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A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos
prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.
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Arquivo Nacional (AN)

Quem somos?

O Arquivo Nacional, criado em 1838, é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos-SIGA, da
administração pública federal, integrante da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Tem por finalidade implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de
Arquivos - Conarq, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação do
patrimônio documental do País, garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais
de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e de incentivar a produção de conhecimento
científico e cultural.

Site: https://www.gov.br/arquivonacional/

https://www.gov.br/../../arquivonacional/
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Serviços disponíveis

Consultar a legislação arquivística brasileira e resoluções do Conarq 4

Consultar documentos do acervo do Arquivo Nacional 6

Consultar e adquirir publicações do Arquivo Nacional 15

Consultar instrumentos de pesquisa do Programa MAPA / Arquivo Nacional 18

Consultar o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos do Conarq 20

Consultar o Catálogo online da Biblioteca do Arquivo Nacional 22

Consultar o Centro de Referência de Acervos Presidenciais do Arquivo Nacional 24

Consultar o Diretório Brasil de Arquivos (DIBRARQ) do Arquivo Nacional 26

Consultar o Guia de Fontes do Arquivo Nacional 28

Consultar registros de entrada de estrangeiros do acervo do Arquivo Nacional 31

Protocolar documentos junto ao Arquivo Nacional 34

Visitar exposições virtuais do Arquivo Nacional 37
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Consultar a legislação arquivística brasileira e resoluções do Conarq

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, responsável por
elaborar a política nacional de arquivos. Por conta disso, o Conarq disponibiliza para consulta de todos uma
coletânea de normas federais, estaduais, municipais e distrital, elaboradas pelos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário sobre a temática arquivística.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar às informações.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Acessar o link abaixo

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

https://www.gov.br/../../../../../../conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/coletanea-da-legislacao-arquivistica-e-correlata
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https://www.gov.br/conarq/pt-br/canais_atendimento/contact-info

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar documentos do acervo do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

Acesso à informação pública contida em documentos guardados pelo Arquivo Nacional.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa

Assinatura dos Termos de Responsabilidade correspondentes nos casos necessários.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Cadastrar-se

Presencial: cadastramento do usuário mediante apresentação de
documento de identificação.
À distância: para acesso ao Sistema de Informação do Arquivo Nacional - SIAN é necessário se cadastrar e
aceitar os termos e regras de acesso a informação, assumindo responsabilidade pelo seu uso.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Documento de identificação com foto.

- Estrangeiro :

Passaporte

Canais de prestação

Postal
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Atendimento à distância
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

Telefone

+55 (21) 3952-4300
+55 (61) 3774-3700

Postal

Atendimento à distância
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

Presencial

Sala de Consultas
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Presencial

Sala de Consultas
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Web
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Acesse o site

E-mail

consultas@arquivonacional.gov.br

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Apresentar pedido de consulta

Identificar as informações que quer ter acesso.
Obs: A rapidez do atendimento dependerá do nível de precisão do pedido.

Canais de prestação

Presencial

Sala de Consultas
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Presencial

Sala de Consultas
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
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Web

Acesse o site

E-mail

consultas@arquivonacional.gov.br

Postal

Atendimento à distância
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

Postal

Atendimento à distância
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 3 - Complementar Informação (se necessário)

Quando necessário a equipe do Arquivo Nacional entrará em contato com o usuário para pedir informações
adicionais para auxiliar a busca.

Canais de prestação

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
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E-mail

consultas@arquivonacional.gov.br

Telefone

+55 (21) 3952-4300
+55 (61) 3774-3700

Postal

Atendimento à distância
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

Postal

Atendimento à distância
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 4 - Acessar a informação

O usuário terá acesso às informações contidas nos documentos guardados pelo Arquivo Nacional.

Canais de prestação
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Presencial

Sala de Consultas
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Presencial

Sala de Consultas
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Web

Acesse o site
Obs: A visualização da documentação pelo SIAN ocorre apenas para os documentos já digitalizados.

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 5 - Solicitar Cópia ou Transcrição Paleográfica ou Emissão de Certidão (se houver
interesse)

O usuário pode solicitar esses serviços, mas o prazo do atendimento e o valor do serviço variará de acordo com o
tipo e a quantidade de cópias solicitadas.
Ver tabela de prazos e custos: (tabela de prazos e
custos)[http://www.arquivonacional.gov.br/images/pdf/tabela_atualizada_2013setfinal.pdf]

Documentação

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
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Documentação em comum para todos os casos

Preenchimento do Formulário de Requisição de Reprodução de Documentos

Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU

Custos

• Custo mínimo por unidade - R$ 20,00

• Custo máximo por unidade - R$ 100,00

Canais de prestação

Presencial

Sala de Consultas
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

Presencial

Sala de Consultas
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

• Tempo estimado de espera: Até 1 hora(s)

E-mail

consultas@arquivonacional.gov.br
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Postal

Atendimento à distância
Arquivo Nacional - Sede
Praça da República , 173 – Centro –
CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ

Postal

Atendimento à distância
Coordenação Regional do Arquivo Nacional
Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800
Prédio Anexo da Imprensa Nacional
CEP 70610-460 – Brasília – DF

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Entre 1 e 3 mês(es)

Informações adicionais ao tempo estimado

O tempo estimado para realização do serviço dependerá: da identificação precisa da informação consultada; da
quantidade de informação; do tipo e do estado do documento a ser consultado.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

consultas@arquivonacional.gov.br

consultasdf@arquivonacional.gov.br

Legislação

Lei nº 12.527/2011

Lei nº 12.528/2011

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2013;1000973764
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:2011-11-18;12528
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Lei nº 8.159/1991

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:
· Urbanidade;
· Respeito;
· Acessibilidade;
· Cortesia;
· Presunção da boa-fé do usuário;
· Igualdade;
· Eficiência;
· Segurança; e
· Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1991-01-08;8159
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Consultar e adquirir publicações do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Arquivo Nacional, desde o final do século XIX, apresenta um programa editorial de obras voltadas para o interesse
da sociedade. Atualmente, o órgão edita e publica normas técnicas do Conselho Nacional de Arquivos; pesquisas
monográficas nas áreas de História e Arquivologia vencedoras dos prêmios Arquivo Nacional de Pesquisa; Memórias
Reveladas; Thomas Skidmore; Maria Odila Fonseca; além da Revista Acervo, periódico criado em 1986, com o
objetivo divulgar estudos e fontes nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, especialmente História e
Arquivologia.

As obras editadas pelo Arquivo Nacional com versão digital estão disponíveis para acesso gratuito no site do Arquivo
Nacional e versões impressas podem ser adquiridas presencialmente, no Rio de Janeiro, ou a distância. pelos
Correios.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar as publicações ou adquirir as obras impressas.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Acessar o portal.

Pesquisar uma obra publicada, acessar a versão digital ou comprar a versão impressa.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

E-mail

https://www.gov.br/../../../../../../arquivonacional/pt-br/servicos/publicacoes
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publicacoes@an.gov.br

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

publicacoes@an.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

mailto:publicacoes@an.gov.br
mailto:publicacoes@an.gov.br
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar instrumentos de pesquisa do Programa MAPA / Arquivo
Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Programa de Pesquisa Memória da Administração Pública Brasileira (MAPA) do Arquivo Nacional foi criado em
1981 com o objetivo de levantar informações sobre a história e a organização da administração pública brasileira a
fim de atender às áreas técnicas no processo de identificação e organização dos conjuntos documentais sob a
guarda da instituição.

O programa é responsável por dois instrumentos de pesquisa: o Dicionário da Administração Pública Brasileira e a
Base de Dados do MAPA. Com eles, o cidadão tem acesso a informações sobre os mais de dois mil órgãos e
instituições da administração pública brasileira dos períodos colonial, imperial e republicano.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar às informações.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Consultar o Dicionário da Administração Pública Brasileira ou Consultar a Base de Dados do MAPA.

Pesquisar um órgão ou instituição da história da administração pública brasileira.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

E-mail

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para: mapa@arquivonacional.gov.br

http://mapa.an.gov.br/
mailto:mapa@arquivonacional.gov.br
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Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

mapa@arquivonacional.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

mailto:mapa@arquivonacional.gov.br
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Consultar o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos
Arquivísticos do Conarq

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) é um órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, responsável por
elaborar a política nacional de arquivos. Por conta disso, o Conarq mantém e disponibiliza o Cadastro Nacional de
Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos (Codearq). Nesse cadastro é possível encontrar informações
sobre instituições e órgãos públicos e privados que guardam e preservam documentos arquivísticos em cada unidade
federativa do país.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar às informações.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Acessar o portal.

Consultar a entidade custodiadora de acervos arquivísticos da unidade federativa selecionada.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

https://www.gov.br/../../../../../../conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-de-acervos-arquivisticos-cadastradas
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Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

https://www.gov.br/conarq/pt-br/canais_atendimento/contact-info

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar o Catálogo online da Biblioteca do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Catálogo online da Biblioteca do Arquivo Nacional, criada em 1876 e nomeada Maria Beatriz Nascimento em 2016,
reúne mais de 110 mil exemplares de livros, folhetos, periódicos, teses e dissertações, sobretudo das áreas de
Arquivologia e História. Parte desse acervo é constituída por 23 mil obras raras e especiais. Parte desse acervo está
digitalizado e acessível no próprio catálogo.

Já o acervo não digitalizado está disponível à consulta mediante agendamento prévio com o Setor de Atendimento
Presencial, no Rio de Janeiro, ou por meio de reprodução, com o Setor de Atendimento a Distância.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar o catálogo.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Pesquisar uma obra por título, autor, assunto, ISBN, ISSN, séries ou classificação.

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para consultas@an.gov.br

Canais de prestação

Web

http://biblioteca.an.gov.br/

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

http://biblioteca.an.gov.br/


23

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

consultas@an.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar o Centro de Referência de Acervos Presidenciais do Arquivo
Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Centro de Referência de Acervos Presidenciais é um portal do Arquivo Nacional que reúne informações biográficas
dos ex-presidentes da República e informações sobre os acervos privados desses ex-governantes, preservados por
diversas instituições em todo o país. Esses documentos integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de
interesse público, conforme a Lei nº 8.394/1991.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar o portal.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Acessar o portal.

Escolher uma das três formas de navegação: “Presidentes”; “Acervos” e “Instituições/Entidades custodiadoras”.

Canais de prestação

Web

http://presidentes.an.gov.br/

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

http://presidentes.an.gov.br/
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Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://presidentes.an.gov.br/index.php/contato

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar o Diretório Brasil de Arquivos (DIBRARQ) do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Diretório Brasil de Arquivos (DIBRARQ) é uma base de dados mantida pelo Arquivo Nacional com informações
sobre pessoas e instituições que guardam e preservam acervos arquivísticos em todo o Brasil.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar às informações.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

dibrarq@arquivonacional.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/
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O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar o Guia de Fontes do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

É a porta de entrada para consultar o acervo do Arquivo Nacional. Reúne informações básicas sobre cada conjunto
documental mantido pela instituição, incluindo os links para os instrumentos de pesquisa disponíveis para cada
fundo/coleção. Sua proposta é se constituir em um índice preliminar de busca para o principal banco de dados sobre
o acervo, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional - SIAN .

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa interessada em conhecer e/ou realizar pesquisas no acervo do Arquivo Nacional.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o Portal

Nessa etapa o usuário deve acessar o portal na internet.

Canais de prestação

Web

Acessar o link: http://guia.an.gov.br/

Encaminhar e-mail para: neu@an.gov.br .

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Etapa 2 - Acessar o Guia de Fontes

No portal clique no botão < Acesse o Guia de Fontes >

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/pagina_inicial.asp
http://guia.an.gov.br/
mailto:neu@an.gov.br


29

Na Relação de fundos , clique no nome do fundo/coleção para o qual deseja mais informações e acesse o
instrumento de pesquisa que porventura exista em meio digital no campo Referência digital .

Canais de prestação

Web

Disponível em: http://guia.an.gov.br/

Encaminhar e-mail para: neu@an.gov.br .

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Atendimento imediato

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

e-mail: neu@an.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

http://guia.an.gov.br/
mailto:neu@an.gov.br
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• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.



31

Consultar registros de entrada de estrangeiros do acervo do Arquivo
Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O Arquivo Nacional é a instituição pública federal responsável pela preservação e pela coordenação da gestão de
documentos do Poder Executivo Federal. Entre os milhões de documentos preservados pela instituição em sua sede,
no Rio de Janeiro, e em sua regional, em Brasília, estão inúmeros documentos que registram a entrada e
permanência de estrangeiros no Brasil de 1875 a 1987. Tais documentos são muito consultados por cidadãos
brasileiros a fim de solicitar dupla cidadania, após comprovação de nacionalidade de antepassados estrangeiros que
migraram para o Brasil.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar às informações.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o Portal

Acessar o link:
https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/copy_of_acervos-mais-consultados/entrada-de-estrangeiros

Ler o texto sobre os registros de entrada de estrangeiros preservados pelo AN.

Escolher uma das possibilidades de consulta desses registros.

Acessar uma das bases de dados disponíveis.

Realizar a pesquisa desejada.

Em caso de dúvidas, enviar um e-mail para consultas@an.gov.br

Canais de prestação

Web
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Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

consultas@an.gov.br

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

https://www.gov.br/../../../../../../../../../../arquivonacional/pt-br/servicos/copy_of_acervos-mais-consultados/entrada-de-estrangeiros
mailto:consultas@an.gov.br
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Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Protocolar documentos junto ao Arquivo Nacional

Avaliação: 5.0 Quantidade de votos: 1

O que é?

O Protocolo GOV.BR é um sistema que possibilita cidadãos, órgãos e entidades a protocolar documentos
destinados ao Arquivo Nacional (AN) pela internet, sem a necessidade de se deslocar fisicamente até o seu
protocolo.

A ferramenta visa simplificar e melhorar o atendimento com praticidade, agilidade e segurança, economizando assim
tempo e recursos.

O sistema permite o envio de documentos, em formato PDF, com limite de 30 MB cada documento.

Com a implantação do Protocolo Digital, o Arquivo Nacional cumpre o disposto no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015, que estabelece o uso do meio eletrônico para o processo administrativo e possibilita a simplificação do
atendimento ao cidadão, conforme preconiza o Decreto n° 9.094, de 17 de junho de 2017.

Orientações: Protocolo Gov.br Arquivo Nacional

Quem pode utilizar este serviço?

Órgãos, entidades da administração pública e pessoas físicas que necessitem protocolar
documentos destinados ao Arquivo Nacional.

• Pessoas físicas, representantes ou não de pessoa jurídica, que participem em processos administrativos junto
ao Arquivo Nacional e necessitem protocolar documentos para conclusão do cadastramento como usuário
externo do SEI-AN

Requisito: criar/possuir conta de acesso única do Governo no portal < acesso.gov.br >

Observação: Para solicitações referentes a documentos do acervo do Arquivo Nacional, acesse Atendimento na
página do Arquivo Nacional

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Protocolar documento para o Arquivo Nacional

a) Fazer login no Portal GOV.BR ;

b) Acessar a página do serviço Protocolo Gov.br para o Arquivo Nacional ;

https://www.gov.br/../../arquivonacional/pt-br/acesso-a-informacao/protocolo-digital-1/Orientacoes_Protocolo_DigitalArquivo_Nacional.pdf
http://acesso.gov.br/
https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/atendimento
https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/atendimento
http://gov.br/
https://www.gov.br/protocolar-documentos-junto-ao-arquivo-nacional
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c) Preencher os dados da solicitação;

d) Anexar documento contendo informações básicas do destinatário ou do processo já existente;

e) Anexar demais documentos correspondentes;

f) Conferir os dados e concluir a solicitação.

Canais de prestação

E-mail

Contate o Protocolo pelo e-mail <protocolo@an.gov.br>.

Telefone

Contate o Protocolo pelo telefone (21) 2179-1251.

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Dúvidas? Contate a Divisão de Protocolo e Arquivo pelo telefone (21) 2179-1251, ou pelo e-mail
protocolo@an.gov.br.

Legislação

• Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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• Decreto n° 9.094, de 17 de junho de 2017.

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Visitar exposições virtuais do Arquivo Nacional

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O portal Exposições Virtuais do Arquivo Nacional reúne diversas exposições realizadas pela instituição. Essas
exposições são instrumentos de difusão do acervo do Arquivo Nacional e contam um pouco da História do Brasil.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão pode acessar o portal e navegar pelas exposições.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Acessar o portal

Acessar o portal.

Escolher uma das exposições disponíveis e navegar.

Canais de prestação

Web

http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/

Tempo de duração da etapa

Atendimento imediato

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/
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Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

http://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/contato.html

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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