosse menos prática que teórica. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O arquivo municipal tem lidado com o desafio das novas tecnologias, e a 

democracia, sempre fragilizada, tem enfraquecido ou se fortalecido quantas 

vezes alternam-se prefeitos, leis democráticas e mentalidades ao longo do 

tempo. Dentre diversos símbolos da pós modernidade em João Pessoa, a forma 

autocrática e limitante de direitos já expressos e garantidos na Constituição e na 

Lei 12.527/2012 se configuram como reflexo da política cada vez mais 

beneficiadora de minorias que controlam o aparelho municipal como tem sido 

desde a Colônia, não tanto minimizada pelas novas políticas “democráticas” de 

Transparência e do que apelidamos de “lei de acesso”. O jogo político do “mais 

forte” que se alinha ao interesse político que beneficia aquele em status quo, de 

geração em geração, é um tenaz obstáculo à aplicação da referida lei e ameaça 

à democracia. Esta, transcorrida no tempo de forma anacrônica, imperfeita e 

artificialmente (FAORO, 2011, p.256). Dessa forma, entender um arquivo 
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propriamente dito, é esbarrar na contradição que suas páginas expressam e sob 

cujo anacronismo é ainda vivo e perceptível atualmente no jogo do poder. Por 

isso a informação esbarra na liberdade de expressão e esta, dilui-se perante a 

força do “mais forte” no poder. Por um lado, a criação histórica da prefeitura, por 

outro, o cargo sempre em mutação de prefeito atestado oportunamente pelo 

“homem-bom” colonial, pela Coroa e pelo documento (CARVALHO, 2011), 

sempre acompanhou a história do Brasil e da cidade de João Pessoa e, por outro 

lado, a Lei de Acesso à Informação que nos inspira a pensar sobre Informação 

e censura. Diríamos que, ocasionalmente, aquela lei e o cidadão que a porta, 

não ficarão livres da censura sob portarias, por exemplo, que limitem-no à 

conseguir o que procura nos documentos. Em meio a tudo isso, o Arquivo, 

enquanto local específico onde aquelas atividades executivas são guardadas e 

devem permanecer incólumes no tempo, tem sua criação remotamente 

encontrada no tempo e serve até hoje de questionamento, interpretação de seu 

conteúdo, assim como as prefeituras que o detém. Ambos são objetos políticos 

e culturais e transformam-se no tempo. Assim, a criação da prefeitura, que 

remonta à Roma Antiga, reconfigura-se sob a Igreja e é fortemente influenciada 

pela colonização portuguesa, em se tratando do Brasil. Este, por sua vez, teve a 

Câmara Municipal que lidava com regulamentação comercial, cobrança de 

impostos, gerenciamento prisional, regulação do exercício de profissões e ofícios 

e preservação do patrimônio público.  

Dessa forma, tais especialidades foram dissolvidas sob a Constituição de 

1824 quando o Império centralizou a administração pública.  Como resultado da 

Proclamação da República em 1889, câmaras municipais dissolvem-se seguidas 

da alteração de seus poderes, quando presidentes dos estados brasileiros são 

incumbidos da nomeação e formação do recém  criado Conselho de Intendência. 

Este, por sua vez, serão encarregados pelo poder municipal, conquanto as 

Câmaras Municipais, mesmo em fase de reformulação de seus nomes, ainda 

lidem com o poder legislativo. Porém, o ano de 1905 é emblemático por partir 

daí o intendente geral como nova invenção executivo política que faz distinguir 

dois cargos, o de intendente e o de presidente da Câmara, por causa da 

Intendência Municipal que é criada. Mas os meandros da política apontam-nos 

que, se o povo pode eleger membros daquela câmara municipal e, não obstante, 

o presidente da Câmara, o intendente geral é indiretamente eleito pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_p%C3%BAblico


presidente dos estados. Com a Revolução de 1930, solidifica-se a imagem e o 

cargo de prefeito e a prefeitura, com as prerrogativas executivas municipais.  E, 

embora períodos ditatoriais retirassem a eleição direta para prefeito, ainda 

assim, a escolha do mesmo é obtida com a Constituição de 1934. Como as 

várias fases em que se desenvolveu a prefeitura em João Pessoa refletem a 

forma com que a nação inteira lida com o poder, não foram raros momentos em 

que o interesse de poucas famílias sobrepunham-se à grande maioria da 

população levada de mão em mão por quem ocupasse a prefeitura. Embora sob 

uma democracia, o Brasil e, por sua vez, a prefeitura de João Pessoa, como 

todas as prefeituras nesse país, jamais dispuseram deliberadamente seu 

Arquivo a ser estudado e discernido pela inteligência de pesquisadores tão 

facilmente. Um último ponto por nós observado relaciona-se a questão de um 

possível autoritarismo velado, quando certas informações pessoais, sob 

eventual restrição, minimizam o potencial da liberdade de expressão.  

Faz-se necessário observar que a Lei 12.527/2012 ou lei de acesso à 

informação de caráter público, vem após o Projeto de Lei da Câmara - PLC n. 

41/2010 e seu substitutivo, à testa do senador Fernando Collor de Mello, atingido 

pela denúncia de corrupção em 1992. Nosso alerta é quanto ao caráter 

oportunista do que lidam com leis de “feições” democráticas. Na prática, 

percebemos ocasionalmente que prefeituras censuram Internet, limitam a 

Transparência Pública, distorcem informações para salvaguardar não a 

informação arquivística, mas suas próprias imagens políticas. Se a Constituição 

de 1988, quanto ao Art. V, Inc. IX, que diz que: “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”, em contrapartida, a mesma pode ser 

violada pela prefeitura quando se lança uma portaria assinada pelo secretário de 

Planejamento do município de João Pessoa, Zennedy Bezerra em 2015, que 

tomamos como exemplo, e que proíbe fornecimento de informações sejam quais 

forem, quanto ao acesso restrito. Porém, a Lei 12.527/2012 garante acesso à 

informação irrestrita aos municípios e suas prefeituras, na medida que são 

obrigadas à publicação de informações quanto ao recebimento e destinação de 

recursos públicos recebidos pelas mãos de seus componentes administrativos. 

Conclui-se que, independente da referida lei, a censura prévia praticada no 



Regime Militar ainda é utilizada na política municipal, quando se tem a “Portaria 

da Censura” da Secretaria Municipal de Planejamento. Esse aspecto remete-nos 

a ideia de que a comunidade política conduz, comanda, supervisiona os 

negócios, como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos 

depois, em linhas que se demarcam gradualmente, de um aparelhamento a 

explorar, a manipular (FAORO, 2011, p.866). 

Parece-nos que na referida prefeitura de João Pessoa, subentende-se 

existir alguém que decide o que pode ou não pode ser veiculado, em detrimento 

da Constituição Federal e da Lei 12.527/2012. Assim, a autocracia municipal 

oportunamente se lança acima das leis que já dão conta do que é restrito ou não. 

Em contrapartida, não pode existir Transparência sem um arquivo e mais que o 

interesse escuso acima mencionado, a qualificação, a ética e a idoneidade 

pessoal em lidar com um acervo histórico que colhe informações produzidas 

constantemente, não pode ser objeto de segundas intenções tão contumazes 

em nossa política municipal. É importante contar com a reciprocidade 

democrática que contemple a liberdade de expressão e de informação, acessível 

ao cidadão em condição de estudante, pesquisador, enfim, seja pelo Centro de 

Informação, Documentação e Arquivo - Cidarq e Arquivo Central da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa, da Câmara Municipal ou ao longo dos arquivos 

instalados na mesma cidade. Nesse âmbito, se a “imprensa censurada produz 

um efeito desmoralizador” (MARX, 2010, p.65), a manipulação da liberdade de 

expressão, de produção jornalística, de ensino e, ou, de material educativo, 

desde a Colônia, até o presente, passa pelo crivo do censor, que atualmente 

configura-se como agente do capital, letrado e consciente de seu poder social 

entre a elite minoritária, diferente do iletrado censor do período militar brasileiro. 

Por isso, a nosso ver, falar de informação implica, de sobremaneira, falar sobre 

quem ganha e quem perde com ela.  

Finalmente, o direito à informação, a nosso ver, também é pertinente ao 

direito humano, posto que o homem é sociável por natureza como apregoava 

Aristóteles, e bem citou Nelson Mandela quando disse que: ‘Negar ao povo os 

seus direitos humanos é pôr em causa a sua humanidade. Impor-lhes uma vida 

miserável de fome e privação é desumanizá-lo”. Prefeituras podem ruir e 

governos passarem, mas a informação fará povos soerguerem-se com colunas 

de história a partir do que tiverem na mente e no passado; desta feita, o passado 



moveria moinhos, pois não há povo sem memória. A Lei de Acesso à Informação 

é uma forma de elevar essa coluna, ainda que a queiram corroer e enfraquecer 

a democracia, esta, tão ligada à liberdade de acessar o legado administrativo. 

Uma vez que dispomos de uma lei para garantir nossa cidadania, há que se 

defende-la, porquanto usurpam o poder aqui e ali, e leis podem ir à deriva e, 

como dizia Marco Túlio Cícero8 (106a.C.-43d.C.), calarem-se as leis em meios 

às armas. 
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Apêndice A –  Recinto da Prefeitura Municipal de João Pessoa para 

recepção de pesquisadores e demais visitantes interessados na 

informação contida em seus arquivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B – Recinto da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

contendo acervo documental conservados em pastas de polipropileno com 

tampas de auto travamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A - Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa – Recepção. 

Fonte: Fotografia do autor, 2016. 

Figura B - Arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa - Recinto interno 
com arquivo deslizante contendo as caixas de arquivo organizados com os 

processos correlatos à área de construção da cidade de João Pessoa. 

Fonte: Fotografia do autor, 2016. 
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