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RESUMO

Estudo descritivo-explicativo sobre os arquivos das primeiras onze prelazias e dioceses
brasileiras no contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica, por meio da
identificação e diagnóstico da situação atual dos repositórios documentais destes arquivos. A pesquisa
destaca a importância desses registros para a memória e a identidade histórica brasileira e se insere na
perspectiva da interdisciplinaridade da Arquivística, particularmente na sua relação com a História e a
Ciência da Informação. Os procedimentos metodológicos compreenderam levantamento de dados
atinentes aos onze arquivos eclesiásticos a partir da aplicação de questionário baseado na Norma
Geral Internacional de Descrição Arquivística – ISAD (G), obtendo-se respostas de oito instituições,
bem como parte do relatório da Fundação Histórica Tavera (FHT) referentes aos arquivos religiosos
brasileiros que serviu como parâmetro de avaliação desses fundos. Para a recuperação da trajetória de
constituição e dispersão do fundo documental da atual Diocese de Goiás (GO), que é um dos objetos
da pesquisa, além do envio de questionários às duas instituições que custodiam parte do fundo
documental e do levantamento de material bibliográfico específico, realizou-se entrevistas não
estruturadas, bem como visitas a estes dois arquivos. A análise dos dados levantados permitiu-nos
concluir que há uma ruptura entre o que expressa a Igreja Católica, especialmente por meio da
Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, e as práticas arquivísticas adotadas pelas
dioceses brasileiras pesquisadas. Percebemos que a maior parte dos problemas atinentes à gestão
destes fundos se deve ao descumprimento da lei canônica vigente e das propostas feitas pela
Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja.
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ABSTRACT

A descriptive-explanatory study on the archives of the first eleven Prelatures and Dioceses in
Brazil in the context of the archival legislation and methods of the Catholic Church, by identifying and
diagnosing the current situation of the documentary repositories of these archives. This study presents
the importance of those records for the memory and historical identity of Brazil. Besides, the study is
inserted in the perspective of the multidisciplinary nature of the Archives Science, particularly in its
relation with History and the Information Science. The methodological procedures used were datacollecting of the eleven ecclesiastical archives through the application of a questionnaire based on the
General International Standard Archival Description - ISAD(G), which resulted in answers from eight
institutions, and part of the report of Fundação Histórica Tavera (FHT) concerning to the Brazilian
religious archives that served as a parameter of evaluation for these funds. To recover the trajectory of
the constitution and dispersion of the documentary funds of the current Diocese of Goiás (GO), which is
one of the objects of the research, questionnaires were sent to the two institutions that keep part of the
documentary funds, a survey of specific bibliographical material was carried out, non-structured
interviews were conducted as well as visits to the two mentioned archives. The analysis of the data
collected allow us to conclude that there is a discrepancy between what the Catholic Church expresses,
especially by its Pontifical Commission for Cultural Heritage, and the archival methods adopted by the
Brazilian Dioceses studied. We noticed that most of the problems regarding the management of the
funds are due to the non-compliance with the Canon Law and the proposals made by Church’s
Pontifical Commission for Cultural Heritage.
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RESUMEN

Estudio descriptivo explicativo acerca de los archivos de las primeras once prelacías y diócesis
brasileñas en el contexto de la legislación y prácticas archivísticas de la Iglesia Católica, por medio de
la identificación y diagnóstico de la situación actual de los repositorios documentales de estos archivos.
La investigación destaca la importancia de estos registros para la memoria y la identidad histórica
brasileña y se inserta en la perspectiva de la interdisciplinariedad de la archivística, particularmente en
su relación con la Historia y la Ciencia de la Información. Los procedimientos metodológicos
comprendieron levantamiento de datos acerca de los once archivos eclesiásticos a partir de la
aplicación de un cuestionario basado en la Norma Internacional General de Descripción Archivística –
ISAD (G), obteniéndose respuestas de ocho instituciones, así como parte del informe de la Fundación
Historica Tavera (FHT) referentes a los archivos religiosos brasileños que se usaron como parámetro
de evaluación de estos fondos. Para la recuperación de la trayectoria de constitución y dispersión del
fondo documental de la actual Diocesis de Goias, que es uno de los objetos de la investigación,
además del envío de cuestionarios a las dos instituciones que custodian parte del fondo documental y
del levantamiento del material bibliográfico específico, fueron realizadas entrevistas no estructuradas,
aí como visitas a estos dos archivos. El análisis de los datos aunados nos permitió concluir que hay una
ruptura entre lo que expresa la Iglesia Católica, especialmente por medio de la Pontificia Comisión para
los Bienes Culturales de la Iglesia, y las prácticas archivísticas adoptadas por las diócesis brasileñas
investigadas. Percibimos que la mayor parte de los problemas acerca de la gestión de estos fondos se
debe al incumplimiento de la ley canónica vigente y las propuestas hechas por la Pontificia Comisión
para los Bienes Culturales de la Iglesia.
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RESUME

Deskriptiv-erklärende Studie über die Archive der ersten elf Prälaturen und Diözesen in
Brasilien im Kontext der in den Archiven der katholischen Kirche gängigen Gesetzgebung und Praxis
anhand der Untersuchung der aktuellen Situation der Magazine in diesen Archiven. Die Studie zeigt die
Wichtigkeit dieser Materialien für die Bewahrung der historischen Identität Brasiliens und verwendet
interdisziplinäre Ansätze der Archivistik, insbesondere durch die Verbindung zur Geschichte und zur
Informationswissenschaft. Das methodische Vorgehen basiert auf dem Erheben von Daten in den elf
kirchlichen Archiven anhand eines Fragebogens entsprechend der Internationalen Grundsätze für die
archivische Verzeichnung - ISAD(G), der von acht Institutionen beantwortet wurde, sowie dem Bericht
der Fundação Histórica Tavera (FHT) über die religiösen Archive Brasiliens, der als eine Art Parameter
für die Evaluierung dieser Quellen diente. Um die Entstehung und die Auflösung des Archivbestandes
der heutigen Diözese Goiás (GO) nachzuvollziehen, was ein Ziel der Studie ist, wurden Fragebögen an
zwei Institutionen geschickt, die einen Teil des Bestandes beherbergen, eine Übersicht über
spezifisches bibliographisches Material erstellt sowie qualitative Interviews und Besuche in diesen
Archiven durchgeführt. Die Analyse der erhobenen Daten lässt den Schluss zu, dass es einen Bruch
gegeben hat zwischen den Aussagen der katholischen Kirche, besonders durch die Päpstliche
Kommission für die Kulturgüter der Kirche, und der Praxis der Archive in den untersuchten
brasilianischen Diözesen. Wir konnten feststellen, dass sich der größte Teil der Probleme bei der
Verwaltung dieser Bestände zurückführen lässt auf die Nichtbeachtung des vorherrschenden
kanonischen Rechts und der Vorschläge der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Definição do problema

Antes da promulgação do Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 18901, a produção documental no
Brasil esteve intimamente atrelada às injunções do regime do padroado2. Por ele, os monarcas
dispunham do direito de administrar assuntos religiosos, subordinando as necessidades da Igreja aos
interesses da Coroa. Em troca, o catolicismo ocupava o posto de religião oficial da nação e os clérigos,
como pertencentes à máquina do poder político, recebiam a côngrua, uma remuneração pelo cargo que
ocupavam. Assim, diversos aspectos do governo civil mesclavam-se com os eclesiásticos no que se
referia, por exemplo, ao pagamento dos dízimos e de outros subsídios às paróquias. Isto fez com que
os fundos documentais depositados nas dioceses criadas antes da extinção do padroado se tornassem
complemento importante às fontes de informação arquivísticas de origem civil à medida que estas não
eram apenas expressões da missão evangelizadora no Brasil, mas também das profundas relações de
favores entre os poderes civil e religioso.

A Fundação Histórica Tavera (2000), a partir de um estudo inédito, concluiu que os arquivos
arcebispais e episcopais conservam uma valiosa documentação, importante não apenas para o estudo
da presença da Igreja na América, mas também para o estudo da sociedade, da economia e da cultura.
Por outro lado, deve-se lembrar que a Igreja Católica sempre cuidou do arquivamento de documentos,
atividade inicialmente pautada nas suas necessidades, sobretudo para proteger os interesses da

Este ato normativo, aprovado no governo de Deodoro da Fonseca e com base na proposta do conselheiro Ruy Barbosa, proibia a intervenção da
autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa, consagrando a plena liberdade de cultos e extinguindo o Padroado.
2 O regime do padroado esteve intimamente ligado à concepção de cristandade, fenômeno social consolidado na Idade Média, que nada mais foi que um
projeto político-religioso com o objetivo de fazer com que todos os povos recém-colonizados se submetessem aos valores proclamados pela Igreja. Como
os interesses civis e religiosos caminhavam juntos quase sempre, o aparato político-militar era importante neste processo de cristianização. No Brasilcolônia, por exemplo, os assuntos eclesiásticos eram tratados dentro de um setor administrativo civil chamado “Mesa de Consciência e Ordens”,
departamento criado em 1532, com sede em Lisboa (MATOS, 2003, p. 104).
1
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própria instituição. As primeiras normas voltadas especificamente para os arquivos eclesiásticos datam
do Concílio de Trento, ocorrido entre os anos de 1545 e 1563.

No Brasil, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia e o Regimento de Auditório,
ambos de 1707, foram pioneiros na regulamentação quanto à produção e à disciplina documental, e
vigoraram até a promulgação do Código de Direito Canônico de 1917.

A Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, criada em 28 de maio de 1988 pelo
Papa João Paulo II através da Constituição Apostólica Pastor Bonus, dirigiu-se a 134 conferências
episcopais de todo o mundo por meio de um questionário com 11 pontos. Embora somente 26
questionários tenham sido respondidos, o que corresponde a apenas 20% dos arquivos eclesiásticos,
as respostas permitiram construir o primeiro panorama dos bens culturais da Igreja. Segundo Abib
(1999), o documento sugere às conferências episcopais, inclusive à CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil) que, entre outras medidas, estabeleçam um secretariado que presida a complexa
realidade dos bens culturais, assessorando as dioceses. Em virtude do relatório abranger a situação
não só de arquivos, mas de todas as instituições culturais eclesiásticas no mundo, como museus e
bibliotecas, pouco se tratou dos problemas específicos dos arquivos permanentes das dioceses
brasileiras, até porque este não era o objetivo da pesquisa.

Alcalá Alvarado (1979) levantou, em um sucinto artigo, as principais questões atinentes aos
arquivos eclesiásticos latino-americanos e sugeriu algumas mudanças. Apesar da generalidade – ele
não discrimina instituições nem problemas específicos –, o artigo chama a atenção para o problema e,
nesse sentido, serve como ponto de partida, especialmente porque foi publicado pela CNBB, órgão
máximo de representação dos bispos brasileiros.
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Nesse sentido, esta pesquisa pretende responder à seguinte questão: qual é, atualmente, a
situação dos fundos documentais produzidos pelas primeiras onze prelazias e dioceses brasileiras?
Para isso, descreveremos a constituição, acumulação, dispersão, conservação e acessibilidade aos
arquivos das primeiras onze dioceses brasileiras no âmbito da legislação e das práticas arquivísticas da
Igreja Católica.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral

Identificação e diagnóstico dos onze primeiros arquivos das prelazias e dioceses brasileiras no
contexto da legislação e das práticas arquivísticas da Igreja Católica.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Sistematizar a legislação mais importante da Igreja Católica, no Brasil e no mundo,
relacionada aos arquivos eclesiásticos, em especial os Códigos de Direito Canônico;
b) Identificar as ações da Igreja Católica no Brasil no sentido de promover a proteção e o
acesso aos seus onze primeiros arquivos diocesanos;
c) Destacar do Relatório da Fundação Histórica Tavera (2000) as informações atinentes aos
arquivos eclesiásticos brasileiros, comparando-as com os dados obtidos nos arquivos das primeiras
onze dioceses;
d) Recuperar a trajetória de constituição e dispersão do fundo documental da atual Diocese
de Goiás, desde a sua implantação como Prelazia de Sant’Ana de Goiás.
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1.3 Justificativa

O estudo da história das instituições arquivísticas tem se constituído em objeto pertinente de
investigação, o que, segundo Gracy (1994), foi muito tempo negligenciado pelos arquivistas. Craig
manifesta-se a esse respeito (1996, p.111-112, tradução nossa) afirmando que “a pesquisa neste
domínio do conhecimento pode conduzir a uma melhor compreensão das organizações produtoras dos
arquivos e, posteriormente, das mudanças que afetam a constituição dos fundos”.

Craig afirma ainda (1993) que existe várias razões para se debruçar sobre a história das
instituições arquivísticas. Primeiro, a história dos arquivos permite aos arquivistas colocarem em
perspectiva a sua situação, seus problemas e seu futuro. Em segundo lugar, o fato de conhecer a
origem dos documentos ajuda a compreender o que se deve conservar e como se deve proceder. Em
terceiro lugar, a história dos arquivos aumenta o nosso conhecimento dos documentos e, sendo feita,
possibilita o aumento do interesse por estes, o que pode influir positivamente sobre os serviços
oferecidos aos usuários. Em quarto lugar, este campo de pesquisa permite que se estabeleçam as
relações bastante fortes entre as práticas do passado e aquelas do presente, o que tem por efeito a
desmistificação das práticas futuras da profissão. Em quinto lugar, a história dos arquivos permite
estimular o espírito crítico em relação ao nosso trabalho. Em sexto e último lugar, este campo
possibilita que se tenha um efeito positivo sobre a definição dos princípios arquivísticos, assim como
sobre a sua aplicação pelos arquivistas.

Nas últimas décadas, o interesse pelos arquivos eclesiásticos tem aumentado
consideravelmente por diversos motivos. Dentre eles deve ser destacado o surgimento da História
Nova, que deu uma grande importância aos documentos arquivísticos em série que permitiriam
construir, a partir da análise dos dados extraídos dos livros de batizados, casamentos ou óbitos, uma
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história original, menos biográfica e mais preocupada em retratar figuras sem rosto da sociedade.
Acrescente-se, ainda, que a abertura dos arquivos por parte da Igreja, movida, dentre outros fatores,
pela celebração do Concílio Vaticano II3, permitiu que se tivesse acesso a registros até então
desconhecidos.

Entretanto, a importância de se estudar os arquivos eclesiásticos transcende ao fato das
instituições religiosas católicas custodiarem os primeiros registros civis no país. Devemos nos debruçar
sobre essas instituições porque, através delas, podemos descortinar uma outra história, uma memória
coletiva não mais unicamente preocupada em arrolar grandes feitos de homens de vulto, mas também
tratando do quotidiano das massas sem rosto, que tiveram sua passagem nesta terra registrada nos
assentos paroquiais. Afinal de contas, quantos homens que habitavam as cidades goianas em meados
do século XVII e início do século XIX não tinham os principais momentos de sua vida (batismo, primeira
comunhão, crisma, casamento e morte) registrados pela paróquia mais próxima de sua residência?

Como já indicado na justificativa, apesar dos arquivos eclesiásticos serem fundos
importantíssimos para a recuperação das fontes civis, não encontramos muitos estudos no Brasil
referentes a eles. Nos últimos anos, produziu-se alguns trabalhos que, partindo da análise de fontes
documentais produzidas pela Igreja e depositadas nos arquivos religiosos brasileiros, conseguiram
reconstruir elementos atinentes a fenômenos sociais, políticos e econômicos de grupos sociais4. Até o
momento desconhecemos qualquer estudo analítico-comparativo que tenha sido proposto e realizado

Reunião de bispos iniciada em 11 de outubro de 1962 no Estado do Vaticano para tratar de assuntos atinentes à Igreja. Foi o mais longo concílio da
história da Igreja. Nas palavras do Papa Paulo VI, o Concílio supramencionado foi “para desertar, para renovar, para modernizar a Igreja, [...para aumentar]
a sua aptidão de entrar em contato com os Irmãos separados” (IGREJA CATÓLICA, 1987, capa). Observa-se, ainda, que este Concílio permitiu à Igreja
auto afirmar-se como sociedade universal de salvação contra as diversas formas de individualismo e subjetivismo que se faziam sentir fortemente no limiar
da Idade Moderna.
4 Citamos, como exemplo, Quintão (1991), que propôs reconstruir o papel das irmandades religiosas negras no período final da escravidão em São Paulo,
entre os anos de 1870 a 1890, Bairral (1997) que, dentre outros objetivos, descreveu a produção e a prática musical na Bahia entre o século XVI e XVIII
através de um extenso levantamento bibliográfico das obras do Arquivo da Arquidiocese de Salvador, e Martins (2000), que procurou traçar a presença da
Igreja Católica no Brasil através dos registros arquivísticos da Cúria de Cuiabá (MT) que tratam da fundação e desenvolvimento do Seminário Episcopal da
Conceição, primeira instituição de ensino religioso e secundário de Mato Grosso.
3

22

com a intenção de identificar e de diagnosticar os onze arquivos eclesiásticos diocesanos brasileiros
criados antes da extinção do regime do padroado, ocorrido no final do século XIX.

A história dos arquivos tem sido identificada como objeto de estudo da Arquivologia. Pederson,
por exemplo, citada por Couture (1999, p. 6, tradução e grifo nossos), inclui a história dos arquivos
dentre os vinte e dois campos de pesquisa da Arquivologia e afirma que este domínio de pesquisa está
presente em pelo menos dois destes campos, quais sejam: “a natureza da informação e da
documentação histórica (comunicação, criação e conservação dos arquivos)” e “os arquivos na
sociedade (história das instituições, origem e desenvolvimento dos principais métodos de
arquivamento, os arquivos no seu contexto, a profissão do arquivista e sua história)”.

A Fundação Histórica Tavera (2000), por exemplo, afirma que, apesar da enorme relevância
dos documentos guardados pela Igreja Católica para a memória de toda a América, não existe uma
política clara a respeito da conservação e acesso a essas fontes. Acreditamos que esta situação se
deva, pelo menos em parte, à ausência de pesquisas na área.

De fato, são poucos os pesquisadores que se dedicam a analisar a situação destes fundos
específicos partindo do estudo da própria constituição destes arquivos. Na maioria das vezes, o que se
tem publicado no Brasil a respeito destes arquivos trata de estudos elaborados por membros da própria
Igreja que, diante da necessidade iminente de se resolver um problema pontual relacionado ao
tratamento e disseminação de uma massa documental que tem crescido gradualmente, chegando a
converter num entrave no processo de recuperação eficaz da informação, sentiram-se impelidos a se
pronunciarem, a escreverem algo.

23

Um livro publicado em 2002 – fruto de um curso sobre arquivística religiosa, realizado em
Lisboa, reunindo artigos de vários especialistas em história religiosa – faz um balanço da pesquisa
sobre os arquivos religiosos. A partir da leitura deste documento, pode-se vislumbrar várias
possibilidades de pesquisa no campo da arquivística em torno dos documentos de arquivos
pertencentes à Igreja Católica no Brasil, particularmente os artigos que tratam da necessidade de uma
definição de uma política para os arquivos religiosos; a história dos arquivos da Igreja; dos
pressupostos teórico-metodológicos para uma intervenção científica nesses fundos e da percepção dos
arquivos religiosos como reflexo da organização e funcionamento de paróquias, dioceses, etc.

Como já foi ressaltado no item 1.1, os arquivos eclesiásticos são muito importantes para a
compreensão não apenas da história da Igreja Católica, mas também da sociedade como um todo. A
partir de seus registros, pode-se desenvolver pesquisas de grande relevância científica, especialmente
na área de Ciências Sociais. Diante da inexistência de pesquisas que tratem especificamente da
realidade dos arquivos das primeiras onze prelazias e dioceses brasileiras e a necessidade de que este
estudo seja realizado, tendo em vista o valioso patrimônio documental/informacional que ele
representa, percebe-se a necessidade de desenvolver tal pesquisa.

1.4 Referencial teórico

O objeto da pesquisa proposta está inserido na Ciência da Informação, área do saber
caracterizada pela multidisciplinaridade. Borko (1968) afirma que a Ciência da Informação, pela sua
própria natureza, é interdisciplinar à medida que abarca em seu seio áreas como a Matemática, a
Lógica, a Lingüística, a Psicologia, as Artes Gráficas, a Biblioteconomia, entre outras. Neste mesmo
sentido, Le Coadic (1996, p. 22-24) define a Ciência da Informação como uma “nova interdisciplina”,
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onde há uma colaboração entre diversas disciplinas intituladas periféricas ou centrais, levando a um
ambiente de interação e de reciprocidade, de maneira que haja um enriquecimento mútuo entre todas
as áreas do saber que compõem o que o autor supramencionado intitulou de “mapa da Ciência da
Informação”.

De fato, se “os arquivos são, ao mesmo tempo, o elemento mais importante e o menos
discutido da construção histórica” (LOPEZ, 1999, p. 31), isto se deve, pelo menos em parte, ao fato das
práticas arquivísticas adotadas por muitas instituições não levarem em consideração as novas
demandas de informação advindas dos pesquisadores. A causa desta postura assinala um certo
desconhecimento latente de muitas organizações frente ao seu passado.

Sem dúvida, o estudo da história dos arquivos – já indicado por muitos autores como área
temática da Arquivologia, pelo fato de permitir aos que lidam com estes fundos se colocarem frente à
situação, problemas e futuros destes – justifica-se, especialmente com o advento da Nova História5,
que ampliou o conceito de documento como fonte histórica e, conseqüentemente, os possíveis temas e
objetos de análise e pesquisa.

Neste sentido, os arquivos religiosos passam a ser encarados de forma singular:

O interesse da memória coletiva e da história já não se cristaliza exclusivamente sobre os
grandes homens, os acontecimentos, a história que avança depressa, a história política,
diplomática, militar. Interessa-se por todos os homens, suscita uma nova hierarquia mais ou
menos implícita dos documentos; por exemplo, coloca em primeiro plano, para a história
moderna, o registro paroquial [...que] marca a entrada na história das “massas dormentes” e
inaugura a era da documentação de massa (LE GOFF, 1990, p. 28).

5

Movimento iniciado no final dos anos 1920, na França, com a revista Annales, dirigida por March Bloch e Lucien Frebvre.
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A partir desta nova concepção, o arquivo é analisado em toda a sua complexidade, levando,
assim, em consideração, sua interação com elementos internos e externos que, em maior ou menor
grau, influenciaram na sua constituição. Para Silva (2002, p. 214):

o arquivo especializado ou centro de arquivo (Arquivos Nacionais, Públicos, Definitivos ou
“Históricos’”) é um sistema pluricelular de informação social, conjunto estruturado de
representações codificadas (símbolos, significantes) socialmente contextualizadas e
passíveis de serem registradas em qualquer suporte material (papel, filme, disco magnético,
óptico, etc) e/ou comunicadas em tempos e espaços diferentes.

Neste mesmo sentido, Laroche (1971, p. 57, tradução nossa) sustenta que “eles [os arquivos]
têm, conseqüentemente, uma estrutura, uma articulação e uma natural relação entre suas partes, as
quais são essenciais para sua significação”. De fato, o que difere a Arquivologia de outras ciências da
mesma área (Biblioteconomia, Museologia, etc.) é o destaque que se dá à procedência orgânica do
documento (princípio de respeito aos fundos).

Nesta mesma direção, Araújo (2003, p. 25) destaca a presença de “atores” e anui quanto à
originalidade do estudo de cada instituição arquivística:

A questão da intersubjetividade conformada a partir da informação se torna central para a
compreensão dos diferentes planos de realidade, da distinção entre as diferentes formas de
conhecimento e dos mecanismos de sua configuração e legitimação. Os sujeitos precisam,
necessariamente, ser incluídos nos estudos sobre a informação e, sobretudo, precisam ser
incluídos em suas interações cotidianas, formas de expressão e linguagem, ritos e processos
sociais. A ciência da informação não pode, assim, jamais, conceber seu processo de criação
de sistemas de informação da mesma maneira.

Para Menou (1996), todo sistema de informação, incluindo os arquivos, repousa em quatro
pilares, quais sejam: a infra-estrutura organizacional, a informação, os atores (sejam estes indivíduos
ou grupos) e as bases de conhecimento com ambos relacionados e informações . Dentre os elementos
apontados por Menou, destacamos os atores, ou seja, indivíduos ou comunidades que produzem,
mediam e consomem a informação. De fato, o arquivo não deve ser contemplado como um mero
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conjunto de documentos produzidos, processados e armazenados ao longo do tempo por uma
determinada instituição para posterior recuperação. O arquivo é, antes de tudo, um produto, algo
construído, um subsistema intimamente ligado a um sistema maior e mais complexo, composto por
atores que, consciente ou inconscientemente, coletam (entrada), manipulam e armazenam (processo),
disseminam (saída) os dados e informações através de vários instrumentos e suportes. Isso fica claro
quando Mathieu e Cardan (apud JARDIM, 1995, p. 5) propõem diferenciar memória de informação:

As dicotomias presença/ausência e conhecimento/informação como elementos
indispensáveis ao bom funcionamento de uma sociedade, um grupo, uma coletividade
revelam as especificidades dos arquivos; eles são memória antes de ser informação. A
informação tem qualquer coisa de neutra, de anônima. Os arquivos são práticas de
identidade, memória viva, processo cultural indispensável ao funcionamento no presente e
no futuro .

De fato, o arquivo eclesiástico, além de ser um memorial religioso pulsante, testemunho do
trabalho eclesial, é uma entidade que só pode ser compreendida em toda a sua complexidade se for
posta em destaque a sua relação de dependência ou interdependência com outras entidades sociais,
maiores ou menores, partindo do indivíduo e chegando às estruturas sociais maiores e mais
complexas, como, por exemplo, o poder civil-político.

Em outras palavras, não se pode compreender o processo de criação e de funcionamento de
um arquivo eclesiástico em toda a sua totalidade sem levar em conta sua relação com a instância à
qual está atrelado naturalmente, qual seja, a Igreja. Esta, por sua vez, exerce sua influência através de
representações codificadas, incluindo neste universo simbólico o arquivo, produto cultural e histórico,
resultado das relações complexas com outros atores e instâncias sociais.

Assim, o fundo documental eclesiástico não pode ser reduzido e encarado apenas como um
simples bem cultural material da Igreja, depósito de registros. Se a religião é reconhecida como uma
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atividade essencialmente simbólica, sendo seu poder fundamentado numa estrutura maior de poder do
espaço social vigente, podemos afirmar que o arquivo é elemento constitutivo deste universo.

É neste sentido que, para Bourdieu (1989), a Igreja é um conjunto de mecanismos e de
processos de legitimação das posições sociais, apresentando-se sob uma forma objetivada, seja
material (edifícios, vestimentas, instrumentos litúrgicos, etc.) ou no estado de tecnologia social (direito
canônico, liturgia, teologia, etc.).6

Assim, o aparato religioso é vislumbrado como representação simbólica da influência da Igreja
Católica em um determinado período histórico. Gostaríamos de nos remeter à expressão “instrumentos
simbólicos”, cunhada por Bourdieu e entendida como instrumentos de conhecimento e de construção
do mundo objetivo, materializados através de uma gama de meios de comunicação (língua, cultura,
discurso, conduta, etc.) garantindo àqueles que os possuem a manutenção e o exercício do poder.

Consideramos que o arquivo eclesiástico, apesar de não poder ser definido como espaço
sagrado7, inclui-se entre estes elementos testemunhais do poder religioso por ser a entidade que
agrega em seu seio as provas documentais que testemunham a influência da Igreja nas práticas
sociais de um povo. É neste sentido que Bourdieu (1989, p. 15) denomina o aparato religioso de
“capital simbólico objectivado”. Em outras palavras, o fundo documental religioso pode ser
compreendido como substrato da práxis religiosa de uma comunidade, o que denota a abrangência do
universo e dos elementos representados através dos seus registros.

6

Também vale citar a teoria de Heiler (apud Mendonça 2004, p.15) porque ela nos ajuda a visualizar de forma clara todos os elementos concernentes ao
fenômeno religioso institucionalizado. É importante mencionar que Mendonça (2004, p. 15) cunhou o termo “teoria dos círculos concêntricos” para designar
esta teoria. Para Heiler, todas as práticas manifestas no campo religioso estão contidas no universo composto por três círculos homocêntricos, quais
sejam: a) O círculo central, ou terceiro círculo, é o mundo da experiência religiosa, do asceta, que não tem necessidade do sagrado materializado para
entrar no mundo sobrenatural; b) O círculo intermediário, ou segundo círculo, trata do universo teológico, dos pensadores e sistematizadores da religião,
responsáveis também pela vigilância quanto à observância da ortodoxia; c) O primeiro círculo – o mais externo – revela, através do aparato físico
(templos, ritos, objetos, etc.) parcela do sagrado instituído. Em outras palavras, este primeiro círculo representa a manifestação sensorial do sagrado. É
deste espaço que se origina toda manifestação religiosa plástica e estética, numa tentativa de capturar a divindade, de evocar o mistério e de transformar o
invisível em visível, o impalpável em palpável.
7 O Código de Direito Canônico em vigor , em seu cânone 1205, conceitua como lugares sagrados apenas aqueles que, por sua finalidade primária, são
destinados ao culto divino ou ao sepultamento dos fiéis.
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A monopolização da Igreja quanto à produção, reprodução, difusão e consumo de bens de
salvação é fruto de um longo processo de construção social pautada na troca de favores entre o poder
civil e religioso. Segundo Fuster Ruiz (1999), os interesses da monarquia e da Igreja implicaram no
desaparecimento da noção democrática de arquivo público dando origem a um novo conceito de
arquivo, ligado à idéia de patrimônio documental que servisse para atestar os títulos de propriedade
dos que detinham o poder.

Apesar da Igreja Católica ser dotada de uma estrutura administrativa complexa e autônoma,
sabemos que o seu grau de influência em um local e em um determinado período histórico dependeu
consideravelmente da relação que ela manteve com outras instâncias da sociedade. Em outras
palavras, a Igreja aproximava-se do poder civil a fim de legitimar as propriedades simbólicas e
materiais que a caracterizavam na esfera social. Em troca, ela garantia aos dominadores a formação
de uma concepção conservadora de mundo, que absolutiza o relativo e legitima o arbitrário da
dominação (Bourdieu, 1989).

Apesar do arquivo não poder ser rigorosamente entendido como bem de salvação
propriamente, era certamente um elemento muito importante no processo de legitimação do poder
religioso porque dentro dos seus muros se guardavam as atas de batismo, por exemplo, documento
que garantia a todo homem, abastado ou não, a sua introdução no seio de uma comunidade pela
aquisição de um nome. É neste sentido que Garibay Alvarez (2005a, tradução nossa) afirma que “a
Igreja conta com elementos de que toda sociedade necessita: os indivíduos (batizados); depois o fim (a
salvação eterna), unido aos meios: fé (mandamentos e sacramentos)”. Antes do regime do padroado,
notava-se com maior clareza a verdade contida nesta frase. Isto fica evidente em relação ao Brasil,
país descoberto em 1500, no mesmo século em que a cristandade européia passou por profundas
transformações sociais, ocasionadas, dentre outros fatores, pelo surgimento do protestantismo,
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exigindo por parte da Igreja a convocação de um concílio, o de Trento, que, dentre outras medidas,
fixava em livro próprio o ciclo de vida dos seus fiéis: batismo, matrimônio e morte.

Se é verdade que a custódia dos documentos por parte da Igreja era fruto do monopólio que a
instituição tinha em relação às atividades de criação e afirmação de uma identidade do homem pobre,
negro ou índio através dos seus “produtos religiosos”, em especial os sacramentos, pode-se afirmar
que:

A Igreja contribui para a manutenção da ordem política, ou melhor, para o reforço simbólico
das divisões dessa ordem [...] pela imposição e inculcação dos esquemas de percepção,
pensamento e ação objetivamente conferidos às estruturas políticas e [...] tendentes a
conferir a tais estruturas a legitimação suprema que é a ‘naturalização’, capaz de instaurar e
restaurar o consenso acerca da ordem do mundo mediante a imposição e a inculcação de
esquemas de pensamento comuns, bem como pela afirmação ou pela reafirmação solene de
tal consenso por ocasião da festa ou da cerimônia religiosa [...] (BOURDIEU, 1989, p. 70).

De fato, em um período em que a Igreja e o Estado conviviam em harmonia, aquela tinha um
papel importante em dar significação e identidade a todo homem, europeu, índio ou negro, através de
instrumentos simbólicos, quais sejam, os sacramentos (batismo, confirmação, crisma, casamento) ou
eventos religiosos (festas religiosas, celebrações fúnebres e irmandades, por exemplo). O arquivo,
portanto, seria o organismo responsável em custodiar o fundo que era um importante elemento
materializador do poder eclesiástico à medida que concentrava em um único lugar todos os elementos
que registravam estas atividades. Assim, o fundo documental devidamente guardado em um prédio,
além de ser o substrato da práxis religiosa de uma comunidade, era um elemento de legitimação do
poder eclesiástico por parte do poder estatal.

Entretanto, é importante notar que, em geral, o processo de cristianização do homem pela
Igreja era feito de forma dissimulada e não pela força. Para isso, utilizavam-se os bens simbólicos que
só eram eficazes porque esta dominação estabelecia um acordo tácito entre os que participam do
grupo: é em razão disto que a submissão do homem ao poder eclesiástico e político não era

30

absolutamente passivo, fruto de uma coerção externa, nem simplesmente uma adesão a valores
(OLIVEIRA, 2003).

Assim, estes instrumentos construíam o mundo objetivo à medida que outorgavam ao homem
brasileiro uma alma, a paternidade divina, a promessa da vida eterna, a benção da Igreja e, ao mesmo
tempo, tinham uma função política, ao garantir a perpetuação do poder nas mãos dos nobres. Por isso,
a existência de um arquivo era um sinal evidente de uma relação amigável entre as esferas religiosa e
política no Brasil.

Concluindo, o arquivo eclesiástico será compreendido neste trabalho como a materialização do
poder religioso católico em um determinado período histórico, fruto da relação entre a Igreja e o Estado.
De fato, a prática de registrar os principais estágios da vida do homem – nascimento, casamento e
morte – , bem como a custódia do fundo resultante destes assentos eram atividades exclusivas da
Igreja no Brasil até o final do século XIX. Em outras palavras, os fundos arquivísticos eclesiásticos
serão entendidos como a manifestação e o resultado da hegemonia do poder eclesiástico, resultado de
um longo processo histórico de alianças e de trocas materiais e simbólicas entre outros sujeitos.

1.5 Metodologia

Como dito anteriormente, o objetivo geral desta pesquisa é estudar a situação atual dos
arquivos das primeiras onze prelazias e dioceses brasileiras, fundadas antes do fim do regime do
padroado, ocorrido no final do século XIX. Diante deste objetivo não nos atemos exclusivamente aos
seus aspectos administrativos/gerenciais, mas tentamos apreender como estes fundos foram
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constituídos a partir da formação das prelazias e dioceses e no contexto da legislação e práticas
arquivísticas da Igreja Católica.

Assim sendo, este estudo é de caráter, ao mesmo tempo, descritivo e explicativo. Como
procedimento metodológico, fez-se, inicialmente, um levantamento dos principais documentos
normativos emanados diretamente da Santa Sé, bem como daqueles emanados de algumas Igrejas
locais, quais sejam, de dioceses, arquidioceses ou conferências episcopais, em especial as européias,
onde o processo de normatização das práticas arquivísticas no contexto eclesial tem avançado
consideravelmente, especialmente após o Concílio Vaticano II. No que concerne à legislação
propriamente dita, procedeu-se à análise dos cânones dos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de
1983, que tratam da normatização dos arquivos. Estudamos também o relatório da Fundação Histórica
Tavera, dando destaque aos aspectos relacionados aos arquivos eclesiásticos brasileiros. O universo
da pesquisa constituiu-se dos onze primeiros arquivos das prelazias e dioceses brasileiras que,
atualmente, são todas arquidioceses, exceto Goiás, que é diocese. São estas as jurisdições
eclesiásticas:

Salvador (BA);
Rio de Janeiro (RJ);
Olinda (PE);
São Luis (MA);
Belém (PA);
São Paulo (SP);
Mariana (MG);
Goiás (GO);
Cuiabá (MT);
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Porto Alegre (RS);
Diamantina (MG).

Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um modelo de questionário (ANEXO G, p.
197) constituído de alguns elementos da Norma Internacional de Descrição Arquivística (ISAD-G) que
foram enviados às onze instituições atualmente responsáveis pela custódia dos fundos. Com a
intenção de recuperar a trajetória de constituição e dispersão do fundo documental da atual Diocese de
Goiás (GO), foram realizadas três visitas às seguintes instituições: uma ao Arquivo Geral da Diocese
de Goiás (GO); as outras duas ao Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central
(IPEHBC ), situado na cidade de Goiânia (GO) em razão de parte do fundo original da então Prelazia,
Diocese e Arquidiocese de Goiás estar sob a sua custódia devido a razões que serão apresentadas na
seção 3 desta dissertação. Para os esclarecimentos de alguns pontos obscuros, entrevistamos as
seguintes pessoas: a) Fátima Cançado, funcionária da Fundação Frei Simão Dorvi, Cidade de Goiás
(GO), em 25 e 26 de março de 2004; b) Janira Sodré Miranda, Diretora do IPEHBC, em 25 de março de
2004; c) Antônio César Caldas Pinheiro, Arquivista e funcionário do IPEHBC, em 27 de abril de 2005.
Muitos telefonemas foram feitos antes e depois do envio do questionário, a fim de saber se o
instrumento havia chegado às mãos dos responsáveis e, ainda, para esclarecer questões pontuais a
respeito do instrumento. Das onze instituições, três não responderam ao questionário. Foram elas:
Arquidioceses do Rio de Janeiro (RJ), Olinda (PE) e Belém (PA). A partir das respostas obtidas,
elaboramos algumas planilhas de análise, destacando os aspectos que consideramos mais importantes
quanto à gestão e ao funcionamento de um fundo documental, tendo como parâmetros de análise a
legislação canônica vigente e o relatório da Fundação Histórica Tavera (2000).
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1.6 Revisão de literatura

Para os objetivos desta pesquisa, gostaríamos de destacar alguns autores que contribuíram
com reflexões para o nosso objeto de estudo. Com a leitura de Araújo (2003), Barreto (1999), Borko
(1968), Rodé (1995) e Le Coadic (1996) fomos introduzidos nos principais conceitos da Ciência da
Informação, de modo a destacar seu caráter multidisciplinar. Laroche (1971), Jardim (1999), Gracy
(1994), Fuster Ruiz (1999), Fonseca (1999), Craig (1993, 1996), Couture (1998, 1998-1999), Couture e
Ducharme (1998-1999), Couture e Rousseau (1988), Lopez (1999), Menou (1996) e Wallot e Grimard
(1996) permitiram-nos uma melhor familiaridade com conceitos próprios da Arquivística.

É extensa a lista de autores que contribuíram para a nossa análise a respeito de como a Igreja
tem analisado o fenômeno cultural, especialmente a partir do Concílio Vaticano II. Destacamos,
contudo, Furno (1988), Pénoukou (1967), Paulo VI (1975), Pontifício Conselho da Cultura (1999), João
Paulo II (1983), Kloppenburg (1990), Sodano (2005) e Blazquez (1992). Cuña Ramos (2003) nos
ajudou a compreender a atual situação dos arquivos pertencentes aos vários dicastérios da Cúria
Romana.

Debruçamo-nos também sobre alguns estudos que tiveram por intenção resolver um problema
pontual ou ainda descrever um fundo documental ou as características dos arquivos eclesiásticos em
uma determinada região. São eles: Alcalá Alvarado (1979) apresentou de forma ampla e esclarecedora
as principais questões atinentes aos arquivos eclesiásticos na América Latina, propondo, inclusive, um
arranjo para os arquivos eclesiásticos brasileiros e sugerindo a centralização dos fundos arquivísticos
pertencentes à então Diocese de São Paulo. Abib (2000) apresentou as razões pelas quais os arquivos
eclesiásticos brasileiros devem ser conservados, bem como os principais atos referentes ao tema e
originados na própria Igreja, e dá algumas sugestões. Sena (1979) tece alguns comentários sobre a
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importância de certo tipo de fonte documental primária conservada no Arquivo da Arquidiocese de
Salvador (BA). Hargreaves e Morais (1999) tratam da situação dos fundos documentais pertencentes
às irmandades de São João Del Rei após o seu tratamento arquivístico financiado pelo CNPq; Freitas
(2004) apresentou de forma bastante sucinta, mas também inédita, a importância do Arquivo da
Arquidiocese do Maranhão e as razões pelas quais o seu fundo foi transferido para o Arquivo Público
do Estado do Maranhão.

Para esclarecimento sobre as relações existentes entre os arquivos eclesiásticos e a
legislação, incluindo os Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983, examinamos os textos de
Corral Salvador (1993, 2001), Sancho Campo (1996), Zani (2002) e, finalmente, Barbato e Allemano
(1999). Nesta área, destacamos Boaga (1991, 1993), que analisou profundamente as peculiaridades do
Código de Direito Canônico de 1983 que, em virtude disso, será analisado separadamente. A leitura de
Abreu (2000), Arquivo Secreto do Vaticano (2005), Barbato e Allemano (1999), Garibay Álvarez (2005a,
2005b), Hayes (2005), Melo Júnior (2000) e Potvin (2000) possibilitou-nos compreender, em linhas
gerais, o surgimento e desenvolvimento dos arquivos no decorrer da história da Igreja no Ocidente.

A partir do estudo inédito sobre os arquivos latino-americanos realizado pela Fundação
Histórica Tavera - FHT (2000) foi possível levantar a situação dos arquivos eclesiásticos brasileiros em
seus principais aspectos – natureza jurídica e institucional dos repositórios, dotação econômica, infraestrutura, dados arquivísticos, difusão e atividades. Estes dados nos permitiram compará-los com os
que foram por nós levantados a partir de aplicação de questionário encaminhado aos onze arquivos
das primeiras prelazias e dioceses brasileiras. A apreciação dos questionários respondidos e a análise
comparativa e crítica destes com os dados do relatório da FHT foi possível graças aos textos do
Conselho Nacional de Arquivos (dez. 2000, 2000).
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Moraes (1974), Rodrigues (1985), Paiva (1995), Silva (2003), o Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil Central (2003) e Memórias Goianas (1997) foram as principais fontes
bibliográficas que nos permitiram compreender alguns acontecimentos históricos ocorridos,
principalmente, entre os séculos XVIII e XX que tiveram uma influência decisiva no desmembramento
do fundo arquivístico da Diocese e, posteriormente, Arquidiocese de Goiás.8

O arquivo, como objeto de estudo, deve ser compreendido como elemento dinâmico da
sociedade, com uma função social importante e única. Wallot e Grimard (1996, p. 6, tradução nossa)
reafirmam o valor dos arquivos decorrente da clássica divisão destes em três idades:

[...] Os arquivos são dotados de um valor comprobatório: eles atestam os tratados entre os
povos, os códigos jurídicos ou os contratos passados, os direitos individuais e coletivos.
Depois, eles possuem um valor de informação geral e, neste caso, eles são fonte inesgotável
de conhecimentos em todos os tipos e formas sobre uma infinidade de temas. Enfim, eles
têm valor atestatório: [...] eles refletem a intensidade e a complexidade dos debates e
análises em questão; eles atestam decisões tomadas; por sua natureza orgânica, bem como
por seu conteúdo, eles retraçam a evolução das organizações e o progresso dos indivíduos e
traduzem seus valores fundamentais, suas convicções e suas crenças.

A noção atual de arquivo está ligada à idéia de unicidade que, atuando no interior de uma
organização, dissemina informações a fim de resolver problemas pontuais. Neste sentido, para Couture
e Rousseau (1988, p. 53-54):

Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a arquivologia aparece,
hoje, como uma disciplina cuja razão de ser situa-se no seio da gestão da informação,
recurso vital das organizações...Todos os membros da organização têm necessidade de
informação para cumprir suas funções respectivas. As informações necessárias serão
buscadas no interior ou no exterior da organização.

Nas últimas décadas e, sobretudo, a partir do pontificado do Papa João Paulo II, falecido em 2
de abril de 2005, a Igreja tem se debruçado sobre o fenômeno cultural em todas as suas
manifestações, considerando-o como um instrumento muito eficaz no processo de diálogo entre o

8

Mais tarde, com a transferência da sede arquiepiscopal para a cidade de Goiânia, a jurisdição de Goiás volta a ser Diocese.
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cristianismo e o mundo contemporâneo9. É neste sentido que a Pontifícia Comissão para os Bens
Culturais da Igreja, desde a sua criação, ocorrida em 1983, tem publicado uma série de documentos
com a intenção de valorizar o patrimônio material da Igreja, dando orientações aos pastores – bispos
ou presbíteros – para que as igrejas locais possam intensificar o trabalho no sentido de tutelar e
valorizar estes bens, transformando-os em instrumento potencializador da missão primordial da Igreja,
qual seja, a evangelização dos povos. Dentre estes, destacamos a já citada carta-documento A função
pastoral dos arquivos eclesiásticos, onde o arquivo é conceituado pela Pontifícia Comissão para os
Bens Culturais da Igreja (1997, p. 5) como “o lugar da memória da comunidade cristã e elemento de
cultura para a nova evangelização”.

Em outras palavras, a finalidade destes documentos é sempre conscientizar os bispos e
presbíteros da riqueza cultural que encerram estes fundos ou, ainda, de esclarecer aspectos a respeito
da normatização quanto à sua produção, guarda e disseminação. Entretanto, em virtude de abranger
toda a Igreja e diante das peculiaridades de cada fundo e das dioceses, estes documentos não
explicitam políticas de tratamento e de gestão dos arquivos.

Itália, Espanha e França têm sido os grandes produtores de material bibliográfico a respeito do
assunto. Cremos que isso se deva, pelo menos em parte, à impressionante quantidade de fundos
documentais religiosos existentes nestes países, onde, durante séculos, a linha que separava o civil do
religioso era muito tênue, pelo menos no que se refere aos bens culturais e patrimoniais destas nações,
que se desenvolveram sob a sombra da cruz de Cristo. Em relação à Espanha, por exemplo, pode-se
afirmar que “desde a queda do Império Romano até o renascimento, exceto [na] Espanha muçulmana,

Citemos, em ordem cronológica, os documentos emanados da Igreja Universal no século passado quanto à importância dos fundos arquivísticos: Circular
da Secretaria de Estado aos bispos italianos (30/09/1902); Carta da Secretaria de Estado aos Bispos italianos (12/12/1907); Circular da Secretaria de
Estado (15/04/1923); Constituição do Curso de Arquivística na Escola Pontifícia de Paleografia e Diplomática (1923); Alocução de Pio XI às Escolas de
Arquivística e Biblioteconomia (13/06/1938); Alocução de Pio XII às Escolas de Arquivística e Biblioteconomia (15/06/1942); Circular do Bibliotecário e
Arquivista S.R.E (01/11/1942); Carta da Congregação do Concílio (30/12/1952); Alocução de Pio XII na “I Assembléia da Associação Arquivística
Eclesiástica” (05/12/1956); Instrução sobre a administração dos arquivos, da Pontifícia Comissão para os Arquivos Eclesiásticos da Itália (05/12/1960);
Carta da Congregação dos Seminários e das Universidades dos Estudos (27/05/1963); Constituição Apostólica Gaudium et spes (07/12/1965, n. 56-62).
9
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[...] toda a arquitetura e demais Belas Artes foram feitas para a Igreja e pela Igreja” (ÁLVAREZ
ÁLVAREZ, 1996, p. 557-558). Em relação à Itália, vale lembrar que lá se encontra a sede da Igreja
Católica, o Vaticano. É extenso o contato entre representantes de autoridades civis italianas e a Igreja
Católica, bem como a realização de eventos para tratar de assuntos atinentes aos fundos documentais
religiosos10. O número de livros e periódicos publicados naquele país com esta temática é
impressionante, especialmente obras referentes aos arquivos diocesanos11.

Encontramos, também, em âmbito civil e religioso, vários atos normativos de abrangência
nacional. Em âmbito eclesial, vale mencionar que a Espanha e a França possuem, desde 1976 e 1980,
respectivamente, regulamentos referentes ao acesso e à consulta aos seus fundos arquivísticos,
promulgados pelo episcopado daqueles países. Algumas dioceses italianas, por sua vez, já possuíam
regulamentos desde os anos 1970. Entretanto, somente com o “Regulamento dos Arquivos
Eclesiásticos Italianos” é que as autoridades católicas tiveram a possibilidade de “unificar e completar a
legislação canônica [... a fim de assegurar] à Igreja no sistema de organização italiana uma
organização legislativa autônoma harmonizada com as leis do Estado italiano” (CONFERÊNCIA
EPISCOPAL ITALIANA, 1997, p. 227, tradução nossa). Poucos anos antes, os bispos italianos haviam
promulgado o documento I beni culturali della Chiesa in Itália: orientamenti, aprovado durante a
assembléia geral do episcopado daquele país, ocorrida de 26 a 29 de outubro de 1992. Este
documento abrange tanto os fundos documentais religiosos depositados em arquivos quanto em
bibliotecas. (BARBATO, ALLEMANO, 1999).

O Congresso Anual da Asociación de Archiveros de la Iglesia en España está na sua vigésima edição, enquanto a 22º edição do Congresso da
Associazione Archivistica Ecclesiastica, da Itália, ocorrerá em 2005.
11 Citemos apenas alguns livros em língua italiana editados em 2004: AL KALAK, Matteo (Org.). Guida all’Archivio e biblioteca capitolare della cattedrale di
Modena. Modena: [s.n.], 2004. 52 p. ; BUONASORTE, Nicla (Org.). Araldo del vangelo: studi sull’episcopato e sull’archivio di Giacomo Lercaro a Bologna
1952-1968. Bologna: Il Mulino, 2004. 316 p. (Testi e ricerche di scienze religiose, nuova serie, n. 32). ; ROMANELLI, Francesca Cavazzana (Org.).
Parrocchie di antica fondazione di Cannaregio: inventari degli archivi. Venezia: [s.n.], 2004. 8 fasc. com CD-Rom. ; ORSI, Laura (Org.). Inventario archivio
parrocchiale di S. Severino Abate in san Severo. San Severo: Felice Miranda Editore. 220 p.
10
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Alcalá Alvarado (1979) aborda, de forma sucinta, diversos aspectos dos arquivos eclesiásticos
latino-americanos. Dentre estes, destacam-se: a) O papel das autoridades eclesiásticas frente às
instituições arquivísticas: segundo ele, é fundamental que se divulguem aos clérigos locais as
disposições da Santa Sé sobre o tema para que haja uma formação de consciência em torno da
importância das mesmas; b) A designação de um encarregado para a custódia dos documentos bem
como a sua capacitação técnica: sugere que sejam dois os encarregados pelo fundo, um para o
arquivo corrente que, se possível, seja presbítero, e outro para o arquivo histórico. Neste último caso, o
responsável deveria ser conhecedor das técnicas arquivísticas e históricas; c) O local: sugere que seja
composto por três compartimentos separados: as salas do depósito, as de consulta e as da
administração; d) O uso do arquivo eclesiástico: propõe a elaboração de um regulamento que não
apenas abarque normas de conservação e ordenação, mas sobretudo as condições de uso e consulta.
Para essa finalidade, recomenda a elaboração de guias e catálogos.

Alcalá Alvarado (1979) propôs uma classificação dos arquivos eclesiásticos em virtude das
disposições do Concílio Plenário Brasileiro, do Concílio Latino Americano e do Código de Direito
Canônico não serem dotadas de normas objetivas para a ordenação do fundo arquivístico. Esta
proposta de classificação, composta por oito seções – 1ª) Da Câmara Eclesiástica; 2ª) Dos Ordinários
(bispos, vigários gerais e capitulares); 3ª) Das Comarcas Eclesiásticas (Vigárias da Vara e Foranias);
4ª) Das Paróquias, Curatos e Capelas; 5ª) Das Irmandades e Associações; 6ª) Dos Impressos
Diocesanos (periódicos e publicações diversas); 7ª) Da Iconografia; 8ª) Biblioteca de Apoio – será
aplicada na parte referente ao fundo do Arquivo Geral da Diocese de Goiás, que está atualmente no
IPEHBC .
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No mesmo artigo, Alcalá Alvarado afirma que este seria um esquema de arranjo simples, para
uma rápida classificação, “proporcionando condições para um inventário, fichamento e catalogação” (p.
771). Esta foi, certamente, a primeira proposta a ser apresentada aos bispos brasileiros em uma
Assembléia Geral Ordinária da Comissão Episcopal.

Alcalá Alvarado (1979) apresentou, ainda, proposta pioneira no Brasil prevendo a centralização
dos arquivos eclesiásticos de todas as dioceses de São Paulo e o estabelecimento de um sistema
arquivístico estadual. Apesar da proposta ter sido aprovada pelos bispos no ano posterior, a
implantação deste projeto não saiu do papel por falta de recursos financeiros.

Sena (1979) publicou um trabalho enfatizando a relevância de algumas tipologias de fontes
primárias religiosas conservadas no Arquivo da Arquidiocese de Salvador para o estudo da genealogia,
costumes e bens dos candidatos à vida religiosa, mais especificamente ao presbiterato. É interessante
notar que a pesquisadora admite que, por razões técnicas inapropriadas adotadas pelo arquivo, tais
como material não classificado segundo as normas da Arquivologia, autos em péssimo estado de
conservação e inexistência de fichários organizados, o pesquisador teria dificuldades no manuseio da
massa documental e, por conseguinte, no processo de reconstrução histórica (p. 400).

Hargreaves e Morais (1999) publicaram um trabalho sobre a situação atual dos fundos
documentais pertencentes às irmandades de São João Del Rei. Citam o fato de que as condições de
acesso aos documentos foram facilitadas com o levantamento, ordenação, descrição, produção de um
catálogo e formação de um banco de dados, fruto do trabalho do Departamento de Ciências Sociais,
Políticas e Jurídicas da Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei, financiado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Alertam, entretanto, para o fato de que, como a maior parte
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dos fundos se encontra nas igrejas das instituições que os produziu, as condições destes locais nem
sempre são adequadas, o que pode implicar na sua deterioração com o decorrer do tempo. Estes
documentos, ainda segundo as autoras, não foram organizados segundo as normas arquivísticas de
separação em série ou subsérie e a situação de muitos deles é alarmante, em virtude da intervenção
desastrosa por parte de encadernadores e restauradores mal preparados. Concluem, entretanto, que
esses fundos das irmandades mineiras, “já organizados e à disposição dos pesquisadores, precisam
ser analisados mais detalhadamente, para que possam cumprir sua função histórica”, [visto que ainda
se constituem] “num campo ainda não explorado pelos pesquisadores da Igreja12” (1999, p. 75).

Abib (1999) escreveu um sucinto artigo com a intenção de apresentar a importância dos fundos
documentais católicos como fontes complementares de origem civil. Explana a respeito dos primeiros
atos normatizadores da produção e da disciplina documental na Igreja no mundo e no Brasil e sugere a
elaboração de regimentos para disciplinar todas as atividades concernentes aos fundos, a elaboração
de arranjos, a racionalização na produção e a escolha de locais adequados, evitando constantes
transferências, que é a razão que mais afeta a conservação dos fundos.

O estudo mais atual referente aos fundos arquivísticos religiosos do Brasil foi realizado por
Freitas (2004), que buscou diagnosticar as condições de armazenamento e organização do fundo
documental da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, após a sua transferência para o Arquivo
Público do Estado do Maranhão (APEM), em 2002. Conclui afirmando que reconhece

o mérito da Igreja em manter em suas próprias dependências este acervo, não incinerando
documentos como fazem algumas instituições, ou mesmo desprezando-os [sic] em um canto
qualquer; em tentar dar uma organização aos processos e códices, ainda que tenha sido
trabalho feito por não especialistas [e aprova a transferência do acervo documental para uma
Esta cidade mineira originou-se do Arraial Novo do Rio das Mortes, que remonta a 1704, quando o paulista Lourenço Costa descobre ouro no ribeirão de
São Francisco Xavier, ao norte da encosta da Serra do Lenheiro. Em 1713 a localidade é elevada a vila e recebe o nome de São João Del-Rei em
homenagem a Dom João V, rei de Portugal. As irmandades são: Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos (1708), do
Santíssimo Sacramento (1711), de São Miguel (1710), de São Gonçalo Garcia (1722), de Nossa Senhora do Monte Carmelo (entre 1720 e 1730), de
Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, Ordem Terceira de São Francisco de Assis (1741), Arquiconfraria de Nossa Senhora das Mercês (meados do
século XVIII), Irmandade da Misericórdia e Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte (p. 68).

12
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instituição estatal, já que hoje os documentos se encontrariam] organizados e armazenados
a partir de critérios arquivísticos e em um ambiente que contribuirá para a sua longevidade
(FREITAS, 2004, p. 33).

Assim, esta dissertação compreende, além da Introdução, seis partes, abordando os seguintes
aspectos: na primeira parte, apresenta-se de forma sucinta o surgimento e o desenvolvimento das
instituições arquivísticas no seio da Igreja durante a sua história, destacando o papel dos pontífices
romanos e dos dicastérios13 no processo de regulamentação da coleta, guarda e disseminação dos
arquivos, processo este que avançou consideravelmente a partir da promulgação do Código de Direito
Canônico de 1983 e da criação da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja e o Pontifício
Conselho da Cultura, dicastérios nascidos no pontificado de João Paulo II; a segunda parte inicia-se
com um breve histórico da instalação da Igreja Católica no país, seguido pelos dados extraídos do
relatório da Fundação Histórica Tavera (2000) concernentes aos arquivos eclesiásticos brasileiros,
findando com a descrição da situação atual dos onze arquivos das primeiras prelazias e dioceses do
Brasil; na terceira parte, encontra-se as considerações finais, ou seja, a análise dos dados coletados
referentes aos arquivos eclesiásticos em questão, apreciação feita especialmente a partir da legislação
canônica e do relatório da Fundação Histórica Tavera (2000); na quinta parte, apresenta-se de forma
ampla os principais problemas identificados na maioria dos arquivos pesquisados; na sexta parte,
indica-se estudos que podem ser realizados a partir da temática explorada nesta dissertação. Na
sétima, arrola-se todas as fontes bibliográficas consultadas durante a elaboração deste trabalho.

13

Expressão usada para designar todos os organismos da Cúria Romana que auxiliam o papa no governo da Igreja.
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2 A IGREJA CATÓLICA E OS ARQUIVOS: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

2.1 História dos arquivos eclesiásticos

2.1.1 Aspectos gerais

Antes de falarmos propriamente da história dos arquivos da Igreja Católica Romana, cremos
que seria relevante apresentar uma definição do que vem a ser exatamente “arquivos eclesiásticos”.

Hayes (2005) conceitua os arquivos eclesiásticos como:

uma coleção de documentos, registros, escrituras e petições relativos à origem, à fundação,
ao crescimento, à história, aos direitos, aos privilégios, e às constituições de uma diocese, de
uma paróquia, de um mosteiro, ou de uma comunidade religiosa sob a jurisdição da igreja; o
termo é aplicado também ao lugar ou ao depósito onde tais registros e originais são
mantidos.

Indicaremos, abaixo, os três principais tipos de arquivos que pertencem a este grupo de
arquivos comumente conhecidos como “arquivos eclesiásticos” ou “religiosos”. Estes arquivos estão
intrinsecamente ligados a instituições eclesiásticas maiores, criadas e mantidas através da ministração
do sacramento da Ordem em seus três graus (diaconato, presbiterato e episcopado, em especial os
dois últimos). Estes arquivos são: a) O arquivo arcebispal (também conhecido como arquivo
arquiepiscopal): arquivos onde se preservam as atas de concílios provinciais, documentos referentes a
sufrágios e de consagração de bispos, minutas de ensaios eclesiásticos, de pedidos e de processos
matrimoniais; b) Os arquivos episcopais ou diocesanos, contendo atas dos sínodos; documentos
oriundos da Santa Sé; minutas da cúria episcopal; expedientes de ordenações e de dispensas
materiais; informes em geral da condição espiritual e financeira de cada paróquia da diocese; c) Os
arquivos paroquiais, mantidos pela paróquia, conservam todos os documentos relativos à origem e à
história da paróquia, os mandatos e as cartas pastorais oriundas do bispo, os registros de batismo,
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confirmações, matrimônios e mortes, livros da administração das finanças da paróquia, com inventário
detalhado de todos os bens móveis e imóveis da circunscrição. Na maioria dos países, a lei civil
considera os registros paroquiais como documentos públicos autênticos, de fé pública.

Nota-se, já nos primeiros séculos da Igreja Católica, uma enorme preocupação em recolher e
guardar documentos doutrinais e catequéticos a serem posteriormente utilizados nas várias atividades
eclesiásticas como a

formação dos catecúmenos e neófitos, textos para as celebrações e

administração dos sacramentos, normatização do exercício de certos ministérios específicos no seio da
Igreja (como o diaconato), textos ligados à administração do patrimônio da Igreja (cemitérios, locais de
culto) e outros relacionados ao culto dos mártires. De fato, todos os documentos mais antigos da Itália
e de alguns outros países europeus que chegaram até nós são provenientes de entidades
eclesiásticas, quer sejam provenientes de dioceses ou de ordens religiosas (HAYES, 2005).

Na verdade, não encontramos registros explícitos sobre a existência de qualquer arquivo da
Igreja romana nos seus três primeiros séculos, período conhecido como Igreja Primitiva. As primeiras
informações que possuímos a respeito da existência de arquivo neste período se referem aos
testemunhos indiretos de Tertuliano, de Eusébio de Cesárea, do Liber Pontificalis14, testemunhos que
na verdade trazem informações relativas à organização e funcionamento das comunidades cristãs de
Roma nos primeiros séculos. Estes documentos tratam da prática de ofertas espontâneas, do bispo, do
clero, dos benfeitores, dos mártires, dos nomes e listas (matriculae) dos pobres, órfãos e viúvas, de
listas de Igrejas com as quais havia troca de comunicação. Certamente são informações preciosas,
provenientes evidentemente de fontes documentais preexistentes, conservadas e guardadas pelas
comunidades cristãs primitivas (RUBIO MERINO apud ABREU, 2000, p. 31).
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Assim, desde os primeiros séculos, a Igreja dedicou-se à conservação do testemunho de sua
obra evangelizadora, caritativa e administrativa, custodiando as Sagradas Escrituras, os textos
doutrinais, os testemunhos epistolares, os atos dos sínodos, as memórias dos mártires e em geral toda
a documentação relativa a seu governo espiritual e temporal. É inegável que a Igreja de Roma possuía
um “arquivo-biblioteca”, como era tradição naquele tempo. Infelizmente, daquela documentação não se
tem quase nada, devido especialmente à perseguição do imperador Diocleciano (284-305) que, em
303, ordenou a destruição de todos os escritos da Igreja. Eusébio (260-339), bispo de Cesárea,
considerado o primeiro historiador da Igreja, informa a respeito deste evento:

Com os nossos olhos vimos as casas de oração destruídas até as suas fundações, os livros
das Sagradas Escrituras queimados nos meios das praças, alguns pastores das Igrejas
escondidos aqui e acolá, outros ignominiosamente capturados e expostos ao ludibrio dos
inimigos (apud ARQUIVO SECRETO VATICANO, 2005, tradução nossa).

De fato, é reconhecido que foi usada grande violência por parte de Diocleciano, de 303 a 305,
contra a religião cristã. Eusébio testemunhou apenas uma parte destes eventos, visto que se tratou
apenas do primeiro de quatro editos emanados do imperador contra os cristãos. Assim, em virtude
destes fatos, a Igreja do Império, exceto na Gália, infelizmente perdeu muito do seu patrimônio
documental.

A partir do século IV, encontramos vários testemunhos sobre a conservação do patrimônio dos
arquivos, o que obviamente pressupõe a existência de arquivo. Isto se deve ao fato de ser um período
mais favorável ao cristianismo. Com a paz concedida à Igreja no ano 313, o cristianismo sai da
clandestinidade. Assim, pouco a pouco, a organização eclesiástica modela-se segundo a divisão do
império em província e diocese. O mesmo direito romano, a prática de vida, bem como o uso e a

Uma história biográfica dos papas que começa com São Pedro e que segue até o século XIV. A primeira coleção completa das biografias papais no
formulário original do Liber Pontificalis alcançou o papa Estevão V, que governou a Igreja de 885 a 891 (KIRSCH, 2005).

14
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conservação dos documentos públicos e privados, as atas, as escrituras e as memórias se inserem na
organização doutrinária, jurídica e pastoral que, lentamente, a Igreja estava moldando.

À Igreja foi reconhecido um estatuto jurídico privilegiado, reservado, superior ao da religião
pagã. Começam a ser cunhados nas moedas símbolos cristãos; introduz-se nas cortes jurídicas a
terminologia cristã e se começa a reconhecer as sentenças emitidas por tribunais eclesiásticos;
terminologias, fórmulas jurídicas e símbolos seriam encontrados ainda por muito tempo nos
documentos pontificais e eclesiásticos. De fato, no mundo romano, começa-se lentamente a atribuir
caráter de fé pública aos atos privados. Conseqüentemente, os arquivos, inclusive o papal, eram tidos
em grande consideração como instrumento de tutela de direitos e do ordenamento civil e eclesiástico.
Assim, da Igreja se reconhece a importância, no mesmo nível de relevância que se atribuía ao arquivo
ou tabularium no mundo romano.

O século IV é de grande fervor teológico e artístico. Constroem-se em Roma as primeiras
basílicas – do Latrão e de São Pedro –, onde se edificam obras e edifícios para o bispo de Roma, seu
pessoal e os escritórios da Cúria. Latrão torna-se o centro administrativo e de governo da Igreja em
Roma e o papel de direção e de unificação do papado romano se torna cada vez mais claro, sobretudo
a partir do pontificado do papa Dâmaso (366-384), que será o primeiro a chamar de “Sé Apostólica” a
Igreja de Roma. Atribui-se a este papa a transferência dos arquivos da Igreja de Latrão a um local
preparado exclusivamente para aqueles, perto da nova Basílica de São Lourenço, em uma zona
próxima ao Teatro de Pompeu.

O fato da Roma cristã, em princípio, guardar estes depósitos na casa de uma família cristã e,
mais adiante, durante as perseguições contra as comunidades cristãs, levaram à criação de um
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compartimento secreto específico no interior das catacumbas, lugar utilizado para a celebração dos
cultos, para se guardar os documentos produzidos ou recebidos por estas comunidades.

Nestes arquivos se guardavam as atas dos mártires. São Clemente (93 d. C.) – o quarto
pontífice romano – designou para Roma sete notários que seriam responsáveis pela elaboração e
guarda das atas de martírio. No desenvolvimento do regime eclesiástico, enquanto os concílios
regulavam as relações do clero com o bispo e dos bispos entre eles, constatou-se a necessidade de se
atribuir a um empregado especial a função de conservar em um lugar separado os vasos sagrados, de
registrar ordenações, decretos conciliares e sinodais e de manter em segurança os originais que
pertenciam à administração da Igreja. Este guardião oficial dos arquivos eclesiásticos foi chamado de
tabularius, em Roma, e chartophylax, em Constantinopla.

O décimo sexto cânone do Concílio de Nicéia, ocorrido em 325, sentiu a necessidade de
oficializar a atividade deste guardião. Um pouco mais tarde, o Concílio de Mileve, ocorrido na África no
ano de 402, prescreve o matricula, ou os arquivos, para registros das ordenações presbiterais e
episcopais, como forma de impedir disputas entre os bispos sobre a Antigüidade.

No mesmo século, por ordem do Papa Dâmaso (366-384), surge o primeiro grande arquivo
eclesiástico, com sede na Basílica de São Lourenço e que no ano de 648 foi transferido para a Basílica
de São João de Latrão. Este arquivo foi chamado por São Jerônimo de Chartarium Ecclesiae
Romanae. O papa Júlio I, que governou a Igreja de 337 a 352, ordenou a conservação das atas dos
sínodos e dos concílios. Em razão disso, é considerado o fundador do Arquivo da Santa Sé. Neste
mesmo período foi criado outro arquivo junto à Basílica de São Pedro, onde se guardavam importantes
documentos, dentre eles os de doações feitas aos pontífices por Pepino O Breve e por Carlos Magno.
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No final do período antigo e na Baixa Idade Média, o arquivo (scrinium ou chartarium Romanae
Ecclesiae) cresce consideravelmente. Temos referência deste crescimento através de São Jerônimo na
Carta contra Rufino de Aquiléia, escrita no início do século V e algumas biografias de pontífices, de
Celestino I (422-432) a Nicolau I (858-867), contidas no Liber Pontificalis.

Até o século VI o arquivo manteve sua conotação de arquivo-biblioteca, ou seja, não se tratava
de um arquivo propriamente dito, mas de local onde se depositavam livros ou documentos para futuras
consultas, mas onde também se preparavam, redigiam e registravam aqueles, trabalho feito pelos
notarii e scriniarii sob a supervisão do primicerius notariorum, que será chamado mais tarde de le
cancellarius ou bibliothecarius (título este que deve ser entendido em sentido lato).

Van Espen (apud ARQUIVO SECRETO VATICANO, 2005), um célebre canonista, ao
apresentar suas observações sobre o nono cânone do II Concílio de Nicéia, ocorrido em 787, registra
que no palácio do patriarca de Constantinopla foram mantidos arquivos, chamados le chartophylacium,
no qual leis e documentos episcopais contendo os privilégios e direitos da Igreja cresciam
consideravelmente. Freqüentemente, papéis importantes do estado e manuscritos valiosos da literatura
profana eram preservados nos arquivos da igreja. O Código de Justiniano, por exemplo, foi depositado
em um arquivo eclesiástico por ordem do imperador. Cremos que a prática de depositar documentos
de natureza civil em entidades religiosas católicas se devia ao fato do alto nível de organização da
mesma, bem como pelo seu poder homogêneo, congregando em seu seio todos os povos e
submetendo, inúmeras vezes, o poder civil ao religioso.

Os mosteiros seguiram o exemplo das cidades episcopais no sentido de se manterem
arquivos. Os arquivos monásticos devem muito à introdução do scriptorium (quarto onde se
elaboravam manuscritos) com seu armaria (livros-caixa) em Monte Cassino por São Bento, no ano de
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529 e no mosteiro de Viviers, na França, pelo abade Cassiodoro (531). A preservação dos fragmentos
dos clássicos gregos e romanos ainda existentes deve-se aos mosteiros católicos que, por doze
séculos após a queda do império ocidental, eram os curadores não somente de códices sagrados mas
também dos manuscritos dos filósofos gregos e dos retóricos latinos. São Bento, em sua Regra,
determinava que todos os objetos e demais utensílios do mosteiro, inclusive os documentos, deveriam
ser tratados como vasos sagrados do altar. Um mosteiro medieval possuía geralmente um arquivo rico,
contendo manuscritos raros, xilogravuras bonitas, pinturas e originais de documentos relacionados a
direitos de uma pessoa, aos privilégios dos reis e aos tratados entre as nações. Além dos arquivos
monacais, as universidades do século XIII, como as de Bolonha e de Paris, produtos das escolas
episcopais, mantiveram arquivos valiosos.

Em 1587, o Papa Sisto V concebeu a idéia de se construir em Roma um grande arquivo geral
eclesiástico para servir a todos os arquivos da Itália, mas o seu plano foi considerado impraticável e,
por isso, o mesmo pontífice, um pouco mais tarde, decretou que cada diocese e comunidade religiosa
deveriam estabelecer e manter seus próprios fundos arquivísticos (ARQUIVO SECRETO VATICANO,
2005).

Segundo Boaga (1993), em relação a atos que normatizavam a prática arquivística da Igreja na
Antiguidade, encontramos apenas três referências: a) Provavelmente, a gestão dos fundos
arquivísticos eclesiásticos nos primeiros séculos era inspirada na organização dos Gesta municipali,
que por sua vez eram regulamentados pelas leis romanas; b) O Liber pontificalis – que apresenta a lista
de sucessões de Pedro até Félix III que pontificou entre os anos 526 e 530 – recorda as iniciativas dos
Papas Clemente I (88–97), Antero (236) e Fabiano (25) para a conservação dos Gesta martyrum. Da
mesma fonte se sabe que Júlio I (341-352) ordenou se recolhessem e conservassem todos os atos
referentes às doações feitas à Igreja; c) No pontificado do Papa Gregório Magno (590-604),
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reconhecido como o organizador da chancelaria pontifícia, criam-se modelos oficiais de formulários a
serem utilizados pelos notários durante suas atividades.

Mesmo com a construção de um terceiro grande arquivo junto ao Arco de Tito na Idade Média
– o Turris Chartularia – e com o surgimento de arquivos ligados ao cabidos, abadias, irmandades,
lugares de peregrinação, encontramos apenas atos que normatizavam questões específicas de
arquivos particulares. No século XIV, por exemplo, celebram-se os primeiros concílios provinciais e
sínodos diocesanos que prescrevem inventários dos bens eclesiais. Assim, segundo Abreu (2000, p.
132) “não podemos afirmar da existência de uma legislação canônica específica, reguladora da criação
e ordenação dos arquivos eclesiásticos para o período medieval”.

As primeiras disposições do século XVI sobre arquivos junto às igrejas eram normas
particulares como as da Arquidiocese de Milão, que disciplinavam a conservação e instituíam a prática
de cópias para arquivamento em lugares diferentes: a paróquia e a diocese. Entretanto, as primeiras
normas voltadas especificamente para os arquivos eclesiásticos surgiram com o Concílio de Trento,
ocorrido entre os anos de 1545 e 1563. Os padres conciliares preocuparam-se em normatizar a
construção de igrejas, o funcionamento das irmandades, os testamentos e, em especial, obrigar as
paróquias a controlar minuciosamente o registro da administração dos sacramentos, em especial o
matrimônio, conforme se depreende do Capítulo 1º da 24ª Sessão, celebrada entre os anos de 1562 e
1563. Assim, podemos afirmar que este Concílio, o 19º celebrado pela Igreja, convocado pelo Papa
Paulo III (1534-1549) e iniciado em 13 de dezembro de 1545, esteve intimamente ligado à proliferação
dos arquivos paroquiais e ao início de uma política arquivística em relação aos fundos documentais
eclesiásticos. De fato, os arquivos paroquiais nasceram oficialmente a partir das disposições do
Concílio de Trento (ABREU, 2000, p. 137-138).
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Ao término deste Concílio Ecumênico, os bispos, cada um em sua circunscrição, trabalhariam
no sentido de cumprir, de acordo com as peculiaridades de suas dioceses, as disposições da Igreja
universal15 em relação à custódia da documentação. Em 1565, São Carlos Borromeu, em um dos
concílios provinciais, cria uma Constituição normatizadora e sistemática das práticas arquivísticas a ser
adotada na sua diocese, qual seja, Milão. Borromeu chegou a confiar a um chanceler16 a administração
do arquivo diocesano, elaborando para ele uma espécie de manual (instructio). Em 1573, durante o
terceiro Concílio provincial, Borromeu pede ao cabido17 que nomeie dois cônegos para a custódia do
arquivo capitular. A influência de Borromeu na elaboração de normas atinentes aos arquivos foi tão
grande que as normas do primeiro Concílio provincial de Milão foram declaradas pelo Papa Pio V como
aplicáveis a toda a Igreja, a partir da promulgação do Breve Inter omnes, de 6 de junho de 1566. Por
meio da Constituição Sollicitudo pastorallis ele regulamenta a existência e o funcionamento dos
arquivos pontifícios, a criação do ofício Prefeito dos Arquivos e sugere a criação de arquivos públicos e
gerais em todas as catedrais, mosteiros e abadias do Estado Eclesiástico (salvo as cidades de Roma e
Bolonha). O Papa Paulo V não pode ser esquecido visto que foi responsável pela criação do Arquivo
Secreto em 1611, exemplo clássico de um arquivo de Estado. Neste período, o arquivo estatal torna-se
um elemento fundamental no processo de administração, adquirindo uma função jurídica e política.
Além do desejo de regular as práticas religiosas sacramentais, poderíamos afirmar que a maturação da
Igreja como Estado fez com que os arquivos se tornassem mais importantes, fazendo com que a
custódia dos documentos fosse centralizada, o que provocou o surgimento de práticas arquivísticas
mais normatizadas e freqüentemente aprimoradas (ABREU, 2000).

Expressão que designa a Igreja Católica como um todo, distinguindo-a da Igreja particular, ou seja, da comunidades de fiéis governada por um bispo.
Em latim, cancellarius. Este cargo continua a existir na estrutura das dioceses. Segundo o Código Canônico em vigor (cân. 483), deve ter reputação
ilibada, podendo ser livremente destituído pelo bispo diocesano. Pode ser dado ao chanceler um auxiliar, que receberá o título de vice-chanceler. É de sua
competência fazer com que as atas emitidas pelos setores da cúria sejam redigidas e despachadas diligentemente, além de guardá-las no arquivo curial. O
chanceler e seu assistente são, por direito, notários da cúria (cân. 474) (OLIVARES D’ANGELO, 1993).
17 O Código de Direito Canônico em vigor dispõe que o cabido é “um colégio de sacerdotes ao qual compete celebrar as ações litúrgicas mais solenes na
igreja catedral ou na colegiada", além de outras funções que o direito ou o bispo lhe confiam (CDC 503).
15
16
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Em 14 de junho de 1727 é publicado por Bento XIII (1724-1729) – o único papa que recebe o
título de Papa-Arquivista – a Constituição Maxima Vigilantia que regulava o funcionamento dos
arquivos diocesanos, mas com normas extensivas a outros tipos de arquivos eclesiásticos. Esta norma
dispõe que a principal função do arquivista é redigir em duplicado um inventário e um catálogo de todo
o arquivo, deixando uma cópia no arquivo episcopal e outra no arquivo de origem. Também enfatiza a
natureza secreta do arquivo, determinando que esteja fechado com duas chaves, “prevendo a
excomunhão para quem dele tire documentos, ao mesmo tempo em que se regulamenta o acesso à
consulta dos fundos da instituição proprietária” (ABREU, 2000, p. 140-141).

Leão XIII, ocupante da cátedra de Pedro de 1878 a 1903, foi grande incentivador do estudo
histórico e fundou a Comissão Cardinalícia para a promoção dos estudos históricos. Decidiu, em 1880,
permitir aos estudiosos o acesso restrito aos documentos depositados no Arquivo Secreto do Vaticano
e na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Este mesmo papa, em 1º de maio de 1884, pelo Motu Proprio
Fin dal Principio funda a Escola Vaticana de Paleografia e Crítica Aplicada e publica dois documentos
normatizadores das atividades deste estabelecimento de ensino, bem como do Arquivo Secreto: o
Regulamento Orgânico e Disciplinar para os Trabalhos do Arquivo Secreto Pontifício” e o
“Ordenamento para a Escola de Paleografia junto ao Arquivo Pontifício Vaticano”. Esta escola foi criada
com o objetivo de atender ao estudo dos jovens presbíteros quanto à História da Igreja, partindo do rico
fundo documental custodiado pelo Arquivo Secreto do Vaticano, que foi e continua sendo o arquivo
central da Igreja18. Sob o pontificado de Leão XIII, o fundo deste Arquivo cresceu consideravelmente
com a aquisição de coleções como o Arquivo Borguese e os Registros Lateranenses. O maior motivo
deste afluxo de documentos se deve ao vultoso trabalho diplomático executado pela cúria romana após

A Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica é uma instituição superior de nível universitário. Seu estatuto atual foi aprovado pelo Papa
Paulo VI em 21 de maio de 1976. É necessário freqüentar a escola por dois anos para obter o título de Paleógrafo-Arquivista. No primeiro ano de formação
estuda-se arquivística, diplomática geral e paleografia latina; no segundo ano, os estudantes cursam codicologia, diplomática pontifícia e sigilografia (parte
da diplomática referente ao estudo dos selos).
18
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a Primeira Guerra Mundial, inclusive com o estreitamento das relações entre a Santa Sé e os países
não-cristãos, o que, conseqüentemente, deu origem a uma gama variada de documentos. Outro fato
que merece destaque quanto ao incremento do fundo em questão se refere à doação de documentos
originários das mais variadas instituições curiais, tais como a Sagrada Rota Romana, e as
Congregações dos Sacramentos, dos Bispos e Regulares e do Concílio; todos os documentos do
Concílio Vaticano I, bem como os produzidos por representações pontifícias atuantes em nações
européias foram encaminhados para aquele fundo, além de uma menor parte doada por famílias
patrícias ou instituições arquivísticas de menor porte (ARQUIVO SECRETO VATICANO, 2005).

Em 1907, Pio X dirige uma Circular aos Bispos da Itália abordando a conservação dos bens
culturais, dentre eles os documentos arquivísticos. Nesta circular, sugere a criação de uma comissão
permanente formada por membros do clero e leigos a ser instituída em cada diocese com esta
intenção. Seu sucessor, o Papa Pio XI (1922-1939), construiu uma ampla sala de consulta no Arquivo
Secreto destinada aos pesquisadores e a ampliação do depósito destinado à guarda dos documentos
pertencentes à Santa-Sé, com mais de 13.000 metros de estantes de ferro. O único feito de destaque
do Papa Pio XIII (1939-1958) em relação ao Arquivo Secreto foi ter posto à disposição deste um grande
espaço com milhares de metros de estantes, situado sobre a galeria de cartas geográficas dos Museus
Vaticanos. Já sob o pontificado de João XXIII (1958-1963) foi criado um gabinete fotográfico e dois
laboratórios de restauro, sendo ainda construído neste pontificado um novo local para a instalação do
Arquivo. O Papa Paulo VI, que ocupou a Sé Apostólica entre 1963 e 1978, teve um papel importante na
história do Arquivo Vaticano porque ampliou o edifício, construindo um subsolo na Cortile della Pigna,
com 43.000 metros lineares de estante. Esta medida permitiu guardar de forma sistemática uma
quantidade impressionante de documentos produzidos por entidades que foram extintas com a reforma
da Cúria Romana (ARQUIVO SECRETO VATICANO, 2005).
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Como resultado dos decretos obrigatórios dos concílios provinciais e sinodais, as paróquias e
institutos de vida consagrada19 começaram a se preocupar em possuir um arquivo, mas em situações
físicas ou organizacionais nem sempre favoráveis à perpetuação e disseminação dos seus fundos.

2.1.2 A estrutura orgânica da Igreja Católica e seus arquivos

Acreditamos que o arquivo eclesiástico pode otimizar o seu funcionamento prestando um
serviço de disseminação de informação eficiente e, ao mesmo tempo, custodiando os seus documentos
de natureza arquivística com todo o zelo, à medida que os que trabalhem nos diversos arquivos
eclesiásticos conheçam em profundidade a estrutura geral da Igreja. Como já foi apresentado na
revisão de literatura, o fato de se conhecer a origem dos documentos ajuda a compreender o que se
deve conservar e como se deve proceder. Ora, para se conhecer o processo de produção dos
documentos, é absolutamente necessário se debruçar sobre a instituição ao qual o arquivo esteja
atrelado, o que, neste caso, equivale a dizer que é fundamental possuir um conhecimento prévio a
respeito da organicidade da Igreja antes de se dispor a trabalhar com qualquer fundo que lhe pertença.
É neste sentido que a Igreja se reserva o direito de construir uma história própria dos seus arquivos,
museus e bibliotecas, pautada na consciência cristã, fazendo com que os bens culturais eclesiásticos
sejam tratados de forma singular. Por esta razão, apresentaremos, mesmo que de forma sucinta, os
principais órgãos pertencentes à Igreja Católica na atualidade, bem como os seus arquivos.

A principal autoridade no seio da Igreja Católica Romana é o papa, bispo de Roma e de
toda a Igreja, que detém, até a sua morte, o “poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das

19 Por vida consagrada se entende aquela forma de vida que se caracteriza pela consagração da própria vida pela profissão de compromissos -usualmente
chamados "conselhos evangélicos" – de pobreza, castidade e obediência, em uma vida em comum estável e celibatária reconhecida pela Igreja.
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almas” e “possui o poder ordinário sobre todas as Igrejas” (IGREJA CATÓLICA, 1987, p. 403). O papa,
chefe espiritual e político da Igreja, reside no Vaticano e em matéria de fé e moral é considerado
infalível. Dentre as suas inúmeras atribuições, destacamos: nomear os cardeais, eleger e destituir os
bispos, estabelecer e dividir as dioceses e aprovar os novos institutos religiosos. Todos os bispos
formam o Colégio dos Bispos, juntamente com o papa, bispo de Roma, que o preside; este colégio é
responsável em governar com soberania e plenitude a Igreja universal, de modo solene, nas
celebrações dos Concílios Ecumênicos, onde somente os bispos têm direito a voto. O Sínodo dos
Bispos é uma órgão consultivo permanente, criado pelo Papa Paulo VI em 1965 pelo motu proprio
Apostólica Sollicitudo, que busca promover uma maior união entre os bispos de todo o mundo com o
papa, debruçando-se sobre os problemas atuais da Igreja durante as assembléias.

Os cardeais, que ocupam o posto logo abaixo do papa na hierarquia, são escolhidos
livremente pelo próprio pontífice romano entre os bispos e presbíteros; se forem presbíteros, serão
ordenados bispos. Sua missão é de assistir o papa, tanto colegial, quanto individualmente, inclusive
ocupando postos burocráticos na Cúria Romana. Sua principal missão é eleger o papa. Os arcebispos,
por sua vez, são bispos que recebem este título em virtude de sua jurisdição eclesiástica ocupar o
posto de Arquidiocese. Geralmente são assistidos por bispos auxiliares. Os bispos, sucessores dos
apóstolos, governam uma parte do povo de Deus, a diocese, e não têm jurisdição sobre a Igreja
universal ou outra diocese. Têm como principal missão ensinar a palavra de Deus, preservando a
Tradição e regulando a administração dos sacramentos no âmbito de sua jurisdição. Como já dito
anteriormente, o conjunto dos bispos forma o Colégio Episcopal, que tem poder pleno e inteiro sobre
toda a Igreja e que é presidido pelo bispo de Roma, ou seja, o papa. Em outras palavras, as figuras
jurídicas do pontificado e do episcopado estão intimamente ligadas ao governo e ensino, constituindo
no que Garybay Alvarez (2005b) intitula de hierarquia de jurisdição. Já os presbíteros, como “solícitos
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colaboradores” do bispo20, são responsáveis, dentro da jurisdição de uma parcela da diocese, qual
seja, a paróquia, pelo anúncio da pregação e pela ministração dos sacramentos, promovendo assim a
santificação do povo de Deus (IGREJA CATÓLICA, 1987).

O restante das pessoas e órgãos que auxiliam o papa no governo dos bens materiais e
espirituais da Igreja universal é chamado de Cúria Romana. O Código de Direito Canônico em vigor,
em seu cânone 361, dispõe que o termo Santa Sé é empregado para designar a Cúria Romana,
juntamente com a figura do Sumo Pontífice21. A seguir, apresentaremos os dicastérios, com uma breve
descrição, quando acharmos necessário, bem como outros órgãos ligados à estrutura atual da cúria
romana:
• Secretaria de Estado: é o principal órgão da Cúria e, em razão disso, o mais próximo

do pontífice. É presidida pelo cardeal Secretário de Estado, sendo a maior autoridade na atividade
política e diplomática da Santa Sé, chegando a representar o pontífice em algumas ocasiões. Está
dividida em duas seções: Seção de Assuntos Gerais, responsável pela gestão de assuntos referentes
às embaixadas que atuam junto à Santa Sé, pela redação dos documentos confiados pelo papa, pela
regulamentação das funções dos representantes da Santa Sé, pelo controle dos órgãos de
comunicação oficial da Santa Sé, pela execução dos atos de nomeação da Cúria Romana, pela guarda
do selo de chumbo e do anel de pescador e pela publicação dos Acta Apostolicae Sedis e do Anuário
Pontifício; A Seção de Relações com os Estados é competente para cuidar das questões que devem
ser tratadas com os governos civis e organismos internacionais.22 Esta última Seção possui um arquivo
histórico constituído basicamente por documentos concernentes às relações da Igreja com os Estados
a partir de 1800. Entretanto, somente os documentos produzidos a partir de 1922 são passíveis de

‘Expressão usada pela primeira vez no Pontifical Romano, De Ordinatione Presbyterorum, e registrada na Constituição Dogmática Lumen Gentium
(IGREJA CATÓLICA, 1987).
21 O nome “cúria” foi utilizado, pela primeira vez, no século XII. Entretanto, foi somente em 22 de janeiro de 1588, com a Constituição Apostólica Immensa
Aeterni Dei, promulgada pelo Papa Sisto V, que a estrutura da Cúria Romana foi definida.
22 Atualmente a Santa Sé mantém relações diplomáticas com 172 países.
20
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consulta, sendo que o acesso aos mesmos é normatizado pelo regulamento do Arquivo Secreto
Vaticano (CUÑA RAMOS, 2003).

• As Congregações:

a) Congregação da Doutrina da Fé (anteriormente chamada de Suprema e Sagrada
Congregação do Santo Ofício): compete-lhe promover e tutelar a doutrina e os costumes da Igreja,
usando, dentre outros instrumentos, o estudo como mecanismo eficaz no processo de compreensão da
fé e de sua relação com a ciência e a sociedade civil. Segundo Cuña Ramos (2003) o arquivo deste
dicastério, além de custodiar todo o patrimônio documental da extinta Suprema e Sagrada
Congregação do Santo Ofício, compõe-se de fundos menores, como o do Tribunal do Santo Ofício de
Siena, único arquivo de uma inquisição periférica custodiada pelo Vaticano. Ao todo, o arquivo é
constituído por 5.000 pastas, divididas em três grandes séries: 1) Série arquivística: inclui os
documentos arquivísticos que tratam de assuntos semelhantes, sendo que muitos continuam a existir
como séries correntes. Dentro desta séria destaca-se: a) Acta Sancti Officii , constituída por decisões
tomadas pelos cardeais membros do dicastério com ou sem a presença do papa, mas sempre em
comunhão com este. Inicia-se em 1548 e prossegue até os dias de hoje; b) Censura librorum,
composta por documentos a partir de 1570 referentes ao exame de livros submetidos ao juízo deste
dicastério; c) Documentos sobre os sacramentos (batismo, unção dos enfermos, ordens sacras, etc.),
série estruturada no final do século XVIII a partir dos registros produzidos anteriormente, destacandose os documentos referentes ao matrimônio; d) Iuramenta, onde se pode ter acesso aos documentos
referentes às pessoas que trabalharam neste dicastério entre 1575-1905; e) Privilegia Sanctii Officii,
série ainda corrente e constituída de normas e atos em geral emanados a partir de 1660 referentes ao
próprio dicastério; 2) “Quarto histórico”23: agrupa o restante dos documentos considerados mais

O nome se refere ao local onde estão guardados os documentos ou à “sigla”, ou seja, à classificação arquivística com as quais são marcados cada
documento.
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antigos, inclusive muitas das séries descritas em antigos inventários. As suas séries mais relevantes
são: a) Cartas dos inquisidores, composta por 225 volumes de correspondências e outros documentos
atinentes às agências periféricas da inquisição; b) Grandes controvérsias teológicas após o Concílio de
Trento, formada por cerca de 200 volumes; c) Jansenismo24, controvérsia de auxiliis e outros com a
Universidade de Louvain, Bélgica, composta por mais de 100 volumes; d) Falso misticismo, quietismo25
e a teoria de Miguel de Molinos (1640-1696)26, etc, composta por mais de 200 pastas; e) Questões
ecumênicas ou relacionadas às competências da Congregação para a Evangelização dos Povos, série
composta por mais de 130 volumes de documentos; f) Hebreus, composta por documentos referentes à
situação dos guetos e aos direitos dos judeus, que freqüentemente procuravam a Santa Sé para obter
proteção da Igreja, bem como registros atinentes aos problemas dos judaizantes e ao batismo forçado
de crianças hebréias; g) Processos célebres, série formada por mais de 100 volumes27; h) Vários
processos, por usura, poligamia, sodomia, sortilégio, superstição e magia, que totaliza cerca de 50
volumes; 3) Séries civis: trata-se de um fundo antigo constituído por 300 pastas divididos em três
grandes séries – Iura diversa (1633-1816); Processus civiles (1665-1828); Positiones civiles (16761809). Toda a documentação arquivística deste dicastério produzida até 22 de janeiro de 1922, data
do final do pontificado do Papa Bento XV, pode ser consultada por estudiosos, desde que solicitem por
escrito à direção do arquivo acesso ao mesmo, apresentando nesta ocasião o diploma de curso
superior.

Com o intuito de reformular globalmente a vida cristã, o holandês Cornélio Jansênio (1585-1638), nascido em Leerdam deu início a um movimento que
abalou a Igreja Católica durante os séculos XVII e XVIII. Descontente com o exagerado racionalismo dos teólogos escolásticos, Jansênio - doutor em
teologia pela Universidade de Louvain, Bélgica e bispo de Ypres, Bélgica - uniu-se a Jean Duvergier de Hauranne, futuro abade de Saint-Cyran, que
também pretendia o retorno do catolicismo à disciplina e à moral religiosa dos primórdios do cristianismo. Os jansenistas dedicaram-se particularmente à
discussão do problema da graça, buscando nas obras de Santo Agostinho (354-430) elementos que permitissem conciliar as teses dos partidários da
Reforma com a doutrina católica. Esta doutrina foi condenada pela Igreja Católica em 1642.
25 Corrente mística surgida no final do séc XVII, promovida principalmente por Miguel Molinos, que defendia que a passividade absoluta conduziria o
homem à própria perfeição. O papa Inocêncio XI condenou esta doutrina, que teve também ramificações na França. Em 1699, no Breve Cum alias, o Papa
Inocêncio XII censurou como perigosa 23 proposições do bispo Fénelos referentes ao quietismo.
26 Padre espanhol, considerado o “fundador do quietismo”.
27 Cuña Ramos (2003) cita alguns destes famosos processos contra o arcebispo de Toledo, Espanha, Bartolomeu de Carranza; Cardeal Morone; Vittore
Soranzo (1550-1558), bispo de Bérgamo, Itália; Conde de Cagliostro (1743-1795).
24
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b) Congregação para as Igrejas Orientais: compete-lhe manter um estreito contato com
as Igrejas orientais católicas para integrá-las à Igreja de rito latino. A documentação deste dicastério,
formada por nove séries, remonta ao período de criação da Congregatio de propaganda fide pro
negotiis ritus orientalis em 1862 e da ereção em 1917 da Sacra Congregatio pro Ecclesia orientali.

c) Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos: é competente para
apreciar toda a matéria que se refira à administração dos sacramentos e ritos da Igreja, bem como à
concessão de indultos e dispensas que não sejam de competência dos bispos diocesanos sobre esta
matéria. Segundo Cuña Ramos (2003) o arquivo deste dicastério é composto, basicamente, por dois
fundos principais: 1) Sacramentos: a maior parte desta documentação está guardada no Arquivo
Secreto vaticano, sendo que apenas os registros produzidos entre 1908 e 1922 podem ser
consultados, desde que o prefeito deste dicastério o permita; 2) Culto Divino: contém todos os
documentos relativos à reforma litúrgica ocorrida após a celebração do Concílio Vaticano II e que ainda
não estão disponíveis para consulta;

d) Congregação das Causas dos Santos: compete-lhe analisar e processar todos os
pedidos referentes a candidatos à beatificação e à canonização. O seu arquivo, surgido juntamente
com a criação da Sagrada Congregação dos Ritos em 1588, guarda a documentação relativa ao culto
litúrgico e às beatificações e canonizações. Entretanto, a partir de 1969 este arquivo custodia apenas
os documentos referentes à causa dos santos (beatificações, canonizações, etc). Atualmente a
documentação está dividida nos seguintes fundos: 1) Registros dos decretos dos servos de Deus
(Decreta servorum Dei): composto por 170 volumes, de 1592 até os dias atuais; 2) Folia
Congregationum o secreta: composta por 38 volumes e 25 envelopes contendo os atos e minutas
emanados das congregações plenárias e de particulares entre 1938 e 1999; 3) Processos referentes
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aos Servos de Deus28: 433 caixas referentes a processos concluídos e em curso de 1804 até os dias
de hoje; 4) Processos antigos dos Servos de Deus, composto por 388 documentos produzidos entre os
séculos XVII e XVIII; 5) Fascículos dos processos em curso: 4600 processos das causas organizadas
pelos nomes dos servos de Deus. Cerca de 10.000 causas já apreciadas são conservadas no “Fundo
Ritos” do Arquivo Secreto Vaticano; 6) Cartas postulatórias e diversos: 1100 caixas de documentos
produzidos entre os séculos XVII e XX; 7) Acta canonizationis: 107 envelopes contendo os atos
conclusivos do processo de canonização entre 1658 e até os dias atuais; 8) Varia sanctorum: 13
envelopes que contém relações dos ouvintes da Sagrada Rota Romana, dos votos dos consultores e
cartas dos prefeitos e secretários entre os séculos XIX e XX; 9) Varia hagiographica: 600 caixas e 165
envelopes contendo material complementar referente a praticamente todas as causas de canonização
desde a criação do dicastério; 10) Apreciações impressas de aprovação de culto: cerca de fascículos e
volumes referentes a 250 causas de confirmação de culto a servos de Deus; 11) Apreciações
impressas das causas de beatificação e canonização:este é o maior fundo documental do arquivo
deste dicastério composto por itens a partir de 1814 e até os dias de hoje; 12) Biografias dos servos de
Deus: 3500 volumes catalogados e listados por nome, sobrenome e autor.

e) Congregação para o Clero (anteriormente chamada de Sacra Congregatio
cardinalium concilii Tridentini interpretam): compete-lhe examinar assuntos referentes ao ministério
pastoral do clero, vigiar a formação dos leigos e tratar do ordenamento e administração dos bens
eclesiásticos. Segundo Cuña Ramos (2003) toda a documentação produzida por este dicastério até o
final de 1920 se encontra sob a custódia do Arquivo Secreto vaticano e os registros pertencentes a esta
data permanecem na sede da Congregação para o Clero, estando divididos em duas seções: arquivo
histórico (1922-1950) e arquivo moderno (1950-2002). A parte histórica, de livre acesso, desde que se

28 Servo de Deus é o título oficial dado a um fiel católico já falecido sobre o morto sobre o qual se reconhece ter vivido as virtudes de forma heróica. É o
primeiro passo que o poderá levar a alcançar o grau de beato ou santo.
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solicite ao prefeito da Congregação, é constituída basicamente por três seções designadas segundo as
próprias competências do dicastério: clero, administração dos bens eclesiásticos e catequese.

f) Congregação para os Bispos: examina assuntos referentes às Igrejas particulares,
bem como o exercício da função dos bispos na Igreja latina. Todos os documentos produzidos por este
dicastério antes da constituição apostólica Sapienti Consilio, de Pio X, de 29 de junho de 1908 são
conservados no Arquivo Secreto Vaticano. Quanto aos documentos posteriores a essa data, só podem
ser consultados aqueles produzidos até a morte do Papa Bento XV, ocorrida em 1922. O acesso ao
arquivo depende da autorização expressa do secretário do dicastério (CUÑA RAMOS, 2003).

g) Congregação para a Evangelização dos Povos (conhecida também como
Congregação de Propaganda Fide): criada em 1622 pelo Papa Gregório XV dirige e coordena em nível
mundial todas as atividades referentes à evangelização e à cooperação missionária. A documentação
deste dicastério é dividida em dois grandes períodos: entre 1622-1892, no qual o processo de
arquivamento permanece praticamente invariável; entre 1893 até os dias atuais, quando se introduziu o
sistema de títulos e de controle por número de protocolo. Segundo Cuña Ramos (2003) este arquivo é
constituído por onze fundos principais: 1) Acta Sacrae Congregationis, Acta, (1622-2000), que é o único
fundo que continua incorporando novos documentos até os dias de hoje, constitui de decisões deste
dicastério, de atas de reuniões; 2) Escritos originais referentes a Congregações gerais, SOCG (16221892): tratam de deliberações da Congregação Geral (correspondências dos bispos, missionários,
despachos dos núncios, atos dos sínodos e visitas apostólicas, etc.) que totalizam 1044 volumes
divididos em duas grandes séries, sendo que a primeira série é constituída de documentos entre 1622
e 1668 e pelos volumes 1 a 417 e a segunda (1669-1892) refere-se aos volumes 418 a 1044; 3)
Registros referentes às reuniões, SC: formado por 1553 volumes, tratam dos documentos produzidos
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por ocasião das reuniões semanais do dicastério e são divididos em duas séries; 4) Congregações
particulares, CP, (1622-1864): constituída por 161 volumes e duas miscelâneas é formada por
documentos produzidos por comissões cardinalícias freqüentemente constituídas pelo pontífice romano
para tratar de assuntos que apresentavam uma certa peculiaridade e maior dificuldade em serem
resolvidos; 5) Congregatio particularis de rebus Sinarum et Indiarum orientalium, constituída por três
grandes subséries, quais sejam: Acta Congregationis particularis super rebus Sinarum et Indiarum
orientalium Acta CP, (1665-1856), com 24 volumes; Documentos originais das congregações
particulares da Índia e China, SOCP, (1667-1856), que possui 78 volumes e 3 miscelâneas;
Congregatio super correctione librorum Ecclesiae orientalis, CLO, que tem a tarefa de corrigir os textos
litúrgicos da Igreja no Oriente, formada por 13 volumes; 6) Audiências de Nosso Senhor, Audiências,
(1666-1895), formada por 252 volumes constituídos pelos pedidos feitos ao papa de questões que
excediam o poder do cardeal prefeito ou mesmo da congregação; 7) Breves e Bulas (1775-1952),
constituída de 11 volumes que contém as mais importantes decisões do pontífice romano quanto aos
territórios da propagação da fé; 8) Instruções (1623-1808): considerada uma das mais importantes
coleções do arquivo, trata-se das instruções enviadas por este dicastério aos bispos, núncios e outras
autoridades católicas quanto à disciplina e métodos a ser obedecido no processo de evangelização; 9)
Decretos (1622-1675, 1719-1819): trata-se de uma coleção usado internamente pela secretaria do
dicastério; 10) Cartas (1622-1892): formada por 388 volumes que tratam de cartas expedidas pela
congregação referentes a execução de decisões emanadas das congregações geral ou particulares ou
do prefeito; 11) Fundos menores, composto pelos seguintes fundos: a) Atas das comissões para a
revisão da regra (1887-1908), com 26 volumes; b) Sínodos diocesanos, com 19 volumes e duas
miscelâneas; c) Informações (1696-1730), com 17 volumes; d) Fundo de Viena, com 74 volumes, por
ocasião do retorno do arquivo que estava em Paris, acabaram no Arquivo Estatal de Viena e
recuperados em 1925 pela Congregação de propaganda fide; Miscellanee: Miscellanee varie (57
volumes), Miscellanee generali (35 volumes), Miscellanee diverse (45 volumes); e) Fundo Spiga (1686-
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1728), com 86 volumes; f) Fundo Consalvi, com 37 volumes; g) Regestum facultatum (1670-1895), com
19 volumes; Coleção de instruções, circulares e decretos impressos, com três volumes; h) Arquivo da
Procuradoria da Congregação no Extremo Oriente, com 47 caixas; i) Nova série (1893-2000).

h) Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida
Apostólica: a Sacra Congregatio super consultationibus regularium, instituída em 1586, foi unida em
1601 com a Congregatio pro consultationibus episcoporum et aliorum prelatorum. Somente em 1908
que a Congregação dos Religiosos volta a ser independente e em 1988 passa a se chamar
Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Este dicastério
ocupa-se dos assuntos referentes aos institutos de vida consagrada (ordens, congregações e institutos
seculares femininos e masculinos) e às sociedades de vida apostólica como bens, regras de vida,
direitos, privilégios. Os documentos produzidos pela antiga Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares são conservados no Arquivo Secreto Vaticano, salvo as pastas que contém os registros
históricos dos institutos religiosos fundados até o final de 1700. Os documentos produzidos a partir de
1909 são depositados em três sessões: ordens, institutos masculinos e institutos femininos (CUÑA
RAMOS, 2003).

i) Congregação para a Educação Católica e para os Institutos de Estudo: encarrega-se
dos seminários e da maioria das casas de formação e escolas dos institutos religiosos (exceto as que
são dependentes da Congregação para as Igrejas Orientais e para a Evangelização dos Povos). A
documentação de natureza arquivística está dividida em três grandes partes: seminários, universidades
e escolas. Existem ainda as seguintes séries: Secretaria, que conserva os registros atinentes às
questões referentes à Congregação, inclusive aqueles referentes às suas relações com outros
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dicastérios; Urbi et Orbi, composta por documentos de caráter geral; Pontifícia Obra de Vocações
Eclesiásticas, constituída por documentos produzidos por este órgão.

• Os Conselhos Pontifícios, ao todo, são onze, quais sejam: a) Pontifício Conselho para

os Leigos; b) Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos; c) Pontifício Conselho
para a Família; d) Pontifício Conselho Justiça e Paz, que tem como missão encorajar os católicos a
promover a justiça social a nível internacional; e) Pontifício Conselho Cor Unum, que tem o papel de
executar atividades em casos de emergências e calamidades públicas, em especial nos países em
desenvolvimentos; f) Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, composta pelas seguintes unidades:
migrantes, refugiados, estudantes internacionais, turismo, peregrinações e santuários, gente do mar,
aviação civil, nômades, circenses e apostolado da estrada; g) Pontifício Conselho para a Pastoral no
Campo da Saúde; h) Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, que tem como principal função
interpretar os atos normativos provenientes da Igreja; i) Pontifício Conselho para o Diálogo InterReligioso, que promove um diálogo amistoso entre católicos e membros de confissões não-cristãs,
especialmente fomentando o estudo. Hoje, no âmbito deste Conselho, existe a Comissão para as
Relações Religiosas com os Muçulmanos; j) Pontifício Conselho para a Cultura, que busca promover o
contato entre a Igreja e os setores culturais da sociedade civil, demonstrando a existência do vínculo
entre o cristianismo e o fenômeno cultural; k) Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais.

• Tribunais, ao todo, em número de três, quais sejam: a) Penitenciaria Apostólica, criada

no século XII, responsável pelas absolvições, dispensas, indulgências e outras graças oferecidas pela
Igreja. Os seus registros arquivísticos estão conservados no Arquivo Secreto Vaticano e pode ser
consultado com a expressa autorização do prefeito do Arquivo Secreto Vaticano ou do penitenciário
maior; b) Supremo Tribunal da Signatura Apostólica, que provê a correta administração da justiça na
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Igreja. Segundo Cuña Ramos (2003) os documentos datados entre o final da Idade Média e 1870
estão conservados no Archivio di Stato di Roma e os produzidos a partir de 1910 se encontram na sede
da Chancelaria. Quanto ao acesso, apenas os registros produzidos até 1922 podem ser consultados,
necessitando da prévia autorização do prefeito; c) Tribunal da Rota Romana, que funciona como
tribunal recursal e como consolidador da jurisprudência.

• O Sínodo, que é a assembléia dos bispos, presidida pelo pontífice romano, tem a

missão de buscar soluções pastorais que possam ser válidas e aplicadas incondicionalmente em toda a
Igreja.

• As Comissões Pontifícias: a) Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, que

será explicada pormenorizadamente mais adiante; b) Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, que objetiva
criar instrumentos para facilitar a comunhão eclesial de religiosos e leigos membros da Fraternidade do
Arcebispo Lefebvre e que desejam retornar à comunhão com o papa; c) Pontifícia Comissão para
Arqueologia Sacra; d) Pontifícia Comissão Bíblica; e) Comissão Teológica Internacional; f) Comissão
Interdicasterial para o Catecismo da Igreja Católica; g) Pontifícia Comissão para a América Latina.

• Guarda Suíça Pontifícia.

• Algumas instituições ligadas à Santa Sé, mas não pertencentes à Cúria Romana: a)

Capela Musical Pontifícia Sistina, responsável pelo canto nas principais celebrações litúrgicas da
Basílica de São Pedro; b) Esmolaria Apostólica: que depende diretamente do papa e, em seu nome,
presta serviço assistencial aos pobres; c) Fábrica de São Pedro, que tem, dentre outras funções,
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manter e administrar a Basílica de São Pedro, em Roma; d) Fundação Latinitas, que promove o ensino
da expressão latina na literatura cristã; e) Pontifício Instituto de Música Sacra, que promove o ensino de
disciplinas litúrgico-musicais e a difusão da música sacra; f) Peregrinatio ad Petri Sedem, que, dentre
outras funções, coordena as atividades de acolhida dos peregrinos do mundo inteiro à Roma e à sede
de Pedro; g) Tipografia Vaticana; h) As Academias Pontifícias: Pontifícia Academia das Ciências,
Pontifícia Academia das Ciências Sociais, Pontifícia Academia Cultorum Martyrum, Pontifícia Academia
Eclesiástica e Pontifícia Academia para a Vida; i) Biblioteca Apostólica; j) Arquivo Secreto do Vaticano;
k) L’Osservatore Romano; l) Rádio Vaticano; m) Livraria Editora Vaticana.

Como se pode notar, a estrutura da Cúria Romana é extremamente complexa em razão da
gama de atividades que ela executa através das suas dezenas de setores e unidades administrativas,
inclusive funcionando fora dos muros do Estado do Vaticano. Em razão disso, a quantidade de
documentos produzidos por estas unidades é imensa, o que exigiu por parte da Igreja a criação de uma
unidade gestora de todo este material, atualmente designada, como já dissemos anteriormente, o
Arquivo Secreto do Vaticano. Sua competência foi normatizada pelo artigo 187 da Constituição
Apostólica Pastor Bonus, nos seguintes termos:

são conservados os documentos relativos ao governo da Igreja, para antes de tudo estarem
à disposição da Santa Sé e da Cúria no desempenho do próprio trabalho, e para que depois,
por concessão pontifícia, possam representar para todos os estudiosos de história fontes de
conhecimento, mesmo profano, daquelas regiões que há séculos estão intimamente ligadas
com a vida da Igreja (IGREJA CATÓLICA, 1988, p. 11).

A maior parte do Arquivo Secreto Vaticano inicia com os documentos do pontificado do Papa
Inocêncio III, que governou a Igreja entre 1198 a 1216. Permanece ainda na França uma parcela
significativa de documentos produzidos pela Igreja entre 1305 e 1375, época em que a sede pontifícia
foi transferida de Roma para Avinhão. Quanto a documentos anteriores ao pontificado de Inocêncio III,
o Arquivo Secreto só possui alguns poucos registros. As competências dos 52 funcionários que
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trabalham no Arquivo Secreto são múltiplas e complexas, proporcionais à importância de um arquivo
constituído por dezenas de fundos documentais e que ocupam 90 quilômetros de estantes. Estes
funcionários custodiam e disseminam as informações: elaboram livros, manuais e catálogos
especializados explorando as centenas de coleções pertencentes ao arquivo; atuam em serviços de
natureza técnica em quatro laboratórios de restauro de documentos, de fotografias, de foto-reprodução
e de informática, bem como na sala de estudo, dando assistência aos pesquisadores de todo o mundo.

Quanto à acessibilidade a este Arquivo, vale mencionar que a Igreja Católica adotou, já há
alguns anos, uma política restritiva de acesso ao Arquivo Secreto, o que cremos ser compreensível em
virtude da enorme quantidade de pessoas do mundo inteiro que o procuram para realizar pesquisas de
vulto. Dentre os requisitos, apresentaremos quatro que consideramos mais importantes: 1) Estudantes
universitários não são admitidos, em nenhuma hipótese, às dependências do Arquivo Secreto; 2)
Somente pesquisadores de instituições de ensino superior que sejam capazes de realizar estudos em
fundos arquivísticos são acolhidos. Acreditamos que o pessoal que trabalha no Arquivo Secreto seja
capaz de identificar facilmente os pesquisadores com este perfil a partir da análise do formulário a ser
obrigatoriamente preenchido pelos mesmos, com dados pessoais e com o título e a finalidade da
pesquisa; 3) Se houver dois pesquisadores trabalhando com a mesma temática, apenas um deles será
admitido na Sala de Estudo; 4) Somente é permitido o acesso aos documentos produzidos até 22 de
janeiro de 1922, que foi o último dia do pontificado de Bento XV. Além deste fundo, pode-se consultar
mais cinco fundos, sendo que dentre estes o mais famoso é o fundo intitulado Ufficio Informazioni
Vaticano, que trata de documentos referentes ao pontificado do Papa Pio XII, período marcado pelo
advento de ideologias totalitárias e pela Segunda Guerra Mundial.
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2.2 Os Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

A Igreja Católica, como corporação jurídica específica29 e, para outros, como sociedade jurídica
perfeita que é30, possui uma estrutura organizacional extremamente ampla e complexa em razão,
dentre outros motivos, de sua atuação extraterritorial, exigindo, conseqüentemente uma legislação que
abarque todo este universo, regulando práticas e competências de todos os que dela fazem parte,
sejam estes pessoas ou coisas, a fim de que todos os elementos que a compõem sejam eficazmente
utilizados para o alcance de sua finalidade maior, que é “ser o sacramento da união íntima dos
homens com Deus”, conduzindo todos à salvação (IGREJA CATÓLICA, 1993, p. 191)31.

Neste sentido, justifica-se a Igreja Católica possuir um direito canônico, que nada mais é que o

conjunto das leis e das normas positivas dadas pela autoridade legítima que regulam o
entrecruzar-se das relações intersubjetivas na vida da comunidade eclesial e, assim,
constituem instituições, cuja totalidade produz a ordenação canônica, normas gerais e
positivas, que regulam a vida social no grêmio da Igreja Católica (GHIRLANDA, 1998, p. 14).

A Igreja proclama-se como fusão do divino com o humano, “sociedade provida de órgãos
hierárquicos e Corpo Místico de Cristo”, “assembléia visível e comunidade espiritual“ e instituição
“terrestre [...] enriquecida de bens celestes” (IGREJA CATÓLICA, 1987, p. 46). Assim, a religião
católica não nega ou minimiza a sua dimensão humana. Pelo contrário, faz uso dos seus bens visíveis
a fim de que “o humano se ordene ao divino e a ele se subordine, o visível ao invisível, [...] o presente à
cidade futura.” (IGREJA CATÓLICA, 1987, p. 259). Em outras palavras, os bens eclesiásticos deverão
ser usados para “ordenar o culto divino, providenciar a honesta sustentação do clero e dos outros

Del Giudice (1955, p. 43-44), em famoso artigo, define juridicamente a Igreja como “corporação institucional, não territorial, dotada de soberania
originária e autônoma e de capacidade subjetiva, pública e privada, que tende a conseguir o bem comum sobrenatural da santificação dos fiéis”. Isto quer
dizer, em outras palavras, que a Igreja nasce soberana, autônoma.
30 Entende-se como sociedade jurídica perfeita toda “sociedade que tem um fim completo e supremo na sua ordem; uma autoridade soberana
coordenadora das ações de seus membros; e que dispõe dos meios necessários para atingir esse fim” (CIFUENTES, 1971, p. 20).
31 No fim da Idade Média, a Igreja já possuía um respeitado corpo de normas jurídicas, o Corpus Júris Canonici, publicado pela primeira vez em 1500, por
Jean Chappuis e composto pelo Decreto de Graciano, as Decretais de Gregório IX, o Sexto de Bonifácio VIII, as Clementinas e as Extravagantes (CRUZ E
TUCCI; AZEVEDO, 2001). O uso das leis canônicas não se restringia ao ambiente clerical, visto que a maior parte dos princípios fundamentais da prática
notarial foi criada ou aprimorada pelo direito canônico (MELO JÚNIOR, 2000).
29
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ministros, exercer obras do sagrado apostolado e de caridade, especialmente em favor dos
necessitados” (cân. 1254 § 2º). Assim, todos os bens temporais da Igreja devem estar a serviço da
salvação do homem, visto que esta é a sua lei suprema (cân. 1752). Neste sentido, Sampel (2001)
assevera que qualquer desvirtuamento na utilização dos bens patrimoniais da Igreja deverá ser tratado
como vício do desvio de finalidade.

2.2.1 Os arquivos nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

Estariam os arquivos incluídos no que o Código de Direito Canônico (CDC) em vigor intitula de
bens eclesiásticos (cânones 1257, 310, 718, 741, 635)? Antes de qualquer coisa, devemos nos
debruçar sobre os cânones do CDC de 1983 a fim de considerar a forma pela qual os bens de
patrimônio da Igreja são compreendidos. O Código em vigor define duas classes de bens: os res
sacrae, definidos pelo cânone 1171, referem-se às coisas e lugares sagrados separados e
consagrados ou benzidos para o culto divino; a segunda tipologia de bens eclesiásticos é chamada de
bona pretiosa (cân. 1295), que tem um sentido mais lato por se tratar de tudo aquilo que está
submetido às normas do direito patrimonial da Igreja (ZANI, 2002). Assim sendo, podemos afirmar,
categoricamente, que o arquivo, termo citado 27 vezes no CDC em vigor, da mesma maneira que todos
os bens temporais pertencentes à Igreja, móveis ou imóveis, é um bem eclesiástico, regido, assim,
pelos dispositivos do Código de Direito Canônico em vigor, promulgado em 1983 e pelos estatutos
próprios, salvo exceções (cân. 1257 § 2º).

O CDC vigente, como fonte legislativa principal da Igreja, assegura ao arquivo um papel
exclusivo e fundamental no processo de guarda, preservação e disseminação de informações
referentes às atividades da Igreja, seja quanto às práticas individuais ou coletivas. As bibliotecas
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eclesiásticas, por outro lado, sequer são mencionadas no CDC. Neste sentido, compete ao arquivo
eclesiástico custodiar, além do fundo referente a ministração dos sacramentos, todos os documentos
ligados ao poder sagrado, às relações entre o clero e o povo, bem como registros referentes aos
direitos patrimoniais da Igreja visível. Assim, o arquivo é considerado indispensável à Igreja, não
apenas por ser o elemento comprovador da sua presença no meio dos povos, mas também por lhe dar
condições de se conhecer e de se fazer conhecer através dos registros seculares depositados nos
fundos arquivísticos.

O Código de Direito Canônico de 1983 define seis tipos de arquivos eclesiásticos, quais sejam:
o diocesano, divididos em três: o diocesano corrente (cân. 486), o diocesano secreto (cân. 489) e o
histórico diocesano (cân. 491 § 2º); os das igrejas catedrais, colegiadas, paroquiais e outras igrejas do
território (cân. 491 § 1) e o administrativo (cân. 1283 § 3). Podemos afirmar que as duas tipologias de
arquivos mais importantes são o diocesano (que se subdivide em dois, secreto e não secreto) e o
paroquial.

É importante registrar que existem inúmeros atos normativos de âmbito internacional,
multilaterais e bilaterais, que dispõem sobre a conservação e uso dos bens culturais da Igreja, dentre
estes o vasto patrimônio documental arquivístico. De fato, o próprio CDC em vigor dispõe que “os
cânones do Código não ab-rogam nem derrogam as convenções celebradas pela Sé Apostólica com os
Estados ou outras sociedades políticas, pelo que elas permanecem em vigor, não obstante as
prescrições contrárias deste Código” (IGREJA CATÓLICA, 1983, p. 1). Dentre os acordos multilaterais,
citemos o Convênio para a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado – assinado em
Paris no dia 14/05/1954 – e Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural –
assinada em 16/11/1972, também na capital francesa, ambos no âmbito da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
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Dentre os continentes, o europeu tem sido o mais beneficiado com a assinatura de tratados
multilaterais com a Santa Sé a respeito dos bens culturais religiosos de cada país. Felizmente, notamos
um progresso contínuo em relação a estimular tentativas no sentido de proteger e disseminar o
patrimônio cultural eclesial, inclusive em relação aos arquivos. De fato, a custódia destes bens sempre
foi encarada como uma atividade de competência exclusiva da Igreja ou, no máximo, algo a ser tratado
individualmente no âmbito de cada país, entre a Igreja local e as autoridades civis.

Os tratados multilaterais assinados nas últimas décadas são sinais de que a adequada
conservação e disseminação do patrimônio cultural da Igreja começam a ser visualizadas como um
problema mais complexo, que exige necessariamente a intervenção de outros atores que não
pertençam ao universo clerical, dentre eles entidades internacionais, públicas ou privadas32. Corral
Salvador (2001, p. 108) nota que a queda do muro de Berlim, ocorrida em 1989, incorporou uma
enorme quantidade de pessoas ao mundo ocidental e que até então pertenciam ao bloco soviético,
provocando um aumento de interesse por estes tipos de bens, especialmente nos países que, antes de
serem anexados aos países socialistas, eram, na maioria dos casos, cristãos católicos ou ortodoxos há
séculos, o que faz com que todos tenham um patrimônio cultural religioso considerável, dentre eles as
igrejas e mosteiros, arquivos, bibliotecas e objetos de culto, como os ícones.

Além dos tratados multilaterais, a Igreja na Europa tem assinado importantes concordatas e
acordos com os Estados daquele continente33. Têm ocorrido mudanças benéficas para a Igreja quanto
aos termos adotados nestes acordos e concordatas bilaterais. Anteriormente e em inúmeras vezes,
Citemos, como exemplo, alguns deles: Documento de Simpósio de Cracóvia (Polônia) sobre o Patrimônio Cultural dos Estados Participantes, em 1991,
da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa; Convênio Cultural Europeu, em 1954; Convênio Europeu de Londres para a Proteção do
Patrimônio Arqueológico, em 1969; Convenção Européia sobre Infrações referentes aos Bens Culturais, em 1985 e a Convenção Européia para a Proteção
do Patrimônio Arqueológico, todos procedentes do Conselho da Europa. Quanto aos bilaterais, citemos algumas concordatas que afetam a questão do
patrimônio cultural da Igreja Católica com a Espanha (1979, art. XV), Portugal (1940, art. 6), Itália (1984, art. 12), Polônia (1982, art. 22), Áustria (1932),
Croácia (1998, art. 2 e 6.4), Alemanha (1933) e Hungria (1997, art. 4, cap. I). Ao que parece, a única concordata assinada pela Santa Sé com um país
latino-americano que tratou, nem que de forma implícita, dos bens culturais religiosos foi assinada com a Colômbia (art. XXVII), onde se estabeleceu “o
princípio de colaboração entre a Igreja e o Estado ‘no inventário da arte religiosa nacional, que incluirá monumentos, objetos de culto, arquivos, bibliotecas
e outros, que por seu valor histórico ou estético sejam dignos de conjunta atenção para conservar, restaurar e expor com finalidade de educação social’
(CORRAL SALVADOR, 2001, p. 108, grifo e tradução nossos).
33 Citemos alguns deles: Concordata de Portugal (07/05/1940); Acordo com a Espanha sobre ensino e assuntos culturais (03/01/1979); Concordata da
Itália (18/02/1984); Concordata da Polônia (28/07/1993) (PETSCHEN, 1996).
32
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estabelecia-se uma distinção entre “propriedade do Estado” e “propriedade eclesiástica”, situação
geralmente encontrada em países católicos que, por diversas razões, passaram por períodos de forte
anticlericalismo. A adoção destas duas categorias fez com que

o processo de restauração e

tratamento técnico do patrimônio de natureza religiosa sob a custódia do Estado fosse mais rápido que
os “genuinamente religiosos”. Esta idéia se disseminou a ponto de se considerar que todo o patrimônio
cultural do país estaria a salvo se estivesse sob os cuidados do braço forte estatal. Felizmente, temos
notado progresso no diálogo entre a Igreja e o Estado em relação às questões atinentes à conservação
dos bens culturais da Igreja. De fato, o discurso centralizador tem dado espaço à cooperação pautada
no desejo de se fazer com que este patrimônio seja acessível ao povo, o que lhe dá um caráter público,
mas sem perder a sua identidade, ou seja, a sua relação de dependência com a instituição que lhe deu
origem. É neste sentido que Petschen (1996, p. 542, tradução nossa) afirma que “as concordatas e
acordos modernos entendem as obras artísticas da Igreja de outra maneira. O Estado presta sua
colaboração para a conservação das mesmas, apesar da propriedade continuar sendo da Igreja”.

Acrescentamos, todavia, que a celebração do Concílio Vaticano II foi o evento que mais
influenciou na mudança de postura da própria Igreja em relação aos seus bens materiais. De fato, “a
novidade consistiu na consideração do patrimônio cultural como instrumento de evangelização”.
(CORRAL SALVADOR, 2001, p. 113, tradução nossa), ou seja, acentuou-se a primazia do valor e
função cultual em opção ao valor e função cultural dos bens eclesiásticos. Em outras palavras, a Igreja
contempla todo o seu rico patrimônio material como elemento a ser adequadamente utilizado no
processo de evangelização dos povos, o que não invalida a finalidade cultural destes bens, mas
apenas os põe em condição de subordinação ao seu fim maior.
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O Brasil, infelizmente, não assinou nenhum acordo com a Santa Sé que abarcasse esta
temática. Os dois maiores acordos nos últimos anos parecem ser o assinado pela Santa Sé com a
Croácia, em 19 de dezembro de 1996, e com a Hungria, em razão de abranger todos os tipos bens
patrimoniais. No primeiro caso, afirma que:

o patrimônio cultural e artístico da Igreja Católica, assim como os numerosos documentos
custodiados em seus arquivos e nas bibliotecas eclesiásticas, constituem uma preciosa parte
do patrimônio integrante da herança cultural croata [e ainda de que] a Igreja Católica deseja
continuar a servir a sociedade também com seu patrimônio cultural, permitindo a todos os
interessados conhecer tal riqueza, desfrutá-la e estudá-la [sendo portanto] necessária [a]
colaboração entre a Igreja e o Estado para salvaguardar dito patrimônio, catalogá-lo,
assegurar sua proteção, permitir um ulterior incremento e fazê-lo acessível aos cidadãos
dentro dos limites requeridos para sua proteção e para a tutela dos arquivos (CORRAL
SALVADOR, 2001, p. 111, tradução nossa).

Analisaremos nos próximos itens as peculiaridades do Código de Direito Canônico de 1983 em
relação ao anterior. Para melhor entendimento dos dados, identificamos todos os cânones de ambos os
Códigos que tratam, de forma explícita ou implícita, a respeito dos arquivos e posteriormente os
destacamos em seis aspectos, quais sejam: tipologias dos arquivos; tipologias dos documentos
arquivísticos; gestão dos documentos; proteção ao fundo; responsáveis pelo fundo arquivístico;
proibições no âmbito do arquivo eclesiástico. Alguns cânones foram registrados em mais de uma
categoria em virtude de tratarem de mais de um assunto.

2.2.1.1 Tipologias de arquivos eclesiásticos nos Códigos de Direito Canônico

Encontramos duas tipologias34 inéditas de arquivos no Código de Direito Canônico de 1983,
totalizando seis categorias de arquivos considerados eclesiásticos, quais sejam: 1) o diocesano,
subdividido em três (corrente, histórico e secreto); 2) colegiados; 3) paroquiais; 4) de fundações pias; 5)
da igreja catedral; 6) de outras igrejas dos territórios.
34

Utilizamos aqui a definição de tipologia de arquivos conforme proposta por Rousseau e Couture (1998, p 201-226).
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Encontramos na literatura especializada citações de outras categorias de arquivos que não
foram discriminadas na legislação canônica. Um exemplo interessante é dado por Corral Salvador
(1993, p. 61); ele sustenta que a partir da criação de conferências episcopais em toda as igrejas locais,
nasce com elas a figura do arquivo, formado por duas seções, pelo menos:

uma relativa aos documentos produzidos ou recebidos pelos diversos organismos da
Conferência, para o exercício de sua própria atividade jurídica, administrativa e pastoral e
para perpetuar o seu testemunho de fé através da história; a outra, relativa aos fundos de
documentos arquivísticos, de diversas procedências.

Entretanto, como já afirmado, o CDC em vigor não fala a respeito de outros arquivos
provenientes de outras entidades, nem mesmo de fundos que, de certo modo, são subordinados ao
bispo como seus arquivos pessoais, os arquivos dos grupos e associações pias e os fundos das
conferências e comissões episcopais nacionais (BOAGA, 1993, p. 34).

Dentre as duas novas tipologias de arquivos, o arquivo do colégio é uma delas; encontramos
na lei canônica vigente apenas a determinação de que a ata de eleição – cuidadosamente lavrada pelo
secretário deste ato – seja assinada ao menos pelo mesmo secretário, pelo presidente e pelos
escrutinadores, guardando-a diligentemente no arquivo do próprio colégio (cân. 173 § 4). O CDC de
1917 não se pronuncia a respeito.

Como afirmado anteriormente, os arquivos de natureza diocesana, a partir da promulgação da
legislação canônica em vigor, passaram a ser constituídos por três seções, quais sejam: administrativa,
secreta e histórica. Nos arquivos administrativos diocesanos (ou correntes diocesanos) devem ser
conservados:

Tanto a documentação recebida diretamente pelo Bispo e que deve ser conservada ao longo do
seu pontificado [sic], como a documentação que ingressa em qualquer um dos organismos do
governo, administrativos e pastorais da cúria diocesana ou daquelas instituições dependentes
diretamente, por delegação do Bispo residencial (CORRAL SALVADOR, 1993, p. 61).
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No arquivo secreto diocesano, por sua vez, devem ser conservados as dispensas de
impedimentos ocultos, concedidas no foro interno não sacramental (cân. 1082); os matrimônios
celebrados secretamente (cân. 1133); os registros de admoestações e repreensões (cân. 1339 § 3); as
atas de investigação e os decretos do Ordinário com os quais ela se inicia ou finda, bem como todos os

documentos que a precedem (cân. 1719).

Contudo, a grande novidade encontrada no CDC de 1983 em matéria arquivística é a figura do
arquivo histórico diocesano. Encontramos entre seus cânones a determinação de que se crie no seio
de cada diocese um arquivo que abrigue documentos eclesiásticos de natureza histórica (cân. 491 § 2).
Apesar da presença deste tipo de arquivo não ser novo na Igreja, visto que muitas dioceses no mundo
inteiro já possuíam um arquivo histórico considerável antes da promulgação desta lei canônica, é
louvável que a Igreja universal tenha reconhecido formalmente neste compêndio a importância do
arquivo histórico diocesano como centro de cultura, como conjunto de documentos memoriais que
devem ser conservados pelas igrejas locais, podendo e devendo ser consultados por quem quer que
seja (cân. 491 § 3).

É interessante destacar que o legislador teve a preocupação de caracterizar o arquivo histórico
diocesano. Foram duas as características apontadas. Primeiro, os documentos deveriam ser
“diligentemente guardados”; ora, documentos de cunho histórico “diligentemente guardados” devem ser
subentendidos como o resultado final alcançado por um arquivo ao adotar providências atinentes ao
armazenamento (depósitos e mobiliário) e acondicionamento dos documentos, ao controle de pragas,
fungos, bem como ao controle de temperatura e umidade. Segundo, o legislador determina que os
registros devem ser “sistematicamente ordenados”, o que pressupõe a adoção de um sistema de
arranjo, por mais simples que este seja. Quanto às categorias de documentos a serem conservadas
neste fundo histórico, o CDC de 1983 não se pronuncia.
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Apresentaremos, a seguir, o Quadro 1, onde estão sintetizados os cânones dos CDC de 1917
e de 1983 referentes às tipologias dos arquivos eclesiásticos.
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Quadro 1- Tipologias dos arquivos eclesiásticos nos Códigos de Direito Canônico
Código Canônico de 1917

Tipologias de Arquivos

- Em toda diocese deverá existir um
arquivo diocesano (cân. 375 § 1).
CORRENTE
DIOCESANO
SECRETO

HISTÓRICO
COLEGIADO

PAROQUIAL

- Os vigários e prefeitos apostólicos
também são obrigados a erigir um arquivo
em sua jurisdição (cân. 304 § 1).
- Em cada bispado deve haver um
arquivo secreto ou, ao menos, um
armário totalmente fechado com chave,
que não possa ser removido de lugar no
arquivo comum (art. 379 § 1).

Código Canônico de 1983
- Um arquivo (ou cartório diocesano) deve ser
instalado em todas as dioceses (cân. 486 §
2).

- Deve existir em cada cúria diocesana um
arquivo secreto, ou no mínimo um armário ou
cofre para esse fim, com chave e que não
possa ser removido do lugar (cân. 489 § 1).

Em toda diocese deverá existir um arquivo
histórico (cân. 491 § 2º).
- Atas referentes a eleições, conservadas no
Não há referência.
arquivo do colégio (cân. 173 § 4).
- Todos os “documentos e escrituras - Todos os documentos referentes à diocese
relativos às atividades da diocese, tanto ou às paróquias devem ser conservados com
espirituais quanto temporais, devem ser todo o cuidado (cân. 486 § 1).
guardados
convenientemente
e
diligentemente fechados” (cân. 375 § 1).
Não há referência.

- Conservar-se-á no arquivo da pessoa - Cada fundação deve possuir um arquivo,
jurídica da fundação do registro de onde se guardará, dentre outras tipologias, os
DE FUNDAÇÕES PIAS
fundação da mesma (cân. 1548 § 2º).
registros de criação da mesma (cân. 1306 §
2º).
- Os bispos devem fazer com que os
- Além de vigiar os documentos do arquivo da
arquivos das igrejas catedralícias [...]
sua própria diocese, o bispo deve estar atento
produzam inventários ou catálogos duplos às atas e outros documentos oriundos dos
de seus fundos, conservando um
arquivos das seguintes igrejas: catedrais [...]
IGREJA CATEDRAL
exemplar no arquivo respectivo e
(cân. 491 § 1).
enviando outro ao arquivo episcopal (cân.
383 § 1). A retirada de documentos
destes arquivos exige cumprimento dos
dispositivos do cânone 378.
- Os bispos devem fazer com que os
- Além de vigiar os documentos do arquivo da
arquivos das igrejas [...], bem como
sua própria diocese, o bispo deve estar atento
arquivos de irmandades, confrarias e de
às atas e outros documentos oriundos dos
locais piedosos produzam inventários ou arquivos das seguintes igrejas: [...] paroquiais
catálogos duplos de seus fundos,
e outras existentes na sua jurisdição (cân. 491
DE OUTRAS IGREJAS DO
conservando um exemplar no arquivo
§ 1).
35
TERRITÓRIO
respectivo e enviando outro ao arquivo
episcopal (cân. 383 § 1). A retirada de
documentos destes arquivos exige
cumprimento dos dispositivos do cânone
378.
Fonte: Elaboração própria com base nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

35

Poderíamos elencar os das irmandades e dos seminários.
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2.2.1.2 Tipologias36 dos documentos arquivísticos nos Códigos de Direito Canônico
O CDC de 1917 arrolou onze tipos de documentos a serem custodiados pelos arquivos
eclesiásticos. Seriam eles: documentos e escrituras diocesanas; registros de ordenações; registros de
fundações pias; inventário do patrimônio diocesano; direitos da Igreja; livros de registros de celebração
secreta de matrimônio; registros de admoestações e repreensões aplicadas pelo ordinário; resumos de
ações penais e processos de natureza criminal; assentos de batismos, de matrimônio, de confirmação
e de óbitos; inventário do patrimônio de outras instituições eclesiásticas; correspondências.

No que se refere ao CDC em vigor, a variedade de tipolos documentais é consideravelmente
superior em relação à lei canônica anterior. De fato, além das onze tipos encontradas no CDC de 1917
ter sido contemplada, o novo CDC introduziu outras, totalizando assim quinze tipos de documentos. As
novas tipologias são: registros de dedicação e benção de igrejas e cemitérios; atas de escrutínios;
documentos de investigação prévia de um delito (atas, decretos etc.) e documentos de natureza
histórica que, como já citado, serão guardados em um arquivo separado dos arquivos diocesano
comum e secreto.

Em relação aos assentos paroquiais, merece destacar o fato de que o legislador se preocupou
em assinalar a conservação e permanência de todos os livros paroquiais no próprio arquivo paroquial.
Assim, mesmo os livros originais mais velhos de registros de sacramentos e de óbitos deveriam ser
diligentemente armazenados no arquivo da paróquia. Este dispositivo muda radicalmente a função do
arquivo paroquial. De fato, com este cânone, extinguiu-se a prática de encaminhar ao arquivo
diocesano cópia autêntica dos originais dos livros paroquiais, ação disciplinada até então pelo § 3 do
cânone 470 do CDC de 191737. A partir de então, a paróquia deixa de ser apenas a produtora dos seus
Terminologia utilizada aqui para se referir aos tipos documentais (DICIONÁRIO..., 1996).
Como já citado anteriormente, alguns arquivos diocesanos brasileiros continuam a adotar esta política. Entretanto, esta medida deve ser compreendida
como uma demonstração de boa vontade por parte das paróquias das dioceses em questão, visto não haver mais nenhum ato normativo da Igreja
universal que lhes imponha tal atitude.
36
37

78

registros, convertendo-se em responsável legítima pela gestão do seu próprio fundo. Em outras
palavras, há uma transferência de autoridade quanto à guarda do fundo arquivístico originário das
paróquias. Isto exige, por conseguinte, uma mudança de mentalidade por parte dos párocos em
relação ao patrimônio documental da paróquia do qual é responsável. De fato, estes registros
infungíveis, que anteriormente eram reproduzidos e as cópias enviadas ao arquivo diocesano, tornamse agora únicos e, por conseguinte, irrecuperáveis caso se percam ou se deteriorem em razão da
adoção de práticas obsoletas de armazenamento e acondicionamento dos documentos, por exemplo.
Essas informações se encontram sintetizadas no Quadro 2.
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Quadro 2 – Tipologias dos documentos arquivísticos nos Códigos de Direito Canônico
Tipos Documentais
DOCUMENTOS E ESCRITURAS
DIOCESANAS
REGISTROS DE ORDENAÇÕES

Código Canônico de 1917
- Documentos e escrituras relativos aos
negócios diocesanos, de caráter espiritual ou
temporal (cân. 375 . § 1º).
- Deve ser conservado os registros de
ordenações (cân. 1010).

Código Canônico de 1983
- Todos os documentos diocesanos e paroquiais
devem ser guardados (cân. 486 § 1).
- Os documentos de cada uma das ordenações serão
guardados (cân. 1053).

- Um exemplar dos registros de fundações deve - Será guardado um exemplar dos registros das
ser conservado (cân. 1548 § 2º).
fundações (cân. 1306 § 2º).
- Documentos redigidos por ocasião da dedicação ou
REGISTROS DE DEDICAÇÃO E
Não há referência.
benção de uma igreja e também da benção de
BENÇÃO DE IGREJAS E CEMITÉRIOS
cemitério devem ser conservados (cân. 1208).
- A ata de eleição, assinada ao menos pelo
ATAS DE ESCRUTÍNIOS
Não há referência.
secretário, pelo presidente e pelos escrutinadores,
deve ser guardada.
- Toda admoestação e repreensão, mesmo que - De toda admoestação e repreensão deve constar
REGISTROS DE ADMOESTAÇÕES E
secreta, deve constar em algum documento, pelo menos um documento, que será guardado no
REPREENSÕES APLICADAS PELO
sendo que este será guardado no arquivo arquivo secreto diocesano (cân. 1339 § 3).
ORDINÁRIO
secreto da diocese (cân. 2309 § 5).
- O texto de sentenças definitivas referentes a - O texto da sentença definitiva, juntamente com um
RESUMOS DE AÇÕES PENAIS E
processos criminais, bem como um resumo de breve resumo do fato serão conservados no arquivo
PROCESSOS DE NATUREZA
todas as ações penais apreciadas pela Igreja da diocese (cân. 489 § 2).
CRIMINAL
referentes a costumes deverão ser
conservadas no arquivo (cân. 379 § 1).
- Deve-se guardar uma cópia no arquivo da
- Deve-se guardar uma cópia no arquivo da cúria e
cúria e outra no arquivo da administração do
outra no arquivo da administração, do inventário
inventário “exato e detalhado [...] dos bens
“exacto e discriminado, por eles [os administradores],
imóveis, dos bens preciosos e de todo o resto
das coisas imóveis, e das móveis quer preciosas quer
com a descrição e preço dos mesmos”,
de qualquer modo respeitantes aos bens culturais,
anotando nas cópias mencionadas toda
com a sua descrição e avaliação” (cân. 1283).
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO
alteração da situação do patrimônio
MATERIAL DA DIOCESE
eclesiástico (cân. 1522 §§ 2 e 3).
REGISTROS DE FUNDAÇÕES PIAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS
AOS DIREITOS PATRIMONIAIS DA
IGREJA
LIVRO DE REGISTROS DE
CELEBRAÇÃO SECRETA DE
MATRIMÔNIO
DOCUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO
PRÉVIA DE UM DELITO
(ATAS, DECRETOS, ETC.)

ASSENTOS DE BATISMOS,
MATRIMÔNIO, CONFIRMAÇÃO E DE
ÓBITOS

CORRESPONDÊNCIAS

- Todos os documentos do arquivo (ou armário)
da administração terão uma cópia idêntica que
será conservada no documento da diocese
(cân. 1523 § 6).
- Toda espécie de documentos relativos ao
patrimônio da Igreja deve ser guardada em um
arquivo ou armário adequado. Cópias dos
mesmos podem ser conservadas no arquivo ou
armário curial (cân. 1523 § 6).
- A celebração de matrimônio secreto será
registrada em livro próprio, que será guardado
no arquivo secreto da diocese (cân. 1107).
Não há referência.
- Nos arquivos paroquiais devem ser
conservados os livros de batizados, de
confirmados, de matrimônios, de defuntos e
outro relativo ao estado das almas (cân. 470 §
4).

- Devem ser guardados em arquivo conveniente e
apropriado os documentos e instrumentos em que se
baseiam os direitos da Igreja ou do instituto, enviando
cópias autênticas para o arquivo diocesano (cân.
1284 inc. 9º).
- O livro especial onde se registra a celebração
secreta de matrimônio deve ser guardado no arquivo
secreto da diocese (cân. 1133).
- As atas de investigação e outras peças referentes à
investigação processual canônica, se não forem
necessárias para o processo penal, serão guardadas
no arquivo secreto da diocese (cân. 1719).
- Todos os livros paroquiais (batismos, matrimônios,
óbitos e outros), inclusive os mais antigos, devem ser
guardados no arquivo da paróquia (cân. 535 §§ 1 e
5).

- As cartas oriundas dos bispos devem ser guardadas
- No arquivo paroquial devem existir as cartas
no arquivo da paróquia (cân. 535 § 4).
enviadas pelo bispo (cân. 470 § 4).

Fonte: Elaboração própria com base nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983
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2.2.1.3 Gestão dos documentos arquivísticos nos Códigos de Direito Canônico
Comparando as práticas recomendadas quanto ao tratamento dos fundos arquivísticos
eclesiásticos, não encontramos grandes distinções entre os dois compêndios legislativos.
Todavia, o novo CDC dá uma maior liberdade ao chanceler na execução de suas atividades
junto ao arquivo diocesano. De fato, opondo-se ao Código Pio-Beneditino (cân. 376 § 1) o CDC em
vigor não estipula prazo para a inclusão de novos documentos no arquivo diocesano, como também se
omite quanto à localização do prédio do arquivo. Também não determina o método de destruição de
documentos indesejados, ao contrário do CDC anterior (cân. 379 § 1), que estabelecia a combustão
como processo a ser aplicado na eliminação de parte do fundo. Por outro lado, determina que o arquivo
secreto tenha apenas uma chave, que ficará com o bispo (cân. 490 § 1), enquanto o CDC de 1917
prescrevia a existência de dois exemplares de chaves, uma para o bispo ou administrador e a outra
para o vigário geral ou o chanceler (cân. 379 §§ 3 e 4). Quanto aos instrumentos de pesquisa, o novo
CDC inova ao exigir tanto dos arquivos diocesanos quanto paroquiais a elaboração de catálogo com
um resumo de cada item documental (cân.486 § 3), mas não se pronuncia a respeito dos documentos
conservados no arquivo secreto, ao contrário do CDC de 1917, que exigia a sua inventariação (cân.
379 § 2).

O CDC de 1917 já dispunha sobre a importância do arquivo ser construído em um local de fácil
acesso e previa punições para todos os que, porventura, impedissem o acesso de interessados aos
documentos eclesiásticos. Observamos que a Igreja já não tinha um interesse exclusivo de apenas
conservar os seus documentos arquivísticos, coisa de que muitos a acusam. É fato que a Igreja tem
autoridade para criar dispositivos legais que normatizem o funcionamento dos seus arquivos, inclusive
limitando parcial ou integralmente o acesso a qualquer um dos seus numerosos fundos documentais.
Em relação ao texto canônico, sua função quanto à matéria arquivística é apenas regulamentar a
instalação e o acesso aos fundos, que são cautelas mínimas a serem observadas pelos que gerenciam
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estas massas documentais. Em razão de seu caráter generalista, estes cânones devem ser
necessariamente complementados por regulamentos emanados da Santa Sé ou das igrejas
particulares e que atenda às peculiaridades de cada continente, país e região.

Quanto ao empréstimo de documentos, o novo CDC inovou ao não determinar prazo para a sua
devolução. Já em relação à reprodução de documentos, o texto canônico em vigor restringiu
consideravelmente o direito de acesso a este serviço. De acordo com o cân. 487 § 2, somente aqueles
que preenchem os requisitos podem tirar cópias de documentos conservados no arquivo corrente da
diocese. Os requisitos são: interesse específico, natureza pública dos documentos e conexão destes
com a pessoa interessada.

Assim, em hipótese alguma se terá acesso a documentos de caráter privado que estejam
guardados no arquivo secreto da diocese. Também não poderá ser consultado nem fotocopiado
documentos que afetem pessoas diferentes do solicitante. É interessante compreender que não se
trata de concessão de direito, tornando desnecessária a licença de quem quer que seja para exercê-lo.
Nota-se que, a partir do novo CDC, o arquivo diocesano corrente terá dois exemplares de chaves,
sendo que um deve permanecer com o bispo e outro com o chanceler. Anteriormente, o CDC dispunha
que o único exemplar de chave do arquivo deveria estar aos cuidados do chanceler.

Apesar da Igreja estar adotando uma política de abertura dos fundos sob a sua custódia,
especialmente a partir do pontificado de João Paulo II, destaca-se nos cânones do Quadro 3 a figura do
arquivo como órgão de natureza privada e de gestão administrativa eclesial, sendo portanto fechado e
estando sob a responsabilidade direta do ordinário da jurisdição.
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De fato, a autoridade do ordinário38, ou seja, do bispo, precede a de todos os outros
personagens concernentes à criação, guarda e, inclusive, quanto à autorização para se ter acesso ao
arquivo da diocese.

No Quadro 3 sintetizamos as recomendações dos CDC quanto à reprodução, guarda,
eliminação, medidas de segurança, incorporação, empréstimo e acesso.
Quadro 3 – Quanto às práticas arquivísticas (gestão documental) nos Códigos de Direito Canônico

REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

DEFINIÇÃO DO LOCAL DO
ARQUIVO DIOCESANO

GUARDA E ACONDICIONAMENTO

ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Código Canônico de 1917

Código Canônico de 1983

- Pode-se solicitar cópia legítima de documentos
que não sejam guardados na diocese ou nas
paróquias, obedecendo, portanto às normas da
autoridade eclesiástica (cân. 384 § 1).-

- “Todos os interessados têm o direito de receber [...]
uma cópia autêntica ou fotocópia dos documentos
que [...] são públicos e que pertencem ao estado de
sua pessoa” (cân. 487 § 2º).

- Deverá ser estabelecido em um “lugar seguro e - Deverá ser estabelecido em lugar seguro (cân. 486
cômodo” (cân. 375).
§ 1).
- Os documentos devem ser guardados e
acondicionados convenientemente em um
arquivo (cân. 375 § 1º; cân.470 §4).

- Os documentos devem ser guardados com muito
cuidado (cân. 486).
- Os documentos devem ser acondicionados em um
lugar seguro (cân. 486).

- A combustão é o mecanismo aplicado para se
destruir os documentos de processos criminais
em matéria de costumes cujos réus tenham
falecido ou tenha se passado dez anos da
sentença condenatória, conservando um breve
resumo e o texto da sentença definitiva no
arquivo secreto (cân. 379 § 1).

- O cânone 489 do Código Canônico de 1983 é
similar ao cânone 379 § 1 do Código Canônico de
1917 – que tratam de existência do arquivo secreto
diocesano – salvo o fato de que o código derrogado
indicava o processo a ser adotado para destruir
documentos indesejados, qual seja, o fogo.

- A queima destes documentos será realizada - A eliminação destes registros será feita anualmente
uma vez por ano (cân. 379 § 1).
(cân. 489 § 2).
- Será incorporado ao fundo um resumo e o
texto da sentença definitiva de todas as ações
criminais em matéria de costumes após a
eliminação dos documentos originais previstos
no CDC (cân. 379 § 1).
- No primeiro bimestre de cada ano devem ser
INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTOS incluídos no catálogo diocesano os documentos
produzidos no ano anterior ou todos os outros
AO FUNDO DA DIOCESE
que, porventura, não tenham ainda sido
registrados (cân. 376 § 1).
- Anualmente serão enviados um exemplar dos
livros paroquiais, exceto o livro de estado das
almas (cân. 470 § 3).

- O resumo de causas criminais em matéria de
costumes, juntamente com o texto da sentença
definitiva, devem ser incorporados ao acervo no caso
de eliminação dos documentos originais prevista no
CDC (cân. 489 § 3).
Não há referência.

Não há referência.
Continuação

“Com o nome de Ordinário designam-se, em direito, além do Romano Pontífice, os Bispos diocesanos e os outros que, embora só interinamente, são
colocados à frente de uma Igreja particular ou de uma comunidade equiparada [...] e ainda os que nas mesmas têm poder executivo ordinário geral, a
saber, os Vigários gerais e episcopais; do mesmo modo, para com os seus súditos, os Superiores maiores dos institutos religiosos clericais de direito
pontifício e das sociedades clericais de vida apostólica de direito pontifício, que tenham pelo menos poder executivo ordinário” (IGREJA CATÓLICA. 1983,
p. 21).

38
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- O acesso ao arquivo diocesano só será - Para ter acesso ao arquivo diocesano é necessária
permitido com a licença expressa do bispo ou do a licença do bispo ou do moderador da cúria e do
vigário geral e do chanceler (cân. 377 § 1).
chanceler (cân. 487 § 1).

CONDIÇÕES DE ACESSO AO
ARQUIVO DIOCESANO

- Os que trabalham no arquivo curial devem
permitir o acesso aos documentos arquivísticos
aos que legitimamente os solicitarem (cân. 2406
§ 1).
- Os outros documentos não conservados na
diocese ou nas paróquias podem ser
consultados (cân. 384 § 4).

- Os que trabalham no arquivo curial devem permitir
o acesso aos documentos arquivísticos aos que
legitimamente os solicitarem (cân. 2406 § 1).
- Os documentos arquivísticos não conservados no
fundo diocesano também podem ser consultados,
desde que sejam observadas as normas
estabelecidas pelo bispo (cân. 491 § 3).
- O resumo de causas criminais em matéria de
costumes, juntamente com o texto da sentença
definitiva devem ser incorporados ao acervo no caso
de eliminação dos documentos originais prevista no
CDC (cân. 489 § 3).

- Será incorporado ao arquivo um resumo e o
texto da sentença definitiva de todas as ações
criminais em matéria de costumes após a
eliminação dos documentos originais previstos
no CDC (cân. 379 § 1).
- No primeiro bimestre de cada ano devem ser
INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTOS
incluídos no catálogo diocesano os documentos
AO FUNDO DOCUMENTAL DA
produzidos no ano anterior ou todos os outros
Não há referência.
DIOCESE
que, porventura, não tenham ainda sido
registrados (cân. 376 § 1).
- Anualmente as paróquias encaminharão para
o arquivo diocesano um exemplar dos livros
Não há referência.
paroquiais, exceto o livro de estado das almas
(cân. 470 § 3).
- É obrigatória a confecção de catálogos dos
- Os arquivos devem possuir um catálogo com um
documentos, com um resumo de cada um dos
resumo de todos os seus registros (cân. 486 § 3).
registros (cân. 375 § 2).

- Outros arquivos instalados na diocese devem - O bispo deve fazer com que os outros arquivos
ser aconselhados pelo bispo a produzirem eclesiásticos façam inventários ou catálogos de seus
catálogos concernentes a seus fundos (cân. 383 registros (cân. 491 § 1).
§ 1).
- Será atualizado bimestralmente, com a
inclusão de registros redigidos no ano anterior e
de outros que ainda não haviam sido inseridos
(cân. 376 § 1).

INSTRUMENTOS DE PESQUISA
(CATÁLOGOS E INVENTÁRIOS) E
DESCRIÇÃO

Não há referência

- Todos os documentos diocesanos devem ser
inventariados, com um breve resumo de cada
um deles (cân. 375 § 2), bem como os livros
paroquiais e documentos relevantes (cân.470
§4).

- Todos os documentos diocesanos ou paroquiais
que estão acondicionados no arquivo devem ser
catalogados ou inventariados, com um breve resumo
de cada um (cân. 486).

- O arquivo curial conservará um inventário de
toda a documentação conservada nos fundos
documentais das igrejas catedralícias, colegiais
e paroquiais, bem como arquivos de
irmandades, confrarias e de locais piedosos.
Produzam inventários ou catálogos duplos de
seus fundos, conservando um exemplar no
arquivo respectivo e enviando outro ao arquivo
episcopal (cân. 383 § 1). A retirada de
documentos destes arquivos exige cumprimento
dos dispositivos do cânone 378.
- O arquivo diocesano deve esforçar-se para
possuir os catálogos de todos os fundos
documentais religiosos da jurisdição (cân. 383 §
1).

- Um catálogo será depositado no fundo documental
da diocese referente aos documentos oriundos dos
arquivos das seguintes igrejas: catedrais, colegiadas,
paroquiais e outras existentes na sua jurisdição (cân.
491 § 1).

- Um catálogo será depositado no fundo documental
da diocese referente aos documentos oriundos dos
arquivos das seguintes igrejas: catedrais, colegiadas,
paroquiais e outras existentes na sua jurisdição (cân.
491 § 1).
Continuação
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ARQUIVO COMUM
ARQUIVO COMUM
- O arquivo diocesano deve permanecer - O arquivo diocesano deve permanecer
fechado (cân. 377).
constantemente fechado (cân. 487 § 1) (grifo
nosso).
ARQUIVO SECRETO
ARQUIVO SECRETO
- Só pode ser aberto com duas chaves distintas: - O arquivo secreto terá apenas uma chave, que
uma será guardada pelo bispo ou administrador ficará sob os cuidados do próprio bispo (cân. 490 §
e a outra pelo vigário geral ou, faltando este, o 1).
chanceler da cúria (cân. 379 § 3).
- Nunca será aberto, nem se romperá os seus
selos em caso de vacância, salvo em urgente
necessidade (cân. 382 § 1).
- Será aberto pelo vigário capitular na presença
de dois cônegos ou de dois consultores
diocesanos, a fim de que não haja subtração de
nenhum documento (cân. 382 § 1).
- A leitura de qualquer documento aí conservado
só poderá ser feita pelo vigário capitular, na
presença de dois cônegos ou consultores (cân.
382 § 1).
- Caso o bispo ou o Administrador Apostólico
precise abrir o arquivo em questão, poderão
pedir a segunda chave e poderão abri-lo, sem a
presença de quem quer que seja (cân. 379 §
4º).
- Logo após a posse, o bispo deverá designar
um presbítero que, em caso de vacância ou
impedida a diocese, será o responsável pela
chave.- Serão incorporados ao arquivo um resumo e o
texto da sentença definitiva de todas as ações
criminais em matéria de costumes após a
eliminação dos documentos originais previstos
no CDC (cân. 379 § 1).
- No primeiro bimestre de cada ano devem ser
INCORPORAÇÃO DE DOCUMENTOS incluídos no catálogo diocesano os documentos
AO FUNDO DA DIOCESE
produzidos no ano anterior ou todos os outros
que, porventura, não tenham ainda sido
registrados (cân. 376 § 1).
MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS
ARQUIVOS DIOCESANOS

- Anualmente serão enviados um exemplar dos
livros paroquiais, exceto o livro de estado das
almas (cân. 470 § 3).
- Documentos depositados no arquivo
diocesano só serão emprestados com a
anuência do bispo ou do vigário geral (cân. 378
§ 1).

EMPRÉSTIMO39

- Vagando a Sé o arquivo não será aberto, salvo em
caso de necessidade (cân. 489 § 1).
- Será aberto pelo Administrador diocesano (cân. 489
§ 2).

Não há referência.

Não há referência.

Não há referência.
- O resumo de causas criminais em matéria de
costumes, juntamente com o texto da sentença
definitiva devem ser incorporados ao acervo no caso
de eliminação dos documentos originais prevista no
CDC (cân. 489 § 3)

Não há referência.

Não há referência.
- Documentos do arquivo diocesano só serão
emprestados com o consentimento do bispo ou
simultaneamente do moderador da cúria e do
chanceler

- O interessado deve elaborar, de próprio punho,
uma carta a ser entregue ao chanceler (cân. 378
Não há referência.
§ 2).
- O prazo de empréstimo é de três dias (cân. - O prazo de empréstimo será breve (cân. 488).
378 § 1).
- Estas normas valem para todos os fundo
documentais eclesiásticos funcionando no
Não há referência.
território da diocese (cân. 383 § 2).
Documentos do arquivo (ou armário) secreto não
Não há referência.
serão emprestados em hipótese alguma (cân. 490 §
3).

Fonte: elaboração própria, com base nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

39

Em Arquivística, “empréstimo” é a “cessão temporária de documentos para fins de consulta, reprodução ou exposição” (DICIONÁRIO..., 1996, p. 33).
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2.2.1.4 Responsáveis pelos arquivos nos Códigos de Direito Canônico

Um rápido confronto entre os dois códigos face às normas arquivísticas nos leva a crer que não
existem diferenças entre ambos, excetuando-se a ordem dos cânones. Entretanto, Boaga (1993)
aponta um ponto no CDC de 1983 que merece ser discutido.

Nota-se que permanece inalterável a figura do bispo como responsável primeiro pela custódia
dos documentos eclesiais na diocese, o que está intrinsecamente ligado à competência deste no
âmbito de sua jurisdição. O mesmo se pode afirmar em relação aos párocos quanto aos documentos
produzidos pela paróquia.

Os bispos são indicados pelo CDC de 1917 como os agentes responsáveis pela vigilância dos
arquivos de todas as entidades sob sua jurisdição,

fazendo com que os fundos das igrejas

catedralícias, colegiais e paroquiais, bem como os de irmandades, de confrarias e de locais piedosos
inventariem ou cataloguem os seus documentos, encaminhando um exemplar ao arquivo episcopal e
conservando um segundo no arquivo em questão (cân. 383 § 1). Infelizmente, o novo CDC não se
ateve ao fato da multiplicidade de arquivos no seio da Igreja, ao contrário, visto que o novo CDC reduz
drasticamente as atribuições do bispo frente aos arquivos à medida que ele somente responderá pelos
fundos documentais de quatro modalidades de instituições eclesiásticas, quais sejam: de igrejas
catedralícias, de colegiadas, de paróquias e de outras existentes na sua jurisdição. No caso da última,
“a norma não se dá conta do fato de que nem todas as igrejas construídas no território de uma diocese
são sujeitas à jurisdição do ordinário local” (BOAGA, 1993, p. 31). De fato, existem, na estrutura da
Igreja Católica, entidades que, devido à sua natureza jurisdicional, não dependem do bispo diocesano,
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fazendo com que todas ou a maior parte de suas atividades sejam realizadas de forma autônoma com
relação à diocese em que está geograficamente localizada40.

Outra questão que merece ser levantada é que o novo CDC, ao contrário do Código anterior,
não determina que o posto de chanceler deva ser necessariamente ocupado por um presbítero.
Entretanto, a prática demonstra que na maioria dos arquivos diocesanos, o cargo em questão continua
sendo ocupado por um padre, pelo menos quanto aos fundos eclesiásticos brasileiros mais
importantes, o que, de certa maneira, é absolutamente compreensível, visto tratar-se de membro da
hierarquia católica, facilitando o diálogo com o bispo. Entretanto, em virtude de ter se omitido quanto à
formação do chanceler, o novo CDC possibilita que um leigo ocupe tal posto. Conforme determinado
pelo cân. 491 § 3, o bispo deve prover esse arquivo de um regulamento que lhe permita o
funcionamento correto em relação à sua finalidade específica.

No Quadro 4 estão sintetizadas as atribuições de responsabilidade pelos arquivos eclesiásticos
nos CDC.

40 Um exemplo claro disto é a Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei, erigida pela Constituição Apostólica Ut sit, de 28 de novembro de 1982, que tem o seu
responsável, o Ordinário, nomeado pelo próprio pontífice romano. Aquele a governa com autoridade eclesiástica de regime e jurisdição,
independentemente da diocese e de sua estrutura funcional. Pode, inclusive, erigir seminários nacional ou internacional para a formação de presbíteros.
No sentido estrito do termo, uma prelazia é formada exclusivamente por presbíteros e diáconos do clero regular, que devem obediência não ao bispo da
diocese mas ao Ordinário; mas os leigos podem se associar a ela, permanecendo, entretanto, sob a jurisdição do Ordinário local. Todavia, o trabalho da
prelazia no território de uma diocese está sujeito a acordo prévio desta com o bispo diocesano do local em questão.
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Quadro 4 – Quanto aos responsáveis pelos arquivos nos Códigos de Direito Canônico
Código Canônico de 1917

Código Canônico de 1983

- Além do arquivo episcopal (cân. 486 § 2) e do arquivo secreto
- O bispo exerce o primado na criação e administração
(cân. 489 § 1), o bispo é responsável pela criação do arquivo
do arquivo da diocese e do arquivo secreto (cân. 375).
histórico (cân. 491 § 2).

Não há referência.

- Os vigários e prefeitos apostólicos41 também são
obrigados a erigir um arquivo em sua jurisdição (cân.
304 § 1)
- O bispo deve esforçar-se no sentido de recuperar
documentos que, porventura, tenham sido extraviados
ou dispersados, integrando-os ao arquivo diocesano
(cân. 376 § 2).
- Para os arquivos episcopais, o ordinário deverá
nomear um chanceler, que necessariamente deve ser
sacerdote, podendo ser auxiliado por um vicechanceler, também designado vice-arquivista. A função
do chanceler é guardar no arquivo as atas da cúria,
ordenando-as cronologicamente e elaborando um
índice das mesmas (cân. 372 § 1).
- O chanceler é o responsável pelo único exemplar da
chave do arquivo diocesano (cân. 377).
- Os bispos devem fazer com que os arquivos das
igrejas catedralícias, colegiais e paroquiais, bem como
arquivos de irmandades, confrarias e de locais piedosos
produzam inventários ou catálogos duplos de seus
fundos, conservando um exemplar no arquivo
respectivo e enviando outro ao arquivo episcopal (cân.
383 § 1). A retirada de documentos destes arquivos
exige cumprimento dos dispositivos do cânone 378.
- O pároco é o responsável pela guarda e conservação
dos documentos de sua paróquia, impedindo que
pessoas estranhas os manuseiem. A obediência a este
cânone será observada pelo ordinário ou seu delegado
em visita regulada pelo cânone 343 deste Código (cân.
470 § 4).
- Em caso de vacância ou impedimento da diocese, a
custódia da chave do arquivo secreto será
responsabilidade de um presbítero, designado pelo
bispo por ocasião de sua posse (cân. 380).
- Os administradores dos bens eclesiásticos devem
custodiar todos os documentos que tratem do
patrimônio da Igreja, guardando-os no arquivo ou
armário conveniente. Sugere que cópias destes
documentos possam ser depositadas no arquivo ou
armário da cúria (cân. 1523 § 6).
- Os notários devem mostrar os documentos
arquivísticos a quem o pedir legitimamente (cân. 374 §
3).

O bispo é responsável em criar procedimentos referentes ao
empréstimo e consulta de obras arquivísticas depositadas nos
arquivos de todas as igrejas de sua jurisdição (cân. 491 § 3).

Não há referência.

Não há referência.
- Um chanceler deve ser escolhido para velar pela redação e
guarda dos documentos da cúria no arquivo da mesma, não
sendo necessário que aquele seja sacerdote. Achando
necessário, poderá ser nomeado um chanceler, chamado de
vice-chanceler (cân. 482 §§ 1 e 2).
- O bispo e o chanceler possuem a chave do arquivo diocesano,
cada um com um exemplar (cân. 486 § 1).
- Além de vigiar os documentos do arquivo da sua própria
diocese, o bispo deve estar atento às atas e outros documentos
oriundos dos arquivos das seguintes igrejas: catedrais,
colegiadas, paroquiais e outras existentes na sua jurisdição
(cân. 491 § 1).

- A responsabilidade pelo arquivo da paróquia é do próprio
pároco. Todo este fundo será examinado pelo bispo ou por seu
delegado, por ocasião de visitas reguladas pelo cânone 396
deste Código (cân. 535 §§§ 1, 4 e 5).
- O Administrador diocesano, como responsável interino pela
Sé episcopal, poderá abrir o arquivo secreto, em caso de
necessidade (cân. 490 § 2).
- É tarefa do administrador guardar e ordenar no arquivo da
administração toda a documentação “em que se baseiam os
documentos da Igreja”, depositando cópias autênticas dos
mesmos no arquivo curial, “quando for possível fazê-lo
comodamente” (cân. 1284 § 2 par. 9).
- Dentre as funções dos notários da cúria (chanceler e vicechanceler) destaca-se apresentar os documentos arquivísticos
para consulta para aqueles que tenham legitimidade em ter
acesso aos mesmos (cân. 484 § 3).

Fonte: elaboração própria, com base nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

41

O cânone 371 § 2 do CDC em vigor dispõe que o vigário apostólico ou o prefeito apostólico são encarregados de governar, em nome do papa, uma
porção de determinada jurisdição que, por razões especiais, não tenha sido ainda constituída como diocese.
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2.2.1.5 Proibições e penalidades no âmbito dos arquivos nos Códigos de Direito Canônico
O CDC de 1917, no seu cânone 2406, previa, explicitamente, diversas penas a todos, clérigos
e leigos, que, porventura, adulterassem, subtraíssem, ocultassem ou recusassem dar cópias de
documentos aos que legitimamente a pedissem. Neste último caso, o CDC de 1917 indicou três
modalidades de punição: afastamento definitivo, afastamento temporário das funções e multas (cân.
2406). A Igreja, inclusive, no mesmo texto legislativo, ordenava que fossem excomungados todos os
clérigos que, aproveitando o período de vacância da Sé episcopal, subtraíssem, destruíssem,
ocultassem ou adulterassem documentos curiais (cân. 2405)42. O novo CDC proíbe em um único
cânone estas práticas, mas não prevê nenhuma penalidade a ser aplicada em caso de furto (cân. 428 §
2º).

No quadro 5 apresentamos a síntese dessas medidas emanadas dos CDC.

A excomunhão é a pena eclesiástica mais severa, que impede por parte do condenado a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos
eclesiais. O CDC em vigor somente prevê esta pena para os pecados de apostasia, heresia e cisma (cân. 1364 § 1º), sacrilégio contra as espécies
eucarísticas (cân. 1367), para quem usa de violência física contra o pontífice romano (cân. 1370 § 1º), para o bispo que, sem a autorização papal, confere
a consagração episcopal a alguém, bem como para este (cân. 1382), o confessor que viola diretamente o sigilo do sacramento da confissão, o intérprete,
caso haja, e todos que tenham conhecimento dos pecados manifestados em confissão (cân. 1388 § 1º), bem como quem provoca aborto (cân. 1398).
42
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Quadro 5 – Dispositivos quanto às proibições e penalidades nos Códigos de Direitos Canônico
Código Canônico de 1917

Código Canônico de 1983

- Proibi-se, explicitamente, aos clérigos e aos leigos,
subtrair, destruir, ocultar ou adulterar, por si e por
outros, documentos da cúria episcopal. O fato se torna
mais grave quando cometido por aqueles que,
legalmente, substituem o bispo (cân. 435 § 3º).

- Os administradores interinos da diocese, bem como outras
pessoas, estão proibidos de “subtrair ou destruir, por si ou por
outrem, quaisquer documentos da cúria diocesana ou neles
modificar seja o que for” (cân. 428 § 2º).

- A pena de excomunhão será aplicada ao Vigário
Capitular e a todos os outros clérigos que, por ocasião
da vacância da sede episcopal, por si mesmo ou por
meio de outros subtraírem, destruírem, ocultarem ou
adulterarem substancialmente qualquer documento da
cúria episcopal, podendo também ser castigados pelo
ordinário com a privação de benefício a ofício (cân.
2405).
- “Todos os que, por ofício, têm a obrigação de [...]
conservar as atas, documentos [...] das cúrias
eclesiásticas ou livros paroquiais e se atrevem a
falsificá-los, adulterá-los, destruí-los ou ocultá-los
devem ser afastados de suas funções e castigados pelo
Ordinário com outras penas” segundo o teor da culpa,
podendo também ser castigado aquele que,
dolosamente, “recusar dar cópias, transmitir ou mostrar
atas, documentos [...] aos que legitimamente os solicite,
ou de qualquer modo faltar o seu dever”, deve ser
punido pelo Ordinário segundo a gravidade do fato.

Não há referência.

Não há referência.

Fonte: elaboração própria, com base nos Códigos de Direito Canônico de 1917 e de 1983

2.3 Os bens culturais e a Nova Evangelização no pontificado de João Paulo II

No contexto desta pesquisa, acreditamos ser importante compreender como a Igreja tem
encarado o fenômeno cultural no mundo hodierno, especialmente a partir do pontificado de João Paulo
II. Isto se faz necessário à medida que o arquivo, objeto do nosso estudo, é encarado como importante
elemento constitutivo do universo cultural da Igreja Católica e sua importância tem crescido
consideravelmente, especialmente porque tem se convertido em um eficaz instrumento de aproximação
com outras culturas, de diálogo com o homem. Desde o início de seu pontificado, o Papa João Paulo II
demonstrou uma grande preocupação em fazer com que a Igreja respondesse com vivacidade e sem
temeridades ao fenômeno da secularização. A secularização, neste caso, deve ser entendida como “o
processo de cisão, de destaque, e de emancipação praticamente de todos os âmbitos da vida humana
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terrena do complexo de significados que a fé cristã confere àquela” (FIGL, 19- - , p. 952). Isso fez com
que seu pontificado fosse intimamente marcado por manifestações em defesa de uma cultura imbuída
de valores religiosos, se possível, cristãos. É possível que João Paulo II tenha sido o Papa que mais
conseguiu dar um caráter universal à moral cristã, concebendo previamente a idéia da existência de um
elemento comum que une os homens de todas as culturas em um único ideal, que é a busca legítima
da felicidade, fomentando assim um diálogo contínuo com outras culturas. Neste sentido, o pontífice
mencionado afirma que:

O diálogo da Igreja com a cultura de nosso tempo é o setor vital em que “se joga o destino
da Igreja e do mundo neste final de século XX”. Não há, de fato, mais que uma cultura: a
humana, a do homem e para o homem. E a Igreja, mestra em humanidade [...], graças [...] a
seu patrimônio humanístico e científico, expõe os mistérios do homem e do mundo
explicando-os à luz da Revelação (DICCIONARIO..., 2000, p. 352).

Na verdade, a partir dos anos 1960, observando o surgimento de novos sistemas de idéias no
mundo inteiro, a Igreja tem demonstrado uma grande preocupação e sensibilidade em manter um
diálogo com outras culturas, inclusive não cristãs, numa clara tentativa de fazer com que a religião, com
todo o seu arcabouço, não seja considerada um elemento estranho ou menos importante na vida social
moderna. Entretanto, esta postura de respeito por parte da Igreja em relação a outras culturas não
significa afirmar que todos os fenômenos culturais, inclusive no campo religioso, devam ser
passivamente aceitos. O Papa Paulo VI, já havia se manifestado a respeito: “a ruptura entre o
Evangelho e a cultura é, sem dúvida alguma, o drama de nosso tempo, como também foi em outras
épocas” (DICCIONARIO..., 2000, p. 345, tradução nossa).

Assim, já no Concílio Vaticano II, através da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, a Igreja
debruçava-se sobre o fenômeno de ruptura ou de rejeição da práxis religiosa no contexto de uma
sociedade que surgia:
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Multidões cada vez mais numerosas afastam-se praticamente da religião. Ao contrário dos
tempos passados, negar Deus ou a religião ou abstrair de ambos não é mais algo de insólito
e individual. Com efeito tais atitudes apresentam-se hoje não raramente como se fossem
exigência do progresso científico ou de certo humanismo. Todas estas coisas, em muitas
regiões, não somente são expressas nas máximas dos filósofos, mas também atingem
amplamente as letras, as artes, a interpretação das ciências humanas e da história e as
próprias leis civis, de tal modo que em conseqüência muitos se perturbem (IGREJA
CATÓLICA, 1987, p. 149).

A Constituição mencionada foi muito importante por ter introduzido no seio da Igreja uma rica
discussão sobre a cultura43 em toda a sua complexidade, reconhecendo a existência de uma grande
distância entre estes dois elementos – Igreja e cultura – que havia se dilatado ainda mais com o
advento das novas ideologias (como o capitalismo e o socialismo) e das tecnologias.

O Papa João Paulo II proclamou, na Exortação Apostólica Christifideles laici, a absoluta
necessidade por parte da Igreja de dar “um grande passo adiante em sua evangelização” [como uma]
“grande, empenhativa e magnífica tarefa, [que assegurasse] o crescimento de uma fé límpida e
profunda, capaz de fazer destas tradições uma força de autêntica liberdade” (1985, p. 82; p. 155, p.
84). Em outras palavras, João Paulo II afirma que esta nova evangelização seria:

uma resposta adequada aos “sinais dos tempos”, às necessidades dos homens e dos povos
neste último trecho do segundo milênio. [Significaria], além disso, a promoção de uma nova
dimensão de justiça e de paz, assim como uma cultura mais profundamente radicada no
evangelho (DICCIONARIO..., 2000, p. 648, tradução nossa).

De fato, a nova evangelização seria, nas palavras de João Paulo II, uma ‘nova síntese entre fé
e vida, fé e cultura e uma resposta à constatação “que em nossa época estão vivendo a cultura e a vida
dos povos da Europa, atravessadas por uma crise de consciência coletiva, que ameaça

43 A expressão cultura foi definida pela Igreja na Constituição Gaudium et Spes (IGREJA CATÓLICA, 1987, p. 205): “todas as coisas com as quais o
homem aperfeiçoa e desenvolve as variadas qualidades da alma e do corpo; [...] exprime, comunica e conserva, em suas obras, no decurso dos tempos as
grandes experiências espirituais e as aspirações, para que sirvam ao proveito de muitos e ainda de todo o gênero humano. [...] A cultura humana tem
necessariamente um aspecto histórico e social, e que a palavra ‘cultura’ se reveste com freqüência de sentido sociológico e etnológico. Neste sentido, falase de pluralidade de culturas. Pela maneira diversa de utilizar as coisas, de trabalhar e de se exprimir, de praticar a religião e formar os costumes, de
estabelecer as leis e as instituições jurídicas, de favorecer as ciências e artes e de cultivar o belo”).
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escurecer ou inclusive, arrancar suas raízes cristãs” (DICCIONARIO, 2000, p. 646).

Para isso, o papa apresentou caminhos a serem traçados por toda a Igreja, que extrapolaram e
muito o campo da práxis religiosa. Esta nova maneira de evangelizar está pautada na idéia de que a
Igreja “não só comunica ao homem a vida divina, como também, de certo modo, difunde o reflexo de
sua luz sobre o universo, sobretudo pelo fato de que une e eleva a dignidade humana, consolida a
coesão da sociedade, e enche do mais profundo sentido a atividade cotidiana dos homens.”44 Assim, a
interferência da Igreja em outros campos sociais se justifica. Em outras palavras, João Paulo II
reconhece que a cultura e a fé estão estreitamente relacionadas: “Eu estou convencido – e a história
das civilizações poderia atestá-lo – que existe um laço orgânico e constitutivo entre a religião e a
cultura” (1997, p. 341). Em outra ocasião afirma que “a igreja necessita da cultura da mesma forma que
a cultura necessita da Igreja” (1997, p. 351), já que a cultura plena compreende a formação moral, a
educação para as vicissitudes da vida individual, social e religiosa (1997).

Assim, esta “nova evangelização” não se reduziria a uma mera tentativa mais bem elaborada e
sistematizada do que as anteriores de fazer proselitismo, de recristianizar o mundo, mas de ajudar o
homem a notar que o elemento religioso é constitutivo da cultura da maioria das nações, destacando,
de forma especial, a presença secular da Igreja em muitos países, especialmente na América e
Europa.

Neste mesmo sentido, o então Núncio Apostólico no Brasil45, Dom Carlos Furno, afirma que “o
conceito de cultura constitui um instrumento do qual a Igreja não pode prescindir, sem perigo de

O termo “nova evangelização” surgiu em 1968, durante a Assembléia Ordinária do Conselho Episcopal Latino-Americano, realizada em Medellín,
Colômbia, quando a Igreja se comprometeu a “alentar uma nova evangelização e catequeses intensivas [...] para obter uma fé lúcida e comprometida”
(apud Kloppenburg, 1990, p. 16, grifo nosso). Por outro lado, João Paulo II foi o primeiro papa a recorrer a esta expressão durante visita pastoral a Porto
Príncipe, Haiti, ocorrida em 9.3.1983.
45 O Núncio Apostólico é o representante da Santa Sé, ou seja, do Papa e da Cúria Romana. Como chefe de missão diplomática, é enviado e recebido pelo
país ao qual foi enviado e exerce, também, junto à Igreja local outras atividades. Assim, sua missão tem um caráter duplo, ou seja, eclesial e civil.
44
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incorrer em erros e de faltar à sua missão [...]. A cultura [...] para elevar-se precisa de ser [sic] vivificada
pelo elemento divino, que é o fator de toda transformação e superação” (1988, p. 27).

Para isso, a Igreja valeu-se de todos os instrumentos legítimos, dentre eles as artes, as
bibliotecas, os arquivos e os meios de comunicação social para transmitir ao mundo a cultura cristã,
transformando-a em elemento testemunhal de sua ação pastoral no meio dos povos. Percebemos
assim que a Igreja usa de seus bens, dentre eles os fundos arquivísticos, para consolidar a sua missão
que, por sua vez, extrapola os limites do universo puramente religioso, interferindo diretamente na
cultura de forma global, no modo de viver e de pensar das comunidades onde ela atua, transformando
e criando uma nova cultura.

Os elementos materiais que compõem parte da cultura eclesial – catedral, mosteiros,
santuários, arquivos, museus, bibliotecas, pinturas e demais objetos utilizados para o culto divino – são
o resultado da própria missão eclesial. Em outras palavras, “a Igreja, quando evangeliza, cria cultura”
(SANCHO CAMPO, 1996, p. 511, tradução nossa). Neste contexto, a cultura é apontada como um dos
campos a ser transformado pela ação da Igreja, devendo a ela ser dada uma atenção especial,
especialmente por dois motivos: 1) O progresso da cultura fez com que ela se parecesse divorciada
não apenas da fé cristã, mas também dos valores humanos; 2) A existência de uma cultura científica e
tecnológica incapaz de dar resposta à procura da verdade e do belo.46

Rode, atual Prefeito da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedades de
Vida Apostólica, sustenta que o patrimônio eclesiástico, “por possuir uma grande força de expressão, é
[...] um meio privilegiado de iniciação à fé, sobretudo em nossa época de ignorância religiosa

46 Quanto a esta dicotomia de “cultura humanista cristã” e “cultura secular”, o Concílio Vaticano II afirma: “Existe o perigo de o homem, confiando
demasiadamente nas descobertas atuais, julgar que se basta a si mesmo, descuidando os valores mais altos” (IGREJA CATÓLICA, 1987, p. 209).
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generalizada, marcada por uma perda da sensibilidade” (1995).47

O Pontifício Conselho da Cultura (1999), neste mesmo contexto, afirma que

o patrimônio cultural da Igreja testemunha uma fecunda integração entre cultura e fé. Ele
constitui um recurso permanente para uma educação cultural e catequética, que une a
verdade da fé à autêntica beleza da arte (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 122-127). Frutos de
uma comunidade cristã que viveu e vive intensamente sua fé na esperança e na caridade,
estes bens cultuais e culturais da Igreja estão aptos a inspirar a existência humana e cristã
no alvorecer do Terceiro Milênio.

Notamos claramente que a valorização da cultura, resultante do processo de pensar dos
homens se deve ao fato de que o pontífice a tinha como elemento propulsor da verdade, de uma
realidade inquestionável, objetiva, que por sua vez, conduziria naturalmente à busca do transcendente,
que, segundo o papa, poderia ser alcançada naturalmente através da razão. João Paulo II fala de
modalidades distintas de culturas – culturas cientifica, humanística e mística – que por sua vez estão
intimamente associadas ao conceito de essência, que para o papa conduziria o homem ao belo, à
verdade e ao bem. Assim, ele afirma que “não existe verdade que não possa tornar-se universal”. Em
outras palavras, a cultura, fruto do trabalho físico e intelectual humano não se oporia à fé. Pelo
contrário, já que toda cultura, à medida que se torna uma “cultura autêntica”, uma cultura genuinamente
humana, tende a considerar todos os aspectos constitutivos dos indivíduos, dentre eles a religião. É em
razão disso que João Paulo II (2000, p. 350) afirma:

Cada vez que falo da cultura me vem a mente a expressão de Santo Thomas de Aquino:
Genus humanum arte et ratione vivit: o gênero humano vive de arte e da razão. Portanto, o
homem vive da ciência! Da ciência, ou seja, da busca da verdade sobre si mesmo, sobre o
mundo que o rodeia, sobre o cosmos e, finalmente sobre Deus. O homem não é somente
criador da cultura, como também vive da cultura e mediante a cultura. O mesmo se deve
dizer em relação a nação. A nação vive da cultura e mediante sua cultura.

Neste caso específico, Rode está tratando mais especificamente dos bens arquitetônicos e musicais da Igreja, associados ao conceito de “beleza
clássica”, que teria tido origem na Idade Média - com a construção de Igrejas, no ocidente, e dos ícones, no oriente – e no Humanismo e no Renascimento
– que retratava através da arte pictórica e outras, acontecimentos retratados nas Escrituras Sagradas. Segundo Poupard (apud BELEZA (A)..., 2005), a
arte continua sendo uma «espécie de ponte rumo à experiência religiosa, e sua finalidade “é tornar perceptível, ou melhor ainda, fascinante o mundo do
espírito”. Não é por acaso que tem surgido no seio da Igreja, especialmente a partir do pontificado João Paulo II uma frutuosa discussão a respeito de uma
nova estética, capaz de conduzir o homem a Deus através da beleza manifesta em sinais visíveis (arquiteturas, ícones, cantos etc.).
47
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Por conseguinte, o patrimônio cultural da Igreja tem uma missão clara e pontual: conduzir o
homem a Deus, ao transcendente. Todas as outras finalidades que, porventura, possam ser agregadas
a este objetivo maior, estão subordinadas à missão pastoral da Igreja. Assim, a comunidade eclesial
contempla seus arquivos e outros bens culturais como fé materializada, com uma alta carga de valor
simbólico. É atribuída a seu patrimônio – fragmentos do passado – a função de transmitir às gerações
futuras a fé no transcendente. É por isto que o Papa João Paulo II, em discurso aos funcionários do
Arquivo Secreto Vaticano e da Biblioteca Apostólica Vaticana dirigiu-se a eles afirmando que: “o serviço
à nova evangelização da cultura é um empenho central e vital da Igreja” (JOÃO PAULO II, 1999, p. 9).

Finalmente, podemos sintetizar o pensamento de João Paulo II em relação à cultura e aos
bens culturais nos seguintes pontos:
- Não há sociedade sem patrimônio e identidade culturais próprios. Logo, existe pluralidade de
culturas;
- A cultura é importante para a Igreja já que a fé, para tornar-se acolhida, pensada e vivida,
deve tornar-se cultura. Cremos que o Papa, neste aspecto, reivindica para a fé um caráter cognitivo;
- A Igreja é importante para a cultura, já que garante a estes elementos fundamentais na
constituição de uma cultura plena, como a moral;
- A Igreja deve se preocupar com os fenômenos culturais porque toda expressão de cultura
busca, fundamentalmente, o belo, o verdadeiro e o bem. Deus é o sumo bem. Logo, toda beleza
material é um reflexo do transcendente;
- A missão da Igreja é reconduzir o homem à descoberta do vínculo entre Verdade-BemLiberdade;
- Todas as culturas têm algo em comum: nasce do homem para o homem;
- Toda cultura “autêntica” permite o homem chegar a sua essência e a verdade universal;
- A cultura científica não se opõe à cultura mítico/religiosa;
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- O patrimônio cultural eclesiástico atua em duas direções: pastoral e cultural, ou seja, conduz
o homem ao belo e a verdade, ao mesmo tempo em que transmite a fé;
- O arquivo, como bem cultural da Igreja, é instrumento de evangelização, de transmissão da
verdade, de ponte ao transcendente.

2.3.1 A Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja

A custódia do patrimônio cultural da Igreja universal era realizada pela então denominada
Pontifícia Comissão para a Conservação do Patrimônio Artístico e Histórico, órgão criado em 1988,
através do decreto Pastor Bonus, que reorganizou a estrutura da Cúria Romana, e subordinado à
Congregação para o Clero. Nesta Constituição Apostólica, a Igreja destacou a particular importância de
duas espécies de documentos: escritos e instrumentos jurídicos que relatam o cuidado pastoral e
aqueles que tratam de direitos e obrigações das dioceses, paróquias, igrejas e outras entidades
jurídicas vinculadas à Igreja (art. 101 § 1º). Em 1993, a mencionada Comissão foi extinta e suas
atribuições foram transferidas para a Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, criada pelo
Motu Próprio Inde a Pontificatus Nostri Initio. Essa Comissão tem, basicamente, três funções, quais
sejam: 1) Presidir a tutela do patrimônio histórico e artístico de toda a Igreja (obras de arte, documentos
históricos e todos os bens conservados nos arquivos, museus e bibliotecas); 2) Colaborar com as
igrejas particulares e com os organismos episcopais na conservação do patrimônio daquelas; 3)
Promover uma sensibilização cada vez maior em âmbito eclesiástico sobre a importância destes bens,
com o auxílio das Congregações para a Educação Católica e para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos.
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A execução dessas atividades acima mencionadas depende de uma compreensão clara e
exata do que vem a ser patrimônio cultural da Igreja. Já houve uma discussão a respeito do termo que
deveria ser utilizado para designar os bens culturais eclesiásticos. Apesar de alguns defenderem o uso
do termo “patrimônio cultural”, em virtude de ser adotado tanto pelas instituições religiosas quanto por
instituições internacionais, nota-se que esta expressão sequer é usada constantemente ou é facilmente
definível. Outros termos são freqüentemente utilizados, tais como “bens culturais”, “bens de interesse
cultural”, “patrimônio histórico”, “patrimônio histórico artístico e cultural”, e a ainda “patrimônio histórico
artístico”. Encontramos, inclusive, dentro da estrutura da própria Igreja, expressões distintas para
designar a mesma coisa.48

A Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, composta por 16 membros e 23
assessores, tendo cinco oficiais e encabeçada pelo Presidente e o Secretário, tem mantido um estreito
contato com vários organismos internacionais, como a UNESCO, a União Européia, o Conselho da
Europa e o Instituto Central para a Restauração, além do Instituto Central para o Catálogo e a
Documentação a fim de alcançar com maior eficiência os seus objetivos, especialmente porque em
muitos países ocidentais, a história civil está intimamente associada à implantação e desenvolvimento
do catolicismo no decorrer dos séculos.

Esta Comissão Pontifícia tem se preocupado em publicar cartas-documento com o objetivo de
criar no seio da Igreja um ambiente favorável quanto à valorização do seu próprio patrimônio cultural.
Dentre estes documentos destacamos as cartas-documento “As bibliotecas eclesiásticas na missão da
Igreja” (1994, tradução nossa) – com orientações para a comunidade eclesial a fim de aumentar seus
esforços em relação às bibliotecas religiosas – e “A formação dos futuros presbíteros à atenção para

Em 11 de abril de 1971, a Sagrada Congregação para o Clero enviou para os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo uma carta
circular intitulada “Sobre a conservação do patrimônio histórico artístico da Igreja”. Os acordos entre a Santa Sé e a Espanha (3.1.1979, art. XV) falam
de “seu patrimônio histórico artístico e documental”, enquanto uma das comissões da Conferência Episcopal Espanhola se denomina “Comissão para
o Patrimônio Cultural”(CORRAL SALVADOR, 2001, grifos nossos).

48
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com os bens culturais da Igreja” (1992, tradução nossa) – em que se pede um maior cuidado na tutela
e valorização dos bens culturais da Igreja em sua missão evangelizadora. Em virtude da natureza desta
dissertação, deter-nos-emos a apresentar detalhadamente a carta circular “A função pastoral dos
arquivos eclesiásticos” (1997), já citada.

O documento está constituído de cinco partes, incluindo nestas a conclusão. Os arquivos são
apontados como “centros de cultura e de acção eclesial [e] factores de cultura para a nova
evangelização” (p. 16), sendo considerados, portanto, “um bem cultural de primeira importância”,
devendo ser conservados, disseminados, reavivados e valorizados por representarem “a mais direta
ligação com o patrimônio da comunidade eclesial” (p. 17). E indica as razões pelas quais os arquivos
são importantes:

1) Cultivam a memória da vida da Igreja;
2) Manifestam o sentimento de tradição;
3) Permitem reconstruir as vicissitudes da evangelização e da educação para a vida cristã;
4) São fontes primárias para a reconstituição histórica das variadas expressões da vida
religiosa e da caridade cristã;
5) Testemunham a unicidade e a continuidade da Igreja através dos séculos, que recolhe
“desde a época apostólica os testemunhos da fé” (p. 13);
6) Põem em relevo as atividades religiosas, culturais e assistenciais das múltiplas instituições
eclesiásticas, favorecendo a compreensão histórica das expressões artísticas que se
originaram no decurso dos séculos;
7) Oferecem a possibilidade das instituições eclesiásticas se adequarem “às exigências dos
fiéis e dos homens do nosso tempo” (p. 15) através de uma esclarecida ação pastoral. Em
outras palavras, a pesquisa histórica favorece “o desenvolvimento das precedentes
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experiências eclesiais, a verificação das inobservâncias, a renovação em referência às
mudadas condições históricas.” (p. 15-16).

Nota-se, portanto, que a Igreja, especialmente a partir do Concílio Vaticano II, tem considerado
o seu patrimônio documental de forma mais dinâmica, como um elemento importante e potencializador
na atividade pastoral.O arquivo, que ainda é encarado em muitas comunidades eclesiais como o lugar
dos documentos velhos e empoeirados, é apontado pelo magistério eclesiástico como um recurso de
“primeira importância” na atividade pastoral e missionário da Igreja. Nesse mesmo documento a
Pontifícia Comissão descreve os tipos de arquivos eclesiásticos - diocesanos, paroquiais, de outras
entidades não sujeitas ao bispo diocesano e de pessoas jurídicas – e os define segundo a sua função:

correntes (dos documentos da vida e gestão da entidade), arquivos históricos (dos
documentos de relevância histórica), arquivos secretos diocesanos (dos documentos de
causas criminais, dos atestados dos matrimônios [sic] de consciência, das dispensas dos
impedimentos ocultos [sic], etc) (p. 18).

Apesar de admitir que a situação dos arquivos eclesiásticos no mundo é muito diferenciada, a
Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja propõe algumas orientações aos bispos a fim de
que, visando à conservação e valorização do patrimônio arquivístico, formulem os seus próprios
programas de ação. São elas:

a) Sugere a criação de comissões mistas, “compostas pelos responsáveis dos arquivos
existentes nas dioceses e por especialistas de sector” (p. 18);
b) Admite o uso de métodos arquivísticos diferenciados para o tratamento de fundo
arquivísticos distintos, mas exige que todas as técnicas utilizadas sejam elaboradas de forma que se
permita o futuro desenvolvimento do fundo, inclusive no uso de novas tecnologias e também no
intercâmbio de informações (p. 19). Ao que parece, este dicastério está se referindo à possibilidade da
adoção de diferentes técnicas de arranjo da documentação conservada em arquivos diversos. É
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interessante, contudo, notar que todo o tratamento arquivístico deve ser realizado no sentido de
otimizar o acesso à documentação custodiada pelas entidades eclesiásticas católicas e de não impedir
o uso efetivo da informática e de outros recursos tecnológicos;
c) Propõe a criação ou a revitalização do arquivo histórico diocesano, instituição sob os
cuidados do bispo diocesano, conforme se impõem expressamente no Código de Direito Canônico em
vigor. A carta-circular em questão antevê que a correta organização do arquivo histórico diocesano
pode servir de estímulo às outras entidades eclesiásticas da diocese, em especial os institutos de vida
consagrada e as sociedades de vida apostólica que, em inúmeros casos, possuem fundos documentais
significativos, tanto pela sua quantidade quanto pela qualidade;
d) Esclarece que, em obediência ao cân. 491, § 3 do CDC em vigor, o arquivo histórico
diocesano deve possuir, necessariamente, um regulamento a ser elaborado pelo próprio bispo a fim de
que “permita um funcionamento correcto em relação à sua finalidade específica” (p. 20);
e) Determina que em caso de receber “fundos de arquivos privados (de cada um dos fiéis da
Igreja ou de pessoa jurídica eclesiástica privada)”, eles permanecerão sendo do proprietário, “salvo
particulares direitos adquiridos no acto de concessão do fundo” (p. 20), devendo ser registrado na ata
oficial sobre as observâncias dispostas e obedecido pelo arquivo que o recebe. Se, posteriormente,
retornarem para a competência civil, sejam obedecidas as normas civis do Estado em que o fundo
esteja depositado;
f) No caso de se conservar, num mesmo espaço físico, dois ou mais arquivos menores, os
bispos devem tomar precaução quando no local do depósito do arquivo já não existir nenhum membro
da Igreja (tais como comunidades religiosas, monásticas e seminários) que se responsabilizem pela
tutela dos documentos. Concordando o bispo com a concentração supramencionada, “deve-se [...]
conservar íntegro o fundo, possivelmente na sua primigénia [sic] sistematização, pois é o único modo
para salvaguardar a unidade originária do material transferido” (p. 21);
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g) Afirma que é de “primária importância” [ter o arquivo histórico sob a responsabilidade de]
“pessoas particularmente competentes” (p. 21). Deve ser solicitada a ajuda de especialistas para
problemas particulares. Neste mesmo sentido a Constituição Apostólica Pastor Bonus, promulgada em
28 de junho de 1988, expressa, ao afirmar que todo o patrimônio histórico conservado em arquivos e
bibliotecas deve ser confiado a pessoas competentes, atribuição da recém criada Pontifícia Comissão
para a Conservação do Patrimônio Artístico e Histórico “a fim de que tais testemunhos não se percam”
(PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA, 1997, p. 8).

É confirmado nesta carta-circular o papel do bispo como o coordenador de todas as atividades
relativas ao diálogo que se deve promover entre os poderes civil e religioso em favor de todos os bens
históricos e culturais religiosos presentes no território de sua diocese, visto ser ele o titular do “poder
legislativo de direito divino” (p. 25) . Assim, suas principais competências quanto aos arquivos de sua
jurisdição foram sintetizadas nos seguintes pontos:

a) Reafirmar o respeito que a Igreja nutre por todas as culturas, inclusive não cristãs,
demonstrado pelo fato de ter guardado e reproduzido obras que, possivelmente, sem a sua
intervenção, teriam desaparecido;
b) Defender a idéia de que o arquivo não tem apenas um uso exclusivo pela Igreja, mas possui
uma notável relevância cultural, podendo-se converter, inclusive, num instrumento eficaz de diálogo
com a sociedade civil;
c) Conservar nos arquivos as atas previstas e todas as tipologias documentais que
testemunham a vida eclesial de uma comunidade;
d) Incentivar a redação de crônicas dos fatos históricos relevantes de cada entidade
eclesiástica, a fim de servir como referência e ponto de partida ao material documentário de natureza
arquivística;
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e) Encarregar-se da conservação dos documentos que tratem de tradições e iniciativas
religiosas, fazendo uso, inclusive, de novas tecnologias para esse fim;
f) Trabalhar no sentido de uniformizar as metodologias de coleta, conservação, tratamento e
uso dos fundos adotados pelas Igrejas particulares, como é o caso das paróquias;
g) Ponderar sobre a possibilidade de se recuperar os fundos arquivísticos que, porventura,
tenham sido confiscados no passado, através da assinatura de acordos ou de reprodução do fundo,
usando, para isso, as tecnologias da informação, tais como discos óticos, microfilmes etc;
h) Reafirmar a todos os administradores de bens eclesiásticos as responsabilidades de todos
quanto à custódia da documentação, segundo as disposições do Direito Canônico;
i) Estimular os arquivistas através de cursos de atualização, convidando-os a fazer parte de
alguma associação profissional e organizando reuniões de estudo, para que possam se aprofundar a
respeito dos problemas atinentes à documentação arquivística eclesiástica;
j) Sensibilizar os párocos e todas as pessoas jurídicas subordinadas ao bispo da importância
dos arquivos, fomentando assim o desejo de se coletar e sistematizar o fundo. Em relação a este item
merece comentar a situação calamitosa em que encontra muitos arquivos paroquiais em todos os
quesitos: quanto ao local, às instalações, o acesso ao fundo, o pessoal. Infelizmente esta não é uma
realidade limitada aos fundos nacionais ou latino-americanos, mas é uma problemática que quase
todos os arquivos paroquiais enfrentam, como bem assinalou Pedro Rubio (1983, p. 234-236).

Quanto ao arquivo corrente diocesano, considerado como um elemento importante na “vida
ordinária da comunidade eclesial” (p. 21) à medida que exprime a dinamicidade da Igreja em um
determinado território, este documento defende a sua organização criteriosa. Especificamente sobre
este ponto, merece ser destacado o fato de que neste documento o Concílio Vaticano II é apontado
como força motriz no impulso à produção de documentos de natureza arquivística que, por
conseguinte, deverão ser devidamente custodiados pelas instituições eclesiásticas:
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Especialmente no período pós-conciliar teve início um profícuo processo de renovação,
verificou-se mudanças também radicais na organização das instituições eclesiais,
registraram-se novos desenvolvimentos e momentos de paragem na actividade [sic]
missionária da Igreja, impôs-se a urgência do redimensionamento em muitas instituições por
causa da queda vocacional, da diminuição da prática religiosa e de outras condições
adversas que se verificaram sobretudo nos países ocidentais. A documentação produzida
foi superabundante e reveste particular importância, razão por que é preciso uma
conveniente regulamentação e organização” (p. 22, grifo nosso).

O adequado funcionamento do arquivo corrente diocesano é apontado como o requisito para a
coordenação das atividades pastorais numerosas e também da imagem da diocese, da paróquia, dos
institutos de vida consagrada, das sociedades de vida apostólica, de associação de fiéis e de
movimentos eclesiais. Chega a afirmar que a não existência deste tipo de arquivo pode causar danos à
missão pastoral das Igrejas particulares, já que esta está intimamente ligada à memória histórica de
cada uma delas.

Acrescenta ainda que, em virtude dos arquivos serem “um útil instrumento de verificação das
iniciativas empreendidas a breve, médio e longo prazo”, deve-se fixar critérios no processo de
aquisição e ordenação das atas, inclusive distinguindo-as segundo as suas tipologias. Quanto a este
último aspecto, afirma que “os registros das actas e dos actos da vida eclesial, que têm um regime
continuativo, devem ser considerados diversamente de cada prática individual, que se exaure no seu
cumprimento” (p. 23). Dispõe ainda que a metodologia na ordenação do fundo deve ser tratada com
dinamismo, não coletando e sistematizando apenas documentos em papel, mas também toda a
documentação reproduzida em outros meios, como CD-ROM, fitas de vídeo etc. Quanto ao uso de
novas tecnologias na gestão documental dos arquivos religiosos, dispõe que, em alguns casos, devese ainda adquirir “[...] uma conveniente mentalidade administrativa de acordo com as tecnologias
modernas” (p. 24).

Diante do fato de que muitos arquivos eclesiásticos começam a ser tratados como
pertencentes ao patrimônio nacional em vários países, a Igreja se posiciona favoravelmente a isto,
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desde que seja respeitada a autonomia das entidades, garantindo e promovendo para isso normas que
respeitem a pertença, natureza e destinação originária e própria. Acrescenta, ainda, que tais fundos
devem favorecer iniciativas no sentido de fazer com que a ação realizada pela Igreja no decorrer dos
séculos em uma determinada comunidade, seja conhecida através dos arquivos (p. 24-25). Para isso,
determina aos bispos e a todos os responsáveis pelos arquivos eclesiásticos que respeitem as leis
vigentes dos países segundo as condições previstas pelo cânone 22 do Código de Direito Canônico49.
Assim, as comunidades eclesiais locais podem se servir dos poderes políticos constituídos para
melhorar a situação dos seus fundos, tendo como base convenções firmadas pela Santa Sé ou por seu
expresso mandato.

Em relação ao pessoal que deve trabalhar nos arquivos da Igreja a carta-circular faz algumas
recomendações. Em primeiro lugar, que os arquivos sejam dirigidos por pessoas especializadas e
capazes que deverão atuar, na medida do possível, em caráter permanente. Estes cuidados na escolha
dos funcionários são aplicados tanto para o arquivo histórico quanto para o corrente. Em relação ao
arquivo histórico, dispõe que o responsável por ele pode auxiliar os outros tipos de arquivos
eclesiásticos localizados na diocese, desde que com a autorização do ordinário. Quanto aos arquivos
correntes, a carta-circular em questão discrimina duas atribuições que são competência do responsável
pelo arquivo diocesano corrente, quais sejam, garantir a confidencialidade do material recolhido e criar
condições para implantar um ambiente que seja favorável à consulta e a pesquisa. Quanto ao processo
de educação formal de profissionais de arquivo a Igreja salienta que tem atuado fortemente neste
sentido, dirigindo a Escola Vaticana de Paleografia, Diplomática e Arquivística e patrocinando a criação
do Curso Superior para os Bens Culturais da Igreja, ministrado pela Pontifícia Universidade Gregoriana.
Entretanto, a Igreja considera que, além da competência técnica, um bom profissional deve ter,

“As leis civis para que remete o direito da Igreja, observem-se no direito canônico com os mesmos efeitos, na medida em que não sejam contrárias ao
direito divino e a não ser que outra coisa se determine no direito canônico (IGREJA CATÓLICA. 1983, p. 4)
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necessariamente, o sentido do dever, ou seja, um senso de responsabilidade para com a Igreja e a
cultura (p. 29).
Outro ponto que merece destaque nesta carta-circular é a lista de itens apresentados como
requisitos de um arquivo bem gerido. São estes: [...] respeito da integridade dos fundos, a
aquisição de novos escritos provenientes também de outros arquivos, a ordem do material
depositado, a sua pesquisa e a eventual eliminação de documentos conforme a uma
regulamentação que regule a passagem do arquivo corrente para o arquivo histórico”

Quanto à conservação das fontes, afirma o documento que todas as igrejas locais devem ser
diligentes em relação a sua produção documental, mesmo as igrejas mais jovens, especialmente em
virtude da singularidade de cada registro conservado em um fundo arquivístico. Para isso propõe
medidas a serem tomadas:

a) Adoção de uma norma sobre o uso do arquivo;
b) Restauração de documentos;
c) Segurança nos ambientes que compõem o arquivo;
d) Promover a recuperação de documentos ou fundos dispersos;
e) Coordenar os arquivos eclesiásticos não sujeitos à autoridade do bispo para realizarem
atividades conjuntas atinentes ao tratamento e disseminação das fontes documentais;
f) Em relação ao espaço físico: obedecer às normas de iluminação, temperatura, umidade e
adotar sistemas contra furtos e incêndio;
g) Estruturar o espaço do arquivo de modo que hajam locais adequados para depósito do
fundo e salas apropriadas para consulta, caso a natureza do arquivo permita acesso aos registros.

Como se pode observar, os arquivos sempre acompanharam a Igreja no decurso dos séculos.
Percebemos que a importância destes fundos documentais foi aumentado gradualmente à medida que
o poder eclesiástico se tornava hegemônico e, conseqüentemente, a estrutura orgânica da Igreja se
tornava mais complexa e burocrática, exigindo necessariamente, um maior controle quanto à produção
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e custódia dos registros que tratavam das práticas de natureza espiritual (atas de concílios, celebração
de sacramentos etc) e material (controle dos bens doados, terras, plantações, objetos preciosos). Um
acontecimento marcante quanto à gestão arquivística dos fundos eclesiásticos se deu com a
promulgação dos Códigos de Direito Canônico de 1917, revogado pelo de 1983, ao se preocuparem
em regular as práticas arquivísticas a serem obedecidas pelas autoridades eclesiásticas, em especial o
bispo. Verificamos que a partir da década de 1960, com a celebração do Concílio Vaticano II e diante
da laicização da sociedade, a Igreja Católica propõe usar maciçamente e de forma permanente os seus
bens culturais como instrumentos de evangelização – arquivos, museus e biblioteca – numa tentativa
de conduzir o homem a Deus através do belo e da verdade. Neste sentido o pontificado de João Paulo
II foi muito importante, ao criar um dicastério – a Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja –
responsável em redimensionar e ampliar o uso destes bens culturais. Assim, o arquivo passa a ser
entendido como um valioso instrumento de diálogo entre o mundo cristão e não cristão, especialmente
porque, segundo a Igreja, conserva através dos seus registros inquestionavelmente autênticos a
verdade, podendo-se converter em centro de cultura entre povos de culturas distintas.
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3 OS ARQUIVOS ECLESIÁSTICOS BRASILEIROS

3.1 Breve histórico da instalação da Igreja católica no Brasil

Como já observamos na Introdução deste trabalho, antes da promulgação do Decreto 119-A,
de 7 de janeiro de 1890, que declarou o caráter leigo do Estado, a produção documental no Brasil
esteve atrelada ao regime do padroado, onde se pressupõe a unidade da fé aliada à obediência cega
ao Estado. Destacamos que os monarcas, em virtude desse regime, dispunham do direito de
administrar assuntos religiosos, subordinando as necessidades da Igreja aos interesses da Coroa. Por
conseguinte, diversos aspectos do governo civil mesclavam-se com os eclesiásticos no que se referia,
por exemplo, ao pagamento dos dízimos e de outros subsídios às paróquias. Isso faz com que os
fundos documentais depositados nas dioceses criadas antes da extinção do padroado se tornem
complemento importante às fontes de informação arquivísticas de origem civil.

Como o objetivo geral dessa dissertação é diagnosticar os onze primeiros arquivos das
prelazias e dioceses brasileiras no contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica,
para compreender o processo de construção e desmembramento de um fundo de arquivo é necessário
levar em consideração a atuação, quer explícita ou implícita, de vários elementos neste percurso.
Dentre eles, destacam-se dois: a instituição que deu origem ao fundo documental e outros atores que
tenham mantido vínculos de subordinação ou de dependência com aquela. Como estamos tratando de
uma instituição secular, qual seja, a Igreja, recorremos à História a fim de que os primeiros arquivos
criados no Brasil possam ser entendidos como o que realmente são, ou seja, o resultado de um longo,
gradual e intenso processo de trocas entre a Igreja e o poder civil, já que a linha que os separava era
tênue, especialmente no desbravamento de terras além-mar, onde a exploração das riquezas naturais
era precedida quase sempre pela atuação evangelizadora dos missionários católicos, facilitando com
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isso a dominação da colônia. Os arquivos eclesiásticos em terras brasileiras, juntamente como os
outros espalhados no território latino-americano era um sinal forte de comunhão entre os braços civil e
religioso, além de ser o resultado final de uma longo e gradual processo de apropriação exclusiva, por
parte da Igreja, de bens simbólicos. Apresentaremos de forma sucinta alguns fatos históricos
importantes que se desenrolaram no país em épocas distintas e mesmo distantes entre si, mas que nos
ajudará a entender a relação de interdependência entre estas duas grandes instituições: o Estado e a
Igreja.

A história da Igreja Católica no Brasil começa em Portugal, pelo Papa incumbindo os
portugueses da evangelização das terras descobertas ou a descobrir. Estabelecia-se o regime do
padroado concedido desde 1456, à Ordem de Cristo, então tendo por grão-mestre o Infante Dom
Henrique, o Navegador. Neste sentido, Montenegro (1972, p. 11) sustenta que “o que vai caracterizar
as atividades eclesiásticas nesse período é a dependência do projeto colonial lusitano. É o rei quem
dirige os destinos da Igreja no Brasil nos primeiros séculos por força do padroado”.

Em 1524, o Brasil passou à jurisdição da Diocese do Funchal, sediada na Ilha da Madeira,
criada por Leão X. O que se nota no primeiro século da história da Igreja no Brasil é o grande empenho
por parte dos Papas em resolver os problemas atinentes à religião, conflitos de terra e outros. Isto é
verificado pela enorme quantidade de documentos emitidos pelos pontífices50 sobre estes assuntos,
exceto três – Pio III, Adriano VI e Paulo IV – que estiveram à frente da Igreja por pouco tempo (A
DESCOBERTA ..., 1992, p. 291).

50 Foram eles: Alexandre VI (1492-1503): 6 documentos; Júlio II (1503-1513): 11 documentos; Leão X (1513-1521): 10 documentos; Adriano VI (15221523): 2 documentos; Clemente VII (1523-1534): 78 documentos; Paulo III (1550-1555): 55 documentos; Paulo IV (1555-1559): 1 documento; Pio IV (15591565): 16 documentos; Pio V (1565-1572): 84 documentos; Gregório XIII (1572-1585): 155 documentos; Sisto IV (1585-1590): 102 documentos; Gregório
XIV (1590-1591): 44 documentos (A DESCOBERTA ..., 1992).
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Até a proclamação da República a Igreja Católica foi o principal repositório dos registros de
nascimento, casamento e óbitos no país. Já durante o descobrimento do Brasil, sacerdotes católicos
acompanharam os primeiros colonizadores e donatários das capitanias hereditárias. A chegada de seis
jesuítas em 1549 marcou o começo da atividade religiosa mais organizada na colônia. Contudo, já na
Armada do descobrimento tinha clérigos presentes.

Na expedição de Martim Afonso de Sousa, que chegou ao Brasil em 1532, haviam dois
religiosos da Ordem dos Frades Menores (franciscanos) aos quais se atribui a Igreja de Santo Antônio,
construída muito próxima à atual Matriz de São Vicente. A criação da Paróquia de São Vicente é de 30
de junho de 1535, sendo a primeira da Capitania de São Vicente, tendo como primeiro pároco (ou
vigário) o Padre Gonçalo Monteiro. De 1549, com a chegada do Padre Leonardo Nunes, até sua
expulsão em 1759, os jesuítas, que fizeram significativos esforços educacionais e missionários,
especialmente entre os indígenas, dominaram a vida religiosa na colônia.

A colônia tornou-se uma diocese separada em 28 de fevereiro de 1550 por ordem do Papa
Júlio III, com sede na cidade de Todos os Santos, Bahia. No ano seguinte desembarca na Bahia o
primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. No fim do período colonial havia bispados no
Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Pará, São Paulo e Minas Gerais. Para tentar reduzir as
dificuldades decorrentes do grande território da colônia, foi criada a Prelazia de São Sebastião do Rio
de Janeiro em 1575, que se torna diocese em 16 de novembro de 1767 por ordem do Papa Inocêncio
XI. Em 1676 a Bahia transformou-se no assento de um arcebispado e foram criadas as novas dioceses
de Olinda e do Rio de Janeiro, em seguida a do Maranhão, em 1677. A Capitania de São Vicente ficou
subordinada juridicamente ao Bispado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1681 a Capitania
passa a se chamar vila de São Paulo e em 1711 é elevada à categoria de cidade por força de carta
régia de Dom João V.
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Em 1745 o Brasil possuía 5 bispados: Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.
No final do período colonial haviam bispados também em São Paulo e Minas Gerais. É interessante
registrar que a cidade de São Paulo, durante muitos anos, permaneceu sem um bispo, visto que nos
séculos XVII e XVIII, com uma população flutuante, em virtude das bandeiras ou das incursões rumo ao
interior visando a escravizar índios, permanecia sem fonte de renda definida e, portanto, sem
condições de sustentar uma sede episcopal. Somente em 22 de abril de 1745, pela carta-régia de Dom
João V e pela Bula Candor Lucis Aeternae, do Papa Bento XIV e datada de 6 de dezembro de 1745 é
que a diocese de São Paulo foi criada. Assim, a vasta diocese do Rio de Janeiro é dividida, erigindo as
dioceses de São Paulo e Mariana e as Prelazias de Cuiabá e Goiás, tornando-as sufragâneas51 da
Arquidiocese de São Salvador.

Assim, na ocasião da extinção do padroado, o Brasil possuía onze dioceses, cada uma
contando com um arquivo:

•

São Salvador da Bahia, criada em 25 de fevereiro de 1551;

•

São Sebastião do Rio de Janeiro – prelazia em 19 de julho de 1575 – diocese em 16 de
novembro de 1676, desmembrada da Bahia;

•

Olinda – prelazia em 15 de julho de 1614 – diocese em 16 de novembro de 1676,
desmembrada da Bahia;

•

São Luis do Maranhão – administração dependente de Olinda, desde 15 de julho de 1614
– diocese em 30 de agosto de 1677, desmembrada de Pernambuco;

51

•

Belém do Grão-Pará – criada em 4 de março de 1719, desmembrada do Maranhão;

•

São Paulo – criada em 6 de dezembro de 1745, desmembrada do Rio de Janeiro;

A expressão refere-se a uma instituição eclesiástica subordinada a uma outra entidade superior. Neste caso, trata-se de um bispado subordinado a
outro.
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•

Mariana - criada em 6 de dezembro de 1745, desmembrada do Rio de Janeiro;

•

Goiás – prelazia em 6 de dezembro de 1745 – diocese em 15 de julho de 1826,
desmembrada do Rio de Janeiro;

•

Cuiabá – prelazia em 6 de dezembro de 1745 – diocese em 15 de julho de 1826,
desmembrada do Rio de Janeiro;

•

São Pedro do Rio Grande do Sul (atual Porto Alegre) – criada em 7 de maio de 1848,
desmembrada do Rio de Janeiro;

•

Diamantina – criada em 6 de junho de 1854, desmembrada de Mariana (ABIB, 1999).

Em 1676 é constituída a Província Eclesiástica do Brasil, tendo a Bahia como metrópole. Em
torno de Salvador, foram agrupadas, como sufragâneas, as dioceses do Rio de Janeiro, Pernambuco,
Maranhão, e, no século seguinte, as do Grão-Pará, São Paulo e Mariana, com as Prelazias de Cuiabá
e Goiás (SODANO, 2005). Após a criação da província citada, com as quatro dioceses sufragâneas, o
Arcebispo Dom Sebastião Monteiro da Vide decidiu convocar o 1º Concílio Provincial para a Festa de
Pentecostes de 1707. Desse Concílio resultou o que se chamou Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia que, dentre outras coisas, uniformizaram o culto, a educação, a formação do
clero e a atividade missionária. Eram divididas em 5 livros, quais sejam: 1) Fé; 2) Sacramentos; 3)
Clero; 4) Irregularidades e Penas; 5) Questões Pastorais como o regime das paróquias, a liberdade dos
índios, o bom trato e a catequização dos escravos.

Publicadas em Coimbra e incluídas na Coleção dos Concílios de Mansi foram aos poucos
aceitas como legislação nas demais dioceses brasileiras, não só nas sufragâneas da Bahia, mas
também em outros Bispados sucessivamente criados, como Mariana e São Paulo. Em 1835,
apresentou-se até a proposta de fazer aprovar pela Santa Sé as "Constituições Primeiras da Bahia"
para toda a Igreja do Brasil. De modo particular, as Constituições tratam de matérias relacionadas aos
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arquivos paroquiais. Assim, aparecem normas sobre o registro da administração dos sacramentos e
dos bens da Igreja, bem como o funcionamento das irmandades.

3.2 O diagnóstico da Fundação Histórica Tavera

Em 2000, a Fundação Histórica Tavera (FHT)

52

foi contratada pelo Banco Mundial para

realizar um trabalho inédito com o objetivo de identificar a real situação do patrimônio documental da
América Latina, identificando as principais falhas que afetam as instituições que custodiam estes
repositórios.

O trabalho foi realizado partindo da idéia de que o patrimônio documental latino-americano é
um elemento básico a ser levado em consideração no processo de desenvolvimento de políticas
sociais e econômicas nos países em questão, à medida que este patrimônio compõe uma parte
fundamental da bagagem cultural dos países daquela região. Afirma também que a situação desta
valiosa documentação é “dramática” (p. XV). O patrocinador do relatório, qual seja, o Banco Mundial
pretendia criar as bases para uma possível ação em nível continental orientada para a preservação do
riquíssimo patrimônio documental ibero-americano.

Por essas razões, a Fundação Histórica Tavera tem se envolvido em inúmeros projetos de
âmbito cultural e educacional a fim de democratizar e estimular o acesso à informação arquivística e

52 Com sede em Madri, Espanha, a Fundação Histórica Tavera é uma instituição sem fins lucrativos que tem por missão desenvolver projetos e ações que
concorram para o conhecimento da memória histórica dos países ibero-americanos através de quatro principais linhas de atuação, quais sejam:
I - Promoção de estudos sobre a história dos países ibero-americanos;
II - Desenvolvimento de projetos que tenham a intenção de melhorar o conhecimento e a difusão do patrimônio histórico documental e bibliográfico iberoamericano;
III - Realização de atividades direcionadas à preservação e catalogação dos fundos documentais históricos das nações ibero-americanas;
IV - Auxiliar tecnicamente organizações arquivísticas, acadêmicas e de pesquisa, principalmente ibero-americanas, quanto ao processo de melhoria das
condições de conservação e de disseminação dos seus fundos documentais.
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bibliográfica depositada em fundos documentais e acervos nos países da América Latina. Dentre estes
trabalhados citaremos: a) Programa para os Arquivos e Biblioteca Ibero-americanos (Program for Latin
American Libraries and Archives – PLALA); b) Programa de Descrição e Catalogação dos Fundos
Bibliográficos Antigos Ibero-Americanos; c) Programa de Modernização do Arquivo Nacional das
Filipinas; d) Programa para o Desenvolvimento de Arquivos do Banco Mundial; e) Programa de Ajuda a
Arquivos Ibero-Americanos; f) Associação de Apoio ao Desenvolvimento de Arquivos e Bibliotecas do
México (ADABI).

A pesquisa da Fundação Histórica Tavera resultou num relatório, dividido em 5 partes –
Introdução Histórica, Proteção Legal do Patrimônio, Estrutura Arquivística do Patrimônio, Universo do
Informe, Patrimônio Documental e Recomendações – que foi foi elaborado em 12 meses – de agosto
de 1998 a junho de 1999 – baseado fundamentalmente em uma enquete dirigida a 1234 arquivos e
outras instituições de 20 países latino-americanos, quais sejam: Brasil, Argentina, Costa Rica,
Nicarágua, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Porto Rico, República Dominicana, Chile,
Paraguai, Uruguai, Colômbia, México, Peru, Equador, Bolívia , Venezuela e Cuba.

Apesar da pesquisa ter sido direcionada às instituições arquivísticas que custodiam
documentos produzidos antes de 1950, alguns tipos de arquivos que não se enquadram neste caso
foram abarcados visto que o Banco tinha a pretensão de promover também a conservação de fundos
mais recentes.

O Brasil é identificado como o país de destaque de toda a América Latina pelo volume e
riqueza de seu patrimônio documental (p. 54). O relatório afirma ainda que o Brasil é uma potência do
ponto de vista documental, mas está desprovido de um plano de ampliação e preservação desse
patrimônio e a maioria dos arquivos são desconhecidos.
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Em relação à representação do percentual de documentos conservados em arquivos
eclesiásticos, o estudo levanta duas questões interessantes. A primeira é que o índice de arquivos civis
e eclesiásticos na América Latina é muito semelhante, excetuando-se o Brasil, onde os fundos
documentais eclesiásticos representam quase um terço do total de todos os arquivos. A segunda é que
parcela considerável do patrimônio arquivístico da Igreja latino-americana encontra-se sob a jurisdição
das paróquias, universo não abarcado pela pesquisa, apesar do documento admitir que a maior fração
dos documentos eclesiásticos trata de registros paroquiais e registros de batismos, matrimônios,
exéquias e outros ritos. Assim, deve-se asseverar que apenas a totalidade dos arquivos diocesanos e
os principais arquivos das ordens religiosas e conventos foram abrangidos, deixando de fora todos os
arquivos paroquiais e outras tipologias afins.

Não obstante isso, esta pesquisa deu grande ênfase às instituições arquivísticas eclesiásticas.
Isto fica bem claro quando constatamos que, no universo pesquisado nacionalmente, 124 arquivos são
eclesiásticos, 28 estaduais, 14 municipais e 74 de centros, institutos e fundações diversos. Por
conseguinte, os fundos religiosos representaram 29% das respostas recebidas, perdendo somente
para os arquivos municipais (32%). Entretanto, em comparação ao número de questionários enviados,
os arquivos eclesiásticos foram os que menos responderam (20%), se comparado com os estaduais
(60,7%), municipais (71,4%) e outros (31%).

O universo dos arquivos eclesiásticos brasileiros

pesquisados abrange, dentre outras, todas as arquidioceses e dioceses brasileiras e as principais
ordens religiosas que atuam no Brasil.

De forma genérica, o relatório constatou que cerca de 95% dos 5.507 municípios do país não
possuem documentos catalogados de forma institucional e que apenas 11 capitais têm arquivos
públicos. Há um único caso de edifício preparado para a guarda de documentos históricos, o do
Arquivo-Geral do Rio de Janeiro. Das outras instituições pesquisadas, 33% funcionam em prédios
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construídos antes de 1900 e só 32,8% dispõem de controle de temperatura e umidade, medida
absolutamente necessária em um país de clima tropical, extremamente propício à proliferação de
microrganismos (fungos, principalmente) e insetos (traças, brocas, cupins etc). Apesar de ter
identificado desigualdades entre as regiões do país, o Brasil é apontado como um dos pioneiros no
desenvolvimento da arquivística na América Latina.

Apresentaremos detalhadamente os dados referentes aos arquivos eclesiásticos, visto
estarmos tratando de um fundo documental pertencente a esta tipologia de arquivo. Infelizmente, como
podemos constatar no Quadro 6, o número de arquivos eclesiásticos que respondeu ao questionário foi
baixo em comparação a outros tipos de arquivos.

Quadro 6 - Número de questionários enviados e porcentagem de respostas
recebidas
Arquivos
Questionários enviados
Estaduais
28
Municipais
14
Eclesiásticos
124
Outros
74
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução e grifo nossos)

% de respostas
60,7
71,4
20,0
31,0

Em relação à história dos arquivos eclesiásticos brasileiros, o relatório destaca a expulsão dos
religiosos pertencentes à Companhia de Jesus (a dos popularmente conhecidos como jesuítas) como
um evento que provocou a perda de uma quantidade impressionante de documentos custodiados por
aqueles desde o século XVI.
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Regulamento Interno dos Arquivos
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Figura 1 – A existência de regulamento nos arquivos brasileiros (em porcentagem)
Fonte: Fundação História Tavera (2000, tradução nossa)

É possível observar na figura 1 que, quanto à existência de um regimento interno, dentre todas
as tipologias de arquivos pesquisadas, os eclesiásticos são os únicos que não possuem nenhum tipo
de ato normatizador de suas atividades. O relatório defende que a existência de um regulamento
interno do arquivo é uma variável importante a ser levantada para “determinar o desenvolvimento das
entidades arquivísticas como instituições organizadas e institucionalizadas” (p. 64). Concordamos que
a existência de regulamento interno demonstra, por parte dos que gerenciam o acervo, um interesse
em fazer com que as atividades desenvolvidas pela instituição arquivística, seja esta de natureza
religiosa ou não, continue sendo oferecida a longo prazo e com a devida qualidade à comunidade.
Neste sentido, acrescentamos ainda que não se pode falar em gestão documental sem a existência
prévia de um conjunto de medidas que normatizarão as atividades de uma entidade, que neste caso,
trata-se de um arquivo.
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Quadro 7 - Controle de temperatura e umidade relativa nos arquivos
brasileiros. (Em porcentagem)
Arquivos
Sim
Estatais
52,9
Municipais
33,3
Eclesiásticos
7,2
Outros
34,7
Total
32,8
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução e grifo nossos)

Não
47,1
66,7
92,8
65,3
67,2

Quadro 8 - Controle antipragas. (Em porcentagem)
Arquivos
Sim
Estatais
58,8
Municipais
55,5
Eclesiásticos
7,2
Outros
43,5
Total
40,6
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução e grifo nossos)

Não
41,2
44,5
92,8
56,5
59,4

Quadro 9 – Medidas contra incêndios. (em porcentagem)
Arquivos
Sim
Não
Estatais
58,8
41,2
Municipais
44,5
55,5
Eclesiásticos
33,3
66,7
Outros
65,2
34,8
Total
53,1
46,9
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução e grifo nossos)

Dentre todos os tipos de arquivos pesquisados, os fundos documentais religiosos foram os
piores em quatro quesitos: controle contra pragas; adoção de medidas contra umidade e controle de
temperatura; prevenção contra incêndio e quanto às condições de segurança. De fato, tratando da
situação do patrimônio documental sob a custódia de instituições religiosas, 92,8% não possuem
controle de umidade e temperatura (ver quadro 7), 92,8% carecem de controle contra pragas (ver
quadro 8) e 66,7% não adotam medidas contra incêndio (ver quadro 9). Em relação ao quesito
segurança, mais de 70% dos arquivos não adotam nenhuma medida antifurto (figura 2).
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Figura 2 – Medidas de segurança contra roubos e incêndios tomadas
pelos arquivos brasileiros (em porcentagem)

Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução nossa)

Segundo este mesmo documento, inexiste associação em nível nacional e estadual
encarregada de coordenar projetos relacionados ao patrimônio documental eclesiástico e de manter
contato com outras instituições arquivísticas brasileiras53. Acrescenta ainda que toda atuação orientada
a estes objetivos se tratava de ações individuais levadas a cabo por responsáveis pelos arquivos
eclesiásticos.

De fato, os poucos que se interessam pela Arquivologia religiosa no país são geralmente
padres ou religiosos leigos, sem formação arquivística. Percebe-se que na maior parte das dioceses
brasileiras existe um desinteresse em dar um tratamento documental aos seus fundos arquivísticos, o

A título de comparação, registre-se que o Canadá possui, desde 1967, o Regroupement des Archivistes Religieux (R.A.R.), que congrega, atualmente,
262 membros e 151 centros arquivísticos localizados nas mais variadas províncias daquele país.
O Conselho Internacional de Arquivos criou em seu seio, no ano de 1995, uma unidade intitulada Section for Archives of Churches and Religious
Denominations (SKR), que busca promover o intercâmbio de informações entre profissionais e instituições da área, estimular o treinamento contínuo de
arquivistas eclesiásticos e desenvolver e disseminar regras para o tratamento dos fundos documentais religiosos. Atualmente, os países membros são:
Canadá, França, Alemanha, Brasil, Hungria, Itália, Áustria, Bélgica, Reino Unido, Camarões, Israel, Quênia, Madagascar, Países Baixos, Filipinas,
Portugal, Romênia, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Estados Unidos e Polônia. A única instituição brasileira pertencente ao SKR é o Arquivo
Histórico da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com sede em São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
53
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que poderia, certamente, aumentar a pesquisa. Foi detectado que os arquivos religiosos brasileiros têm
um baixíssimo nível de aproveitamento científico, já que nos últimos cinco anos só 20% se prestaram a
alguma publicação.
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Figura 3 – O espaço físico dos arquivos brasileiros (em porcentagem)

Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução nossa)

Um dado interessante observado na pesquisa em relação aos depósitos é que a maior parte
dos arquivos eclesiásticos pesquisados utilizam menos de 25% de seu espaço físico para a guarda dos
seus documentos. Segundo a Fundação Tavera, isto se deve ao fato de que a maioria desta massa
documental se refere a documentos de “arquivos mortos”54. Poderíamos acrescentar que isso se deve
também ao fato de que um número considerável destes arquivos possui edifício de grandes dimensões;
inclusive, muitos deles funcionam na própria sede episcopal - sede do governo do bispo em sua
jurisdição -, o que exige um espaço físico considerável para abrigar todos os organismos da diocese.
Acreditamos que o fato do arquivo eclesiástico estar localizado num espaço dentro da Cúria ou de
outra instituição pertencente à Igreja justifique os números de que mais da metade destes fundos estão
acondicionados em um prédio próprio (figura 4).

54

O termo “arquivo morto” é freqüentemente utilizado de forma pejorativa para designar os arquivos permanentes.
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Regime de Propriedade dos Edifícios
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Figura 4 – O regime de propriedade dos edifícios arquivísticos (em porcentagem)
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução nossa)
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Figura 5 – O ano de construção dos edifícios dos arquivos brasileiros (em porcentagem)
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução nossa)
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Figura 6 – O espaço físico destinado à guarda de documentos nos arquivos brasileiros (em porcentagem)
Fonte: Fundação Histórica Tavera (2000, tradução nossa)

Podemos sintetizar o resultado dos dados obtidos pela Fundação Tavera quanto aos fundos
arquivísticos religiosos brasileiros nos seguintes pontos, os quais serão retomados na seção referentes
aos arquivos objeto desta pesquisa.

Tipologias documentais: a maior parcela dos documentos conservados pela Igreja no Brasil
trata-se de registros paroquiais e de batismos;
Legislação canônica: quanto à obediência a uma legislação de proteção ao patrimônio
documental, alguns arquivos fizeram referência ao Código de Direito Canônico, mais especificamente
ao livro 2, parte 2, artigo 2º;
Projetos e coordenação das atividades: não existe nenhuma instituição nacional ou estadual
responsável pela coordenação de projetos de interesse comum por parte dos arquivos eclesiásticos; a
maior parte dos projetos relacionados aos arquivos eclesiásticos são realizados com universidades ou
organismos de natureza pública; a participação de entidades nesses é irrisória;
Regulamento Interno: nenhum arquivo eclesiástico brasileiro possui qualquer manual
normatizador de suas atividades;
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Personalidade jurídica: o índice de arquivos eclesiásticos brasileiros com personalidade
jurídica própria é muito variável. Alguns estão subordinados a uma instituição jurídica maior, como é o
caso dos arquivos diocesanos, em relação à administração episcopal;
Caráter associativo: nenhum arquivo eclesiástico brasileiro pertence a associações de caráter
regional, nacional ou internacional;
Orçamento: dentre os tipos de arquivos pesquisados e discriminados, os eclesiásticos são os
que menos responderam em relação ao item “orçamento próprio” – quase 70%. Cremos que isso se
deva ao fato de que estes arquivos, por não serem dotados de uma personalidade jurídica própria, não
possuem, sequer, orçamento independente da administração maior. Entre as respostas obtidas 60%
dos arquivos eclesiásticos dispõem de, no máximo, 10.000 dólares de orçamento. Infelizmente não
encontramos no relatório da FHT quanto este valor corresponderia em percentual ao orçamento das
Igrejas locais (arquidioceses e dioceses);
Instalações físicas: quase 50% dos fundos documentais são depositados em edifícios
próprios da entidade que dependem, seja de uma igreja, o palácio episcopal, os mosteiros e conventos.
15% dos fundos são guardados em prédios cedidos; nenhum dos prédios dos arquivos foi construído
com a intenção de armazenar os documentos produzidos pela Igreja; quase 60% dos edifícios onde
funcionam os arquivos foram construídos antes de 1900. Menos de 10% foram construídos após 1960;
a maior parte dos arquivos utiliza menos de 25% de suas instalações como depósitos, sendo que a
maior parte do fundo trata de documentos de natureza histórica;
Segurança: dentre os diversos tipos de arquivos o, eclesiástico é o pior avaliado em relação a
critérios de segurança. Aproximadamente 75% deles não adotam nenhum sistema de segurança;
Umidade e temperatura: 92,8% dos fundos documentais religiosos não possuem qualquer
espécie de controle de umidade e de temperatura alcançando assim, o pior resultado dentre todos os
tipos de arquivos;
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Medidas contra incêndio: 66,7% dos arquivos eclesiásticos não adotam nenhuma medida
contra incêndio. Também neste quesito, foi o tipo de arquivo pior avaliado;
Equipamentos de informática: quase 75% dos arquivos eclesiásticos sofrem com a carência
de computadores - também merecendo o último lugar entre os outros tipos de fundos - e 80% não têm
acesso a Internet só perdendo, neste caso, para os arquivos municipais;
Equipamentos de fotocópia: 75% dos arquivos eclesiásticos não possuem máquinas de
fotocópia, situando-os em último lugar entre os outros tipos pesquisados (estaduais e municipais);
Catalogação: das cinco instituições eclesiásticas que responderam ao quesito “porcentagem
de fundos documentais catalogados”, duas processaram de 1% a 25% do acervo, uma, de 50% a 70%
e por fim, duas catalogaram mais de 70% dos seus documentos;
Acessibilidade: somente 50% dos fundos arquivísticos eclesiásticos são abertos para consulta
pública. É o pior resultado entre todos os tipos de arquivos pesquisados;
Publicações e exposições: apenas 19% dos arquivos eclesiásticos produziram alguma
publicação regular nos últimos cinco anos. É o percentual mais baixo entre os arquivos estaduais, que
alcançou mais de 99% e os municipais, que ultrapassou os 30%; nos últimos três anos, 30% dos
arquivos eclesiásticos organizaram exposições com regularidade.
Recursos humanos: 93,3% das instituições arquivísticas religiosas dispõem de, no máximo,
dois funcionários para executarem todas as atividades atinentes ao fundo; a maior parte dos
funcionário que trabalham nesses arquivos executam atividades múltiplas, de caráter generalista, o que
demonstra, segundo o relatório, “o freqüente caráter provisório e instável do trabalho arquivístico” (p.
75, tradução nossa); aproximadamente 70% dos que trabalham em arquivos eclesiásticos no Brasil não
possuem nenhuma formação arquivística. Acreditamos que isto explica, em parte, os resultados
anteriormente levantados.
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Enfim, o relatório faz três recomendações categóricas aos responsáveis pelos arquivos
eclesiásticos brasileiros:

I - Promover a sua criação e conservação;
II - Promover a cooperação e a coordenação das ações entre a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB)55 e o Conselho Nacional dos Arquivos (CONARQ)56, especialmente
assessorando as mais variadas instituições religiosas custodiadoras de fundos documentais no
processo de catalogação daqueles e na capacitação de profissionais realmente habilitados para lidar
com os documentos. Para isso, dever-se-ia conscientizar a CNBB da grande importância dos arquivos
da Igreja Católica no Brasil, tanto os diocesanos e arquidiocesanos, quanto os pertencentes a ordens
religiosas e Casas de Misericórdia;
III - Promover ações de preservação nos arquivos paroquiais e inclusive sua centralização
através dos episcopados.

Apesar da generalidade destas sugestões, elas certamente correspondem ao que realmente
deve ser feito para que a situação destes arquivos melhore, especialmente quanto à acessibilidade a
estas fontes. Em outros momentos no decorrer do relatório, ao apresentar dados relativos a estes
fundos, a Fundação Tavera sugere outras medidas a serem tomadas, tais como um maior contato com
a universidade no sentido de resolver o problema da falta de pessoal.

Instituição permanente que reúne todos os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil. Foi criada em 14 de outubro de 1952, no Palácio São
Joaquim, Rio de Janeiro. Sua primeira Assembléia Geral ocorreu em agosto de 1953, em Belém, Pará. Sua missão é “fomentar a comunhão entre os
bispos e, no diálogo, aprofundar o afeto colegial garantindo maior unidade no processo de evangelização, conforme os desafios do momento presente”
(IGREJA CATÓLICA. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 2005, p. 2-4, 1 folder).
55
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3.3 Descrição da situação atual dos onze primeiros arquivos diocesanos do Brasil

O arquivo eclesiástico, sistematizado ou desorganizado exprime a visão das autoridades
competentes pela custódia dos documentos, especialmente o bispo, quanto ao mundo que os rodeia,
bem como os elementos que norteiam a forma de governar aquela jurisdição. Assim o bispo, como ator
social e máximo representante religioso na sua jurisdição, influencia e se deixa influenciar por outros
personagens e acontecimentos históricos. Se nos primeiros séculos de história brasileira as cadeias de
relações da Igreja com o Estado eram normalmente amigáveis e que mudou bastante após o fim do
regime do padroado, não podemos afirmar com segurança que estes vínculos se tornaram menos
regulares e fortes, mesmo que de forma implícita. O bispo, como governante que é de uma parcela da
Igreja Católica, em sua missão de pastorear, adota uma política de continuidade ou de inovação em
relação ao seu antecessor, privilegiando certas ações e práticas em detrimento de outras. Isto é bem
notado nos países latino-americanos, onde a Igreja, sensível às questões sociais, de pobreza e
exclusão de maior parte da população, se sente impulsionada a atuar de forma mais ousada nestes
campos. Portanto, o arquivo, como partícipe deste universo intrincado, é absolutamente vulnerável às
transferências de poder na estrutura da Igreja. Em outras palavras, podemos seguramente afirmar que
os arquivos diocesanos não apenas nascem com a criação das dioceses, mas se desenvolvem,
fraquejam e até morrem em razão das prioridades elencadas pelos bispos.

A seguir, abordaremos os problemas comuns encontrados nestes arquivos e sugerindo, na
medida do possível, medidas a serem tomadas pelas autoridades competentes.

56 Órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, que tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, como órgão central de
um Sistema Nacional de Arquivos, bem como exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de
arquivo.
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2.1 Salvador, Bahia
Identificação do Arquivo – O Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador nasceu com a
criação da diocese, ocorrida em 25 de fevereiro de 1551, através da Bula Super specula militantes
ecclesiae, do Papa Júlio III. A 16 de novembro de 1676, pela Bula Inter Pastoralis Officii Curas do Papa
Inocêncio XI, foi elevada a Arquidiocese e Sede metropolitana. Atualmente o fundo arquivístico está
depositado em um laboratório de conservação e restauro da Universidade Católica de Salvador
(UCSal). A forma como se deu esta transferência, no sentido legal, foi a de um acordo celebrado entre
a Arquidiocese de São Salvador da Bahia e a UCSal; este procedimento foi facilitado em virtude do
Arcebispo de São Salvador ser o Grão-Chanceler da universidade citada. Após o tratamento do fundo,
todos os documentos voltarão para o seu lugar de origem – o Palácio Arquiepiscopal.

Constituição, Dimensão e Suporte do Fundo – Sobre a produção documental e normas para
os registros paroquiais os livros de batismo, casamento e óbito seguem as Constituições Primeiras do
Arcebispado da Bahia. Nesses mais de 450 anos de história da Igreja Católica em terras baianas, fica
evidente pelas lacunas existentes no fundo da Arquidiocese que o recolhimento da documentação
produzida pelas paróquias foi realizado de forma aleatória, especialmente quanto aos livros de tombo.
A falha na remessa por parte dos párocos e a falta de cobrança por parte do bispo traduz-se na
pequena, quase insignificante quantidade de documentos em quase 500 anos de história. O que
conhecemos hoje como Arquivo da Arquidiocese de São Salvador está constituído de quatro grandes
conjuntos de documentos, a saber: chancelaria, cabido metropolitano, CNBB e a Conferência dos
Religiosos do Brasil (CRB). O fundo chancelaria é constituído pelas séries: freguesias e paróquias,
arcebispos, clero diocesano, dossiês da Santa Sé e da Nunciatura Apostólica, Irmandades,
Associações e Obras Pias, Tribunais Eclesiásticos. As séries estão compostas por tipologias
documentais correspondentes. Os outros fundos ainda aguardam o seu estudo e sequer foram
catalogados. Todos os documentos produzidos entre 1574 e 1930 estão atualmente sob os cuidados
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da Universidade Católica de Salvador (UCSal) que se dispôs a higienizá-los e restaurá-los; trata-se de
documentos permanentes e históricos, que antes de serem encaminhados ao laboratório da UCSal
passaram por uma triagem. Os documentos produzidos a partir de 1930 ainda serão submetidos à
apreciação de especialistas. Como já dito anteriormente, apenas os documentos da chancelaria
começaram a ser devidamente tratados.57

Os dados que conseguimos levantar quanto à dimensão do fundo em questão são
extremamente genéricos e incompletos, em razão de este mesmo ainda estar sendo tratado. Algumas
fontes estimam em 11 mil documentos (FRANCISCO, 2005). Entretanto, em resposta ao questionário,
o arquivo assegura a existência de 11.500 documentos de natureza textual, com 4500 volumes e
acondicionados em 2240 caixas; deste universo ficam excluídos os documentos cartográficos,
eletrônicos, micrográficos e bibliográficos, dados que não foram repassadas por parte do arquivo.

Avaliação, Incorporação e Descarte – A equipe que coordena o trabalho de tratamento
arquivístico entende que não deve haver eliminação em arquivos histórico/permanentes ou de custódia.
Entretanto, os documentos a partir de 1930 poderão ser descartados, segundo nos informou a direção
do arquivo. Infelizmente não nos foi informado a respeito da existência e da adoção de critérios claros a
serem adotados neste processo de descarte. Também questionamos a respeito dos motivos pelos
quais o material produzido a partir de 1930 poderia ser eliminado, mas não conseguimos obter
nenhuma resposta.

Estrutura Física – Em razão de o fundo estar sob a custódia do Laboratório Reitor Eugênio
Veiga, todas as informações atinentes à estrutura física e humana referem-se ao laboratório em
questão. Apesar da UCSal não pertencer à estrutura orgânica da Arquidiocese de São Salvador, e

57 Para isto, a UCSal implantou o Laboratório de Conservação e Restauração Reitor Eugênio Veiga, com a finalidade de preservar e restaurar todo este
acervo

128

consciente da importância deste fundo para a História não apenas do Brasil, mas de toda a América
Latina, já que se trata de um dos arquivos religiosos mais importantes do continente americano, a
equipe de especialistas, coordenados pela Professora Venétia Braga, numa tentativa de preservar pela
educação (BRAGA, 2005), propõe elaborar uma espécie de manual, que servirá como instrumento
junto aos técnicos e profissionais que atuam na documentação no uso responsável do fundo e,
sobretudo, ao pesquisador, seja ele um historiador, genealogista ou consulente menos especializado, a
fim de que este saiba manusear convenientemente os documentos, evitando perdas irreparáveis dos
registros. O arquivo não é membro de nenhuma associação na área e nem possui orçamento próprio,
mas está construído em uma propriedade própria antes de 1900. Os trabalhos de elaboração do
sistema de arranjo estão em andamento58. O estado de conservação dos documentos é considerado
ruim. O laboratório adota medidas contra incêndio e controle de temperatura e umidade relativa
(desumidificador e controle por termohigrômetro), bem como controle de pragas e fungos (esse
procedimento é realizado somente na documentação em tratamento; o material é submetido ao
congelamento a seco, à limpeza mecânica e acondicionado em lugar próprio,provisoriamente em
caixas-papelão e polionda, e armazenado em estantes de aço com pintura epóxi). Em relação às
tecnologias, o laboratório possui 2 computadores, ambos conectados à Internet. Nenhum documento
está catalogado, nem digitalizado. Apesar de se tratar de um laboratório, é permitido o acesso e a
consulta ao fundo; a maior parte dos pesquisadores são: historiadores, sociólogos, arquivistas,
teólogos e genealogistas, além de alunos graduandos e pós-graduandos de áreas ligadas ao estudo
das humanidades. Como afirmado anteriormente, o fundo desta arquidiocese não ficará para sempre
sob a custódia do Laboratório Reitor Eugênio Veiga; de fato, quando o fundo estiver em condições
físicas favoráveis, retornará integralmente para o Palácio Arquiepiscopal. Para evitar que os
documentos em questão sejam acondicionados e armazenados de forma inadequada, o prédio em
questão, que tem mais de 200 anos, será restaurado, ocupando um dos pisos do palácio e formará,
58

Esta atividade tem sido realizada com o apoio do Professor Doutor Cândido da Costa e Silva, especialista em História da Igreja no Brasil e que, pelo
menos em uma ocasião, trabalhou como consultor no processo de implantação do Centro de Documentação da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
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junto com a biblioteca e o museu, o Memorial da Sé. O projeto deste memorial, no que tange à sua
instalação funcional (móveis e equipamentos) já foi orçado e faz parte dos dois volumes que tratam da
reforma do palácio e sua adaptação para esse fim. Entretanto, a coordenadora do Laboratório Reitor
Eugênio Veiga assegura que, mesmo após esta transferência, a UCSal continuará sendo a gestora do
arquivo, “uma vez que seus professores e especialistas desenvolvem atividades junto ao acervo”
(BRAGA, 2005).

Estrutura Humana – O responsável pelo arquivo é professor detentor de título de mestre em
História. Apesar da inexistência de bacharéis em Arquivologia trabalhando com este fundo, todos os
funcionários exercem atividades especializadas e possuem formação de nível superior; geralmente
tratam-se de historiadores com especialização em arquivos ou em restauro; um dos funcionários
historiadores está cursando uma especialização na área de arquivística na Universidade Federal da
Bahia (UFBA).59 Os profissionais que atuam junto ao acervo totalizam quinze, sendo que entre estes
um coordena todas atividades, um é consultor e coordenador do Núcleo de Estudos da Igreja no Brasil
e responsável pela elaboração do quadro de arranjo; outro é coordenador de restauro, outro é técnico e
especialista em arquivo e outro ainda é funcionário da arquidiocese; somam-se a estes dez estagiários
oriundos dos cursos de História e História com habilitação em patrimônio cultural. No momento, a
equipe estuda a produção do arranjo e pretende, em breve, dar visibilidade às etapas de sua produção,
em artigos.

Além de obras em papel, o Laboratório Reitor Eugênio Veiga restaura pergaminhos e imagens sacras em madeira, bem como telas, todas do acervo da
Arquidiocese de São Salvador.
59
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2.2 Porto Alegre, Rio Grande do Sul60
Identificação do Arquivo – Conhecido atualmente como Arquivo Histórico da Cúria
Metropolitana de Porto Alegre (AHCMPA) foi criado oficialmente, juntamente com o Bispado, pela Bula
Ad Oves Dominicas Rite Pascendas, em 7 de maio de 1848, após o desmembramento da Diocese de
São Sebastião do Rio de Janeiro, mas sua instalação só se deu em 3 de julho de 1853, juntamente
com o estabelecimento oficial do Bispado. Esta região era anteriormente conhecida como São Pedro
do Rio Grande do Sul.

Constituição e Dimensão do Fundo – As instalações do Arquivo são compostas por quatro
salas, onde se distribui a documentação, inexistindo uma área específica que se constitua em depósito
documental. O arquivo é composto por cerca de 15.760 documentos, sendo estes subdivididos da
seguinte forma: 2260 volumes encadernados (manuscritos ou livros mistos, apresentando, na maioria
dos casos, boas condições de preservação) e 13.500 folhas avulsas (reunidas em pastas individuais e
ordenadas alfabeticamente, apresentando condições bastante variadas de preservação).61 O mais
antigo documentos trata-se de um manuscrito de 1747. A ausência de catálogo dificultou muito no
processo de identificação das tipologias documentais encontradas no fundo. Das 13 categorias
apontadas no questionário, o AHCMPA somente conseguiu responder o quantitativo exato de duas
delas, quais sejam: Registros de Ministração de Sacramentos (batizados, crismas e casamentos) e
Óbitos, que possui cerca de 2.000 itens e os Processos Matrimoniais, com 14.000 pastas. Sabemos,
entretanto, que o arquivo possui cerca de 200 metros de documentos.

Avaliação, Incorporação e Descarte – Não se registra na história do arquivo nenhuma
avaliação e eliminação de documentos. Existe algo de muito peculiar na Igreja Católica do Rio Grande
Além das informações colhidas pelo questionário, foi usada como fonte os textos de Campos (2004).
Existe uma divisão interna e informal dentro da Cúria quanto à custódia dos documentos. Enquanto o AHCMPA é responsável por todos os documentos
históricos, desde a fundação da Diocese, o “setor batistério” tem como única atividade fornecer certidões atualizadas (para fins de casamento, por
exemplo) e possui atualmente dois empregados sem formação superior, encarregados de buscar em pequenas fichas o nome do batizando e preparar o
documento. Neste último setor, o acervo é formado pelos livros de registro de batismo das paróquias da Arquidiocese no período de 1900 até os dias
atuais.
60
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do Sul quanto à prática de incorporações de documentos nos seus fundos arquivísticos diocesanos: os
bispos continuam orientando os seus párocos a entregarem no arquivo curial um exemplar dos livros
de registros de casamento e batismo, conservando um outro exemplar na paróquia onde foram
ministrados estes sacramentos.62 Esta informação, aliado ao fato de que entre 50% a 75% da área do
arquivo está destinada à guarda do fundo é muito preocupante, à medida que existe uma previsão de
um aumento gradual no tamanho do fundo, com a chegada dos assentos paroquiais, o que, no futuro,
poderá acarretar grandes transtornos no processo de gestão e de localização de documentos
depositados no arquivo. Acrescenta-se, ainda, o fato de que o espaço a ser utilizado para a realização
de atividades técnico-administrativas está diminuindo, podendo se transformar num ambiente insalubre
para os funcionários do arquivo.

Estrutura Física – O fundo arquivístico está depositado na sede da Cúria Metropolitana, em
um edifício desenhado e construído na segunda metade do século XIX, pelo engenheiro francês Jules
Villain, ocupando uma superfície total de 139,90 metros quadrados. A pedra fundamental desta
construção foi lançada em 2 de outubro de 1865, mas só inaugurada em 17 de outubro de 1888. Este
prédio foi construído inicialmente para abrigar o Seminário Episcopal Nossa Senhora Madre de Deus e
para ser a sede episcopal. Apesar da estrutura geral do edifício ser suficientemente sólida, existe o
problema da umidade, especialmente no espaço onde funciona o Arquivo. Em virtude de toda a
extensão da parede do fundo fazer divisa com uma montanha, nota-se claramente nas paredes de 6,10
m de altura e 0,70 cm de espessura grande umidade no recinto.

A maior parte dos registros arquivísticos está acondicionada em estantes de aço, mas uma
fração dos registros de casamentos e de óbitos está guardada em estantes e armários de madeira, o
que, nestes dois últimos casos, é contra-indicado em razão de alguns fatores: no caso de incêndio, a
Esta orientação está regulamentada no § 3 do cânone 470 do CDC de 1917 onde se determinava que ao final de cada ano o pároco deveria enviar à
Cúria episcopal uma cópia autêntica dos livros paroquiais, salvo aquele concernente ao estado das almas. Por conseguinte, os livros a serem entregues
no arquivo arcebispal seriam: de batizados, de confirmados, de matrimônio e de defuntos.
62
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combustão da documentação é muito rápida; dependendo da qualidade e condição da madeira, seus
compostos, como ácidos e seladores podem emitir ácidos e outras substâncias que reagem
quimicamente com os documentos; por fim, o ataque de cupins e de outros insetos, que muitas vezes
causam dano irreversível ao material merece ser citado. Outro dado grave é a ausência de qualquer
medida de controle de temperatura, umidade relativa, contra incêndios e furtos. Apesar dos dados
acima elencados, o AHCMPA considera em bom estado de conservação a documentação em questão,
salvo 5% a 10% da documentação que é tida em “estado precário”. A maior parte dos documentos
arquivísticos está guardada em pastas A-Z, caixas-arquivo-papelão e documentos encadernados,
sendo que o acesso é feito através de índices nominais. O sistema de arranjo do fundo é geográficocronológico. Os instrumentos de busca adotados são: fichários e índices nominais dos livros de
casamentos e batismos, notando-se lacunas consideráveis nas atas de batismos do século XVIII. O
AHCMPA não possui nenhum instrumento de pesquisa, tais como catálogos e inventários, o que
dificulta consideravelmente no processo de divulgação dos documentos aos usuários reais e
potenciais. O único computador usado pelo Arquivo não é conectado à Internet, sendo que todo o
pedido de pesquisa feito pelo correio eletrônico é recebido pelo setor de informática da Cúria, que o
repassa aos funcionários do Arquivo. Por outro lado, o arquivo possui uma página na Internet
(http://www.arquidiocesepoa.org.br/arquivo/index.html), com informações básicas (natureza do arquivo,
tipos de documentos guardados, horário de atendimento, funcionário responsável, formas de solicitar a
pesquisa). O Arquivo adota também o telefone/fax, bem como os Correios para receber pedidos e
encaminhar resultados de pesquisa. Acreditamos que o maior problema enfrentado pelo arquivo é a
ausência de um regulamento que normatize o seu uso e que lhe dê uma identidade como arquivo
histórico. Felizmente, a instituição tem pretensão de elaborar um. Como todos os arquivos eclesiásticos
brasileiros, o AHCMPA não possui orçamento próprio e não é membro de nenhuma associação
nacional ou internacional na área arquivística.
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Em relação à acessibilidade ao arquivo, não existe nenhuma política de restrição à entrada em
suas dependências e ao uso das fontes arquivísticas depositadas no mesmo, salvo o fato de que toda
documentação solicitada pelo pesquisador é localizada pelos próprios funcionários do arquivo, não
permitindo, em nenhuma hipótese, empréstimo domiciliar ou reprodução de documentos por fotocópia,
já que não existe fotocopiadora no AHCMPA. Neste último caso, quando há solicitação de material
iconográfico, o mesmo é digitalizado e entregue ao pesquisador em formato CD-ROM. Esta medida
adotada pelos pesquisadores se deve ao fato de que o acervo não estar digitalizado. Justifica-se,
portanto, uma crescente utilização por parte dos usuários de máquinas digitais para a reprodução dos
documentos do fundo em questão. O arquivo recebe vários tipos de pesquisadores: jornalistas,
historiadores, advogados, estatísticos, religiosos, sociólogos, arquitetos, profissionais liberais e
estudantes das áreas de ciências humanas, sobretudo de pós-graduação.

Estrutura Humana – Quanto ao número de pessoal, a situação do arquivo é deplorável;
somente uma historiadora, atualmente estudante de Arquivologia trabalha no AHCMPA e que é
responsável pelo tratamento da documentação e pelo atendimento ao público. Segundo esta
funcionária “os esforços para dar um ‘perfil arquivístico moderno” são muito difíceis [porque] o público é
presença constante, diariamente, e não tenho expediente interno”.

2.3 Mariana, Minas Gerais
Identificação do Arquivo – O Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM) tem
como objetivo “servir à história eclesiástica e também civil [bem como] preservar a memória escrita”
(resposta do questionário). No contexto nacional, Mariana tornou-se a sexta diocese, e antes de sua
autonomia jurídica, estava subordinada à Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ). A diocese
foi criada em 6 de dezembro de 1745 pela Bula Candor Lucis Aeternae (ANEXO A, p. 185). O Arquivo
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foi criado na mesma data, mas a sua instalação oficial como entidade jurídica legalmente constituída só
ocorreu em 8 de setembro de 1965, através de estatutos próprios lavrados no Cartório Civil de Mariana
(Livro 92, fls. 111-112), título de “Utilidade Pública” (Lei Estadual nº 494, de 14 de junho de 1967). Este
arquivo tem uma importância ímpar porque reúne em seu seio praticamente toda a memória religiosa
mineira de quase três séculos. É considerado o arquivo eclesiástico mineiro mais organizado, rico e
pesquisado (PAIVA, 1995). Uma figura importante na história do arquivo de Mariana é o monsenhor
Raymundo Trindade, primeiro diretor do arquivo diocesano, que deu um caráter sistemático ao acervo
que, por décadas, ficou absolutamente abandonado em condições lamentáveis. Consta nos anais da
história desta diocese duas mudanças de prédio da sede da Cúria, sendo que uma delas ocorreu em
1965, que acarretou a perda da organicidade e sistematização do arquivo que foram realizadas pelo
monsenhor Trindade e, possivelmente, o extravio de documentos. No pastoreio de Dom Oscar de
Oliveira (1960-1988), o arquivo diocesano entrou na lista de prioridades do bispo, que, com uma
enorme dose de boa vontade, solicitou a colaboração de seminaristas maiores e de outras pessoas
ligadas à Igreja local para organizar a massa documental arquivística, atividade dirigida pelo próprio
bispo. Rodrigues, padre daquela jurisdição afirma com entusiasmo que “nosso arquivo está
ressurgindo: e, mesmo sem o apoio de pessoal técnico em arquivística, vem ganhando distribuição,
ordem, catalogação, acessibilidade” (1985, p. 2). Reconhece, portanto, a ausência total da aplicação de
medidas e técnicas adotadas pela arquivística da época para o tratamento do fundo. Apesar disto,
Rodrigues (1985, p. 2) sustenta que o arquivo “já é um fecundo campo de pesquisas, estudos, análises
e teses; e vários historiadores e estudiosos têm vindo abastecer-se nele.” O acervo deste fundo é
importante tanto pelo valor histórico dos seus documentos quanto pela grande quantidade de itens
agregados.
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Constituição e Dimensão do Fundo – O acervo deste arquivo é importante tanto pelo valor
histórico dos seus documentos quanto pela grande quantidade de itens agregados. Em linhas gerais, é
constituído da seguinte forma: registros atinentes a ministração de sacramentos e outros ritos de
caráter religioso (batizados, crismas, casamentos óbitos), livros-tombo, pastorais, desobrigas63, caixa
de fábricas, cartas, provisões régias, contratos, inventários, testamentos, aforamentos, sesmarias,
juízos e sentenças, visitas pastorais, irmandades e confrarias, devassas e querelas. O período do
fundo abarca os séculos XVIII, XIX e XX. Encontramos documentos que antecedem à criação do
Bispado de Mariana. Merecem destaque os quarenta e três livros das irmandades mineiras (atas das
reuniões, róis dos irmãos, estatutos) com belíssimas iluminuras e os processos de genere e moribus64,
que até 1985 totalizavam 3.645, sendo 1822 do século XVIII, 1398 do século XIX e 428 do século XX
(Rodrigues, 1985). O processo nº 815, de Bom Jesus do Monte, que tem como parte o padre João
Rodrigues Moreira, é tido como o mais antigo processo do arquivo, datado de 1729. Já em 1985
Rodrigues reclamava atenção quanto ao estado avanço de deterioração em que se encontravam
muitas peças destes processos. Encontramos ainda no AEAM uma enorme quantidade de folhas soltas
escritas nos séculos XVIII e XIX, que tratam de uma gama variada de assuntos, como relatórios,
documentos atinentes às irmandades, processos de declaração de nulidade matrimonial, patrimônios
das igrejas e seminários, correspondência entre autoridades clericais, testamentos (1225 processos),
ereções de igrejas, oratórios e cemitérios etc. O arquivo possui ainda uma “biblioteca de manuscritos”,
com 944 livros restaurados, sendo que deste universo 781 já estão microfilmados. Vale acrescentar
que existe neste acervo um número representativo de processos judiciais de naturezas civil e criminal,

Trata-se de permissão outorgada pela autoridade eclesiástica competente para que determinado sujeito pudesse cumprir ou descumprir preceito durante
a Quaresma, ou seja, durante os quarenta dias que antecedem a Semana Santa.
64 Tratam de processos que tinham como objetivo investigar a procedência e as condições de vida dos candidatos ao presbiterato. Segundo Rodrigues
(1985), esta tipologia de processo era formada por três autos distintos nos séculos XVIII e XIX: no de genere apurava-se a identidade, filiação,
naturalidade, se o candidato foi batizado na fé católica e declarava-se se o varão era ou não réu de crime de lesa-majestade humana ou divina. No de vita
et moribus averiguava-se a conduta moral do candidato às ordens sacras através da tomada de depoimentos juramentados e de diligências que a
autoridade competente consideravam cabíveis. Imprimia-se um edital composto por 24 itens para colher informações do aspirante; dentre estes: se era
herege ou apóstata; se era escravo; se era corcunda ou aleijado; se era leproso ou portador de alguma doença contagiosa; se era atormentado ou
assombrado pelo demônio; se era abstêmio a ponto de não tolerar o vinho ou se era alcoólatra; se era réu de aborto; se era blasfemo, revoltoso ou se
havia cometido crime de perjúrio; se era sentenciado público; se era servidor público; se era casado. No terceiro, de patrimônio, juntavam-se todos os
documentos relativos à condição sócio-econômica do candidato, que deveria comprovar que este teria condições de cuidar de sua própria subsistência; a
adoção desta medida era muito importante porque na época os padres recebiam a côngrua – pensão paga aos párocos para seu sustento – e isso poderia
atrair muitos oportunistas e aproveitadores.
63
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libelos, contratos, querelas, etc. O AEAM possui ainda armários de aço para acondicionar todos os
documentos do governo pastoral dos prelados de Mariana, tais como correspondências, inventários,
visitas e cartas pastorais etc. Em virtude de uma despreocupação geral em conservar esta
documentação, é escasso o material dos primeiros bispos, mas abundante quanto aos últimos.
Existem ainda na Arquidiocese de Mariana outros arquivos particulares: da Chancelaria, Tesouraria e
Administração da Mitra, bem como seções da Cúria Metropolitana (RODRIGUES, 1985).

Avaliação, Incorporação e Descarte – O AEAM não respondeu o item referente à estas
questões.

Estrutura Física – O sistema de arranjo adotado pelo AEAM obedece basicamente a três
critérios: assunto, cronológico e geográfico. Quanto à preservação dos originais, apenas uma parcela
do fundo é conservada obedecendo esta característica. O AEAM possui um regulamento próprio, que
normatiza todas as suas atividades. Quanto à autonomia financeira, o arquivo não possui orçamento
próprio. Por outro lado, o arquivo está construído em uma propriedade própria, sendo que o edifício que
abriga o arquivo foi construído em 1965. O arquivo ocupa uma área considerável: mais de 1.000 metros
quadrados, mas o percentual da área destinado a guarda da documentação está na escala de 50% a
75%, o que é considerado preocupante à medida que as atividades de caráter administrativo exigem
um espaço maior. Felizmente o AEAM adota medidas contra incêndio e antifurto, mas inexiste qualquer
espécie de controle de temperatura, umidade relativa e contra pragas, o que pode encurtar
consideravelmente a sobrevivência dos registros. Quanto à questão tecnológica, o arquivo possui
quatro computadores e parte do fundo já está digitalizado, mas nenhum deles está conectado à
Internet, o que é um entrave para que usuários de qualquer parte do mundo tenham acesso ou sejam
informados dos produtos e serviços possivelmente oferecidos pelo arquivo, fazendo com que este rico
acervo fique limitado aos pesquisadores dispostos a se locomoverem até a cidade de Mariana para
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realizarem as suas pesquisas. Em relação ao armazenamento da documentação, utilizam-se estantes
e arquivos de aço; para o acondicionamento da mesma documentação, adotam-se caixas-arquivo
papelão, pastas suspensas e, em alguns casos, encaderna-se o material. Mais de 70% dos
documentos está catalogado, mas adotou-se uma norma própria, que respondesse às necessidades do
arquivo; vale acrescentar, entretanto, como já dito anteriormente, que o arquivo foi originalmente
organizado por seminaristas, sem a intervenção de qualquer profissional da área de Arquivologia, o que
praticamente impediu a adoção de uma norma internacional.

Estrutura Humana – em relação aos dados sobre formação e capacitação (ANEXO G, item
4.25, p. 197) o AEAM não respondeu a nenhuma das questões.

2.4 Cuiabá, Mato Grosso65

Identificação do Arquivo – Como todas as outras dioceses e prelazias, o arquivo eclesiástico
nasceu com a criação da Prelazia de Cuiabá, ocorrida em 6 de dezembro de 1745, pela Bula Candor
Lucis Aeternae (ANEXO A, p. 185). A prelazia de Cuiabá abrangia o que hoje são os Estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia e a guarda da documentação era centralizada no arquivo
prelatício. Em 1975 é que ocorre a primeira intervenção no arquivo durante mais de 200 anos de
história realizada por Otávio Canavarros que acondiciona o material já referenciado em caixas-papelão,
depositando-os em estantes de aço. Poderíamos afirmar que é a partir deste ano que aquela massa
documental converte-se em um arquivo. Atualmente o nome oficial é “Arquivo da Cúria Metropolitana
de Cuiabá”.

Do universo de oito arquivos identificados e diagnosticados, o “Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá” foi o mais difícil a ser diagnosticado. Isto se
deveu ao fato de que, apesar de terem nos encaminhado o formulário (ANEXO G) rapidamente, notamos que em quase todos as perguntas não havia
respostas, mas sim uma referência a um catálogo enviado.

65

138

Constituição e Dispersão do Fundo – A documentação arquivística é dividida em três
grandes subgrupos, todos relativos a documentos produzidos pela Prelazia, Diocese e Arquidiocese em
questão:
I) Códices e livros, divididos em quatro seções: Livro de registro de batismo; livro de registro de
casamento; livro de registro de crisma; livro de registro de óbito.
II) Documentos Avulsos;
III) Fotografias66.
No início da década de 1990 Dom Bonifácio Piccinini, Arcebispo de Mato Grosso concede
permissão para o acesso de Maria Adenir Peraro ao arquivo arquiepiscopal. Em fase de elaboração de
tese de doutorado67, esta professora do Departamento de História da Universidade Federal de Mato
Grosso tinha a intenção de levantar fontes históricas guardadas naquele fundo. Com a intenção de
conservar aquele precioso acervo, onde já se encontrava documentos danificados e sem condições de
leitura, elabora um projeto intitulado “Memória da Igreja em Mato Grosso: o Arquivo da Cúria
Metropolitana de Cuiabá”, que tinha como missão sistematizar toda a documentação e microfilmá-la,
inclusive os documentos avulsos, que permaneciam acondicionados em caixa. Felizmente alcançaram
sucesso neste projeto.

Avaliação, Incorporação e Descarte – Quanto à avaliação, eliminação e temporalidade, o
arquivo nada respondeu. Em relação a futuras incorporações, foi nos informado que os documentos a
partir de 1956 serão incorporados ao fundo, seguramente, mas não há data prevista para isso ocorrer.

Encontra-se neste setor uma fotografia de Santos Dumont fotografada e dada a Dom Aquino Correa.
PERARO, Maria Adenir. Família e ilegitimidade em Cuiabá no final do século XIX. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná,
1995.

66
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Estrutura Física – O Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá não possui regulamento que
normatize seu uso, nem é membro de qualquer associação nacional ou internacional que atue na área
arquivística. Também não possui orçamento próprio e, felizmente está construído em uma propriedade
própria, construída antes de 1900 e contígua à Cúria Metropolitana. A superfície total ocupada pelo
arquivo é de 24 metros quadrados que é ocupado integralmente para guardar o fundo. Atualmente tem
adotado medidas contra furtos e incêndios, bem como controle de pragas (dedetização periódica).
Quanto à temperatura e umidade relativa, inexiste qualquer ação de controle. O estado de conservação
dos documentos é considerado bom. Apesar de não possuir computador, o que inviabiliza a
digitalização do fundo, todos os documentos produzidos entre 1756 e 1956 estão, além de catalogados,
microfilmados. Quanto à catalogação, adotou-se uma metodologia de arquivo própria, atualmente em
uso na Universidade Federal de Mato Grosso. Para o armazenamento dos registros usa-se estantes e
arquivos de aço e quanto ao acondicionamento adota-se caixas-arquivo papelão e encadernações.
Não souberam nos informar a respeito do percentual ou número de cada tipologia documental do
arquivo. Não existe fotocopiadora no arquivo para uso dos usuários. O Arquivo da Cúria Metropolitana
de Cuiabá recebe pesquisadores, geralmente historiadores, mas “com muita parcimônia” para que os
documentos originais não sejam danificados. A política que se tem adotado neste sentido é remeter a
cópia do documento desejado já microfilmada. É importante destacar que, graças a um convênio
firmado entre a Arquidiocese de Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso, toda a
documentação em questão já foi microfilmada e se encontra depositada no Núcleo de Documentação e
Informação Histórica Regional daquela instituição de educação federal disponível para consulta.

Estrutura Humana – Quanto ao corpo de pessoal que atua no arquivo, foi nos informado da
inexistência de um ou mais funcionários que trabalham integralmente no Arquivo da Cúria
Metropolitana de Cuiabá.

140

2.4 São Luís, Maranhão

Identificação do Arquivo – A Diocese de São Luís do Maranhão tornou-se independente da
Diocese de Pernambuco pelo Papa Inocêncio XI em 30 de agosto de 1677, por meio da Bula Inter
Universas, sendo designada como sede a Matriz de Nossa Senhora da Vitória. A sua documentação
data a partir de 1673, com os registros de óbitos da freguesia de Nossa Senhora da Vitória. Somente
em 1922 é que a Diocese tornou-se a Arquidiocese do Maranhão. Em março do ano 2000 o acervo
histórico da Arquidiocese do Maranhão foi transferido para o Arquivo Público do Estado do Maranhão
(APEM)68, mediante termo de comodato69 assinado em 30 de junho de 2000 pelo Arcebispo de São
Luis, Dom Paulo Eduardo Andrade Pontes, pelo Presidente da Fundação Cultural do Maranhão, Sr.
Luis Henrique de Nazaré Bulcão e pela Diretora do APEM, Sra. Maria Raimunda Araújo. A
documentação arquivística em questão já se encontrava, há algum tempo, armazenado em uma sala
do palácio episcopal em estado precário de conservação e organização. Os documentos estavam
empoeirados e à mercê de insetos e roedores. Antes da transferência dos documentos arquivísticos
para as dependências da APEM, toda a documentação foi inventariada. Ao ser recolhido, foi feito um
diagnóstico detalhado das condições em que o material foi encontrado, iniciando imediatamente a
higienização e desinfestação do acervo, substituindo, quando necessário, as capilhas. Concluída essa
etapa, foi elaborado o inventário sumário dos códices; e posteriormente a revisão da identificação dos
processos, verificando-se que no interior das capilhas, encontravam-se acondicionados, além dos
autos, papéis avulsos diversos. Após a identificação e seleção, os autos foram selecionados e
arranjados, numerados e descritos, sendo posteriormente acondicionados nas caixas-arquivo.
Procedimento idêntico foi adotado para o tratamento dos papéis avulsos. Não existe previsão de data

O APEM foi criado em 21 de janeiro de 1974 através do Decreto Estadual nº 5.266, passando a funcionar em março deste mesmo ano. Desde 15 de
maio de 1978 tem sede própria. Até os dias atuais o arquivo não possui um regulamento que normatize o seu uso, mas a direção do mesmo tem
demonstrado interesse em trabalhar no sentido de elaborar este instrumento.
69 É um contrato unilateral, pelo qual, alguém (comodante) entrega a outra pessoa (comodatário) coisa não fungível para ser usada temporariamente e que
será posteriormente restituída.
68
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para que esta documentação retorne ao arquivo arquiepiscopal, podendo ocorrer mediante vontade de
qualquer das partes.

Constituição, Dispersão e Suporte do Fundo – O APEM identificou três grandes tipologias
no arquivo religioso em questão, quais sejam: Livros de registros, Processos e Papéis avulsos (ANEXO
H, p. 204). As séries dos códices foram identificadas pelos assuntos dos conjuntos de registros e
ordenados cronologicamente. Em 2000 o APEM publicou uma lista de inventário com todos os códices
do acervo da diocese . O mesmo procedimento foi utilizado para as séries dos autos e dos papéis
avulsos. O fundo é constituído por 7364 documentos textuais70, divididos em 349 volumes e
acondicionados em 247 caixas, ocupando 47,78 metros em sua totalidade. Infelizmente o APEM ainda
não realizou um inventário dos documentos de cada livro de registro, mas apenas um inventário
sumário dos conjuntos documentais encontrados; neste sentido, só podemos afirmar com segurança
que existem 9 livros-tombo e inventários da diocese, 176 referentes aos registros de ministração de
sacramentos e de óbitos71, 3 livros tombos (registro de Ordens e termos de visita) e 34 livros referentes
a irmandades e associações religiosas.

Avaliação, Incorporação e Descarte – Durante os anos em que estes registros arquivísticos
estão sob a responsabilidade do APEM nenhum deles foi descartado. De fato, não há termos do
comodato fazendo referência à eliminação de documentos; mesmo os registros considerados
irrecuperáveis estão guardados, embora em caixas separadas. Por outro lado, são previstas
incorporações ao arquivo eclesiástico, pois existem documentos do século XIX que se destinam à
pesquisa histórica e genealógica, e que ainda estão em poder de paróquias no âmbito da Arquidiocese.
Até o presente momento o APEM formalizou um pleito de documentos religiosos conservados em uma

O temo “documentos textuais” se refere ao universo de documentos avulsos (autos processuais e outros papéis). A quase totalidade destes documentos
são manuscritos.
71 Os livros de registros, incluindo aqueles referentes a testamentos, provisões, freguesias e outros totalizam 349 códices.
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paróquia maranhense72, mas não obteve resposta e, por enquanto, nada está sendo feito nesse
sentido (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2005).

Estrutura Física – Felizmente o percentual da área do arquivo destinada à guarda dos
documentos não ultrapassa os 25% da superfície total do arquivo – que está na escala de 500 a 1.000
metros quadrados - o que permitirá um acondicionamento e armazenamento adequado dos registros
documentais que serão chegarão gradativamente ao APEM. Quanto ao sistema de arranjo adotado, o
arquivo está organizado por assunto e cronologia. Mais de 70% dos documentos do arquivo
eclesiástico já foi catalogado. Para a preservação dos originais, o APEM adota o procedimento de
limpeza periódica de todo o arquivo, que é acondicionado em caixas-arquivo polionda, encadernados
ou empacotados e armazenados em estantes de aço, de madeira e em arquivos de aço. O APEM
considera como “regular” o estado de conservação dos documentos e não há nenhum projeto no
sentido de se digitalizar parte do fundo. Entretanto, para estacionar o processo de deterioração em que
se encontrava os documentos, adotaram-se medidas de controle de pragas e fungos e contra incêndios
e furto. Entretanto, não existe qualquer espécie de controle de temperatura e umidade relativa.
Acreditamos que isto se deva, em parte, ao fato do arquivo não possuir dotação orçamentária própria.
O APEM possui uma página na internet (http://www.cultura.ma.gov.br/site_apem/index.jsp), inclusive
uma parte dedicada ao acervo da Arquidiocese. Possui ainda seis computadores, sendo que apenas
um deles está conectado à Internet. São quatro os instrumentos de pesquisa deste arquivo religioso:
inventário dos autos, inventário dos Códices, relação dos papéis avulsos e listas nominais referentes
aos autos. O perfil dos usuários do APEM é diversificado: jornalistas, historiadores, advogados,
religiosos, sociólogos, arquitetos, bibliotecários e pessoas da comunidade.

72

Um bom exemplo disto são seis livros de assentamentos do século XIX (registros de batismo) existentes na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição
da Capital, Maranhão. Espera-se que, muito em breve, essa documentação de valo inestimável seja incorporada ao fundo eclesiástico.
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Estrutura Humana – O APEM possui 29 funcionários, sendo que deste total, 22 possuem o
nível médio e os 7 restantes são portadores de diploma de curso superior, quais sejam: História,
Biblioteconomia e Filosofia. O responsável pelo APEM é um bibliotecário que começou a trabalhar na
instituição em março de 2003. Dois servidores estão atualmente cursando uma especialização em
Gestão de Arquivo no Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão.

2.5 Diamantina, Minas Gerais
Identificação do Arquivo – Criada pela Bula Pontifícia Gravissimum Solicitudinis do Papa, Pio
IX, no dia 06 de junho de 1854. Nessa época era necessário um Decreto do Imperador para se criar
uma Diocese e a autorização foi dada pela Lei Civil nº 673, de 10 de agosto de 1853. Em 1917 a
Diocese de Diamantina foi elevada à categoria de sede da Província eclesiástica, como Metrópole,
tornando-se Arquidiocese e Dom Joaquim foi o 1º Arcebispo Metropolitano de Diamantina. O arquivo
episcopal é conhecido como “Acervo do Palácio Arquidiocesano de Diamantina”, que é considerado por
seu único funcionário como “elemento de cultura e de memória cristã”. Apesar do arquivo ter surgido
juntamente com a diocese, sendo nada mais que o edifício onde se guardavam os registros de batismo,
casamento, óbitos e outros documentos de natureza religiosa, somente em 1977 é que o arquivo foi
criado oficialmente, sendo instalado apenas em 1995, no governo espiritual de Dom Paulo Lopes de
Faria. Ao que nos parece, armazenavam no “Acervo do Palácio Arquidiocesano” apenas os
documentos referentes aos documentos produzidos pela diocese ou pelo seu titular, qual seja, o bispo.
Foi nos informado que pouco antes de 1977, o arcebispo, em reunião com todos os bispos da
jurisdição de Diamantina, determinou que todos os assentos paroquiais (ou uma cópia deles?) fossem
enviados para o arquivo arcebispal.
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Constituição, Dimensão e Suporte do Fundo – Quanto a documentação, não conseguimos
obter informações detalhadas a respeito, apesar de mais de 70% dos documentos já estarem
catalogados. Sabemos, entretanto, que ainda hoje se conserva no arquivo do palácio arcebispal todos
os registros de casamento, batismo e óbitos no intervalo de 1700 a 1950; além destes assentos,
encontramos correspondências, fotografias, recortes de jornais tratando de assuntos atinentes à Igreja,
mapas de construções, manuscritos (cartas dos bispos, cartas pastorais, provisões) e 2000 partituras,
acondicionados em 451 caixas. Paiva (1995) considera os documentos das irmandades dos séculos
XVIII e XIX – livros de registro de despesas, de eleições e de ingresso de irmãos – como o grande
destaque do arquivo em questão.

Avaliação, Incorporação e Descarte – A documentação nunca passou por uma avaliação e
eliminação sistemática, mas diante das lacunas encontradas, suspeita-se que uma parcela significativa
da massa documental foi furtada ou queimada por funcionários que consideravam muitas das fontes
arquivísticas ali encontradas como papéis velhos, sem utilidade alguma. O arquivo prevê incorporações
de documentos da própria mitra, tais como cartas dos bispos e recortes de jornais. Isto se torna mais
evidente ao saber que o arquivo não possui um regulamento normatizador de suas atividades;
felizmente, o responsável pelo mesmo tem a intenção de conhecer outros arquivos mais sistematizados
a fim de estar a par do que pode ser feito em relação ao fundo da Igreja de Diamantina.

Estrutura Física – O acervo está organizado por regiões, que totalizam 45, e por ordem
cronológica; a documentação de cada região pode ocupar uma ou mais caixas. As partituras são os
únicos materiais que estão digitalizados. Apesar de estar construído em propriedade própria, qual seja,
na sede da Arquidiocese, o arquivo não possui orçamento próprio, o que explica em parte o fato de
não possuir computadores, nem adotar quaisquer medidas contra incêndio e furtos, bem como controle
de temperatura e umidade relativa e de pragas e fungos. Apesar de tudo isso, o estado de conservação
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do fundo é considerado regular. Para o armazenamento utilizam-se estantes e arquivos de aço e para o
acondicionamento adota-se caixas- arquivo papelão, pastas suspensas, encadernação e alguns
materiais estão empacotados. Apesar de não possuir fotocopiadora, é permitido reproduzir os
documentos do arquivo usando este equipamento; para isso, usa-se uma fotocopiadora particular,
localizada ao lado do arquivo, nas dependências da cúria. Como já dito anteriormente, o arquivo possui
apenas um funcionário, licenciado em História e com especialização em arquivos, esta última cursada
em 1975. Um dos mais graves problemas que detectamos em relação a este arquivo é a ausência de
identidade; apesar de ser um arquivo histórico, de caráter permanente, custodiador de fontes históricas
centenárias, está se tornando uma espécie de setor de descarte de material indesejado.

Estrutura Humana – Há somente uma funcionária, licenciada em História, portadora de um
curso de especialização na área de arquivos.

2.6 São Paulo
Identificação do Arquivo – O nome do fundo é “Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo
e Silva”73 e tem como função organizar, custodiar e catalogar, preservando os documentos (livros,
manuscritos, fotografias, mapas e projetos arquitetônicos, entre outros) referentes aos diversos
arquivos em âmbito arquidiocesano, os atos oficiais das suas paróquias e comunidades, e sobretudo os
atos do poder executivo e judiciário, propiciando a consulta, pesquisa e investigações científicas,
sempre e quando não houver prejuízos a terceiros. Foi criado dia 1º de abril de 1918, mas sem a
lavratura de nenhum ato. O arquivo possui diversos fundos documentais; Dom Duarte Leopoldo e Silva,
após a sua primeira visita pastoral na Diocese de São Paulo, em 1909/1910, verificou as péssimas
condições em que os livros estavam nas paróquias. O mesmo ocorreu quando o arcebispo mencionado

Dom Duarte Leopoldo e Silva, bispo (1907-1908) e 1º arcebispo (1908 –1938) de São Paulo foi o responsável pela construção da Catedral da Sé e pelo
Museu de Arte Sacra.
73
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visitou os diversos departamentos da Cúria de São Paulo. Chegou a trazer consigo, em algumas de
suas visitas pastorais, livros manuscritos para serem incorporados ao arquivo. Em 1918 publicou uma
circular solicitando aos párocos que enviassem todos os livros paroquiais para a Cúria. Movido pelo
desejo de reunir toda a massa documental produzida pela Igreja paulista, Dom Duarte resgata os
documentos conservados nos vários departamentos da cúria, formando assim o Arquivo Geral da
Cúria.

Constituição, Dimensão e Suporte do Fundo – A lista das tipologias documentais é extensa
(ANEXO I, p. 206). Apesar do arquivo já disponibilizar uma gama relativamente grande de catálogos e
índices, nem todos os documentos que o constituem foram catalogados; isto se justifica pelo fato de
que muitas séries documentais estão ainda sendo trabalhadas e de que diversos livros e documentos
permanecem acondicionados em caixotes. Por este mesmo motivo, o arquivo não soube informar o
percentual ou o número de itens de cada tipologia documental sob a sua custódia. Quanto à dimensão
e suporte, o arquivo não quantificou, até o presente momento, os livros de assentos; um dos
funcionários do arquivo justificou a situação pelo fato do arquivo ainda receber os livros paroquiais
obrigatórios, o que impediria de chegar a um número exato da extensão do fundo. Apesar de nenhum
documento ter sido digitalizado, a direção do arquivo tem pensando em microfilmar todo o fundo; já
encontramos diversos livros e processos do acervo neste formato.

Avaliação, Incorporação e Destaque – Quanto à prática de eliminação do fundo, consta que
apenas documentos fiscais, oriundos do setor de finanças e contabilidade, teve este fim. Por outro lado,
o arquivo prevê um aumento gradual do percentual de documentos, com a incorporação de fontes
originárias dos diversos departamentos que compõem a Cúria Metropolitana de São Paulo, entidades e
associações religiosas, bem como das paróquias.
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Estrutura Física – Todos os documentos a partir da entrada no arquivo, a partir de 1918,
foram restaurados, pois chegaram em péssimas condições. Hoje, graças a uma política de restauração
e higienização, a maior parte dos documentos está em boa situação. Existe no Arquivo Metropolitano
um catálogo onde estão arrolados todos os setores que deram origem ao grande fundo da
arquidiocese74; a documentação é datada de 1632 até os dias atuais. A direção do arquivo considera
ótimo o estado de conservação dos documentos, se comparado com outros arquivos brasileiros.
paróquias. O arquivo possui uma grande quantidade de catálogos, alguns sistematizados por assuntos,
outros por nomes de pessoas físicas e outros confeccionados para representarem uma das séries
documentais75. O arquivo possui dois manuais que regulam a sua atividade, quais sejam: um estatuto e
um regimento interno. Apesar do arquivo elaborar um orçamento anual para ser encaminhado para a
Mitra Arquidiocesana de São Paulo, não nos foi informado o valor do mesmo. Como na totalidade dos
arquivos eclesiásticos diocesanos brasileiros criados antes de 1890, o Arquivo Metropolitano Dom
Duarte Leopoldo e Silva foi construído em terrenos de propriedades da Igreja; neste caso, os prédios
onde estão acondicionados os documentos e outras instalações do arquivo são da Mitra
Arquidiocesana de São Paulo, dividindo espaço com a Biblioteca da Pontifícia Faculdade de Teologia
Nossa Senhora da Assunção; não nos foi informado a superfície total ocupada pelo arquivo, mas
sabemos que a área destinada à guarda da documentação ocupa de 50% a 75% da superfície total, o
que é preocupante, levando-se em consideração que há previsão de que sejam gradualmente
incorporadas outras fontes religiosas ao arquivo. O arquivo não adota nenhuma espécie de controle de
temperatura e umidade relativa nem de medidas contra furto; quanto a este último quesito, o arquivo
justifica-se afirmando que não vê necessidade neste sentido, à medida que os prédios do arquivo estão
no mesmo terreno de uma instituição de ensino superior católica e esta já possui seguranças. Quanto
Dentre os diversos setores ou fundos, merecem destaque: Departamento da Cúria Metropolitana de São Paulo (Chancelaria, Vice Chancelaria,
Procuradoria, antigo Cartório da Câmara Eclesiástica, Secretário Arquidiocesano de Pastoral, Departamento de Arquitetura, Departamento de Pessoal e
Departamento Financeiro); Conselho de Presbíteros; Paróquias; Seminários; Correspondência dos Bispos e Arcebispos; Irmandades; Associações
Religiosas; Tribunal Eclesiástico; Arquivo da Sé Catedral; Mosteiros.
75 O Catálogo de Livros Históricos, por exemplo, é por assunto; encontramos, por exemplo, em suas paginas, o assunto “Paróquias da Arquidiocese de São
Paulo” (bairro, paróquia); o elenco de cada livros seria: assunto, data e a cota (classificação). Como exemplos de catálogos por séries documentais,
citamos: Catálogo de Processos de Genere, com o nome do habilitando, Catálogo de Livros de Batizandos e ainda, Catálogo de Livros de Casamentos.
Existem índices por nomes, como os de livros de casamentos. Já estão indexados, pelo nome do homem. O arquivo custodia os livros de casamento de
todas as paróquias da cidade de São Paulo de 1632 até 1920.
74
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ao controle de pragas e fungos, adota-se apenas o método de limpeza diária nas salas onde estão
guardados os documentos. Utilizam-se mobiliários de natureza distinta para o armazenamento do
fundo: estantes de aço, estantes (armários) de madeira e arquivos de aço; alguns armários de madeira
são originais de 1918, feitos exclusivamente para o arquivo. Como já dito anteriormente, a arquivística
moderna desaprova o uso de estantes de madeira para o armazenamento de acervo. A maior parte do
material está acondicionado em caixas-arquivo de polionda, pastas suspensas e encadernados, mas
uma parcela ainda se encontra encaixotada. Em relação aos recursos tecnológicos, o arquivo possui
seis computadores, sendo que apenas um deles está conectado à rede mundial de computadores
(Internet). O arquivo recebe pesquisadores de várias áreas de atuação, a saber: jornalistas,
historiadores, advogados, religiosos, arquitetos, arquivistas, bibliotecários, genealogistas e outros. O
arquivo não possui fotocopiadora.

Estrutura Humana – O responsável atual pelo arquivo é de nacionalidade espanhola e chegou
ao arquivo em outubro de 2003; anteriormente ocupava o cargo de cônego do cabido metropolitano;
além de coordenador do arquivo, é vigário judicial (juiz) do Tribunal Eclesiástico de São Paulo,
professor e psicólogo. Tem formação superior em filosofia, teologia, psicologia e possui o título de
doutor em direito canônico. O arquivo possui treze funcionários, incluindo o presidente, o vicepresidente e o padre bibliotecário; seis possuem nível médio, um apenas com superior incompleto e
seis destes possuem curso superior em uma das áreas a seguir: filosofia, teologia, história,
biblioteconomia, pós-graduação em Arquivologia e doutorado em direito canônico. Nota-se, portanto,
que mais de 50% dos funcionários deste arquivo possuem ou estão em fase de obter uma formação
superior, o que certamente é louvável, especialmente por se tratar de áreas distintas. Acreditamos que
é salutar para um arquivo eclesiástico possuir em seu quadro funcionários formados em áreas
multidisciplinares, já que permite compreender com maior clareza o papel que o arquivo tem para a
Igreja, para a História e para a Arquivística.
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2.7 Goiás

Antes de apresentarmos os dados atinentes ao arquivo da Prelazia, Arquidiocese e Diocese de
Goiás, merece destacar que em razão da sua proximidade geográfica com a Universidade de Brasília,
conseguimos levantar de forma mais detalhada informações referentes à situação atual desta
documentação através de visitas e entrevistas in loco. De fato, as visitas às duas instituições
atualmente responsáveis pela custódia dos documentos, bem como o acesso a alguns textos históricos
e arquivísticos, nos permitiu vislumbrar com maior transparência várias questões atinentes à
documentação arquivística como as relações entre territorialidade civil e eclesiástica a partir da
transformação da Prelazia de Sant’Ana de Goiás em Diocese e posteriormente em Arquidiocese e
algumas das razões que implicaram no desmembramento do arquivo originário.

Identificação do Arquivo – Para compreendermos a história da documentação produzida pela
Igreja no período colonial e imperial de Goiás devemos conhecer a divisão territorial da Igreja no Brasil,
que não coincide com a jurisdição civil. Somente em 1748 é que a região que conhecemos hoje como
Goiás se desmembrou da capitania de São Paulo, tornando-se capitania independente76. No campo
religioso, a região em questão pertencia ao bispado do Rio de Janeiro. A prosperidade da mineração
na região foi um dos principais fatores que levou a região a tornar-se em 1749 uma Capitania
autônoma de São Paulo. Pouco antes da elevação da região à Capitania, foi criada a Prelazia de
Sant’Ana de Goiás, em 6 de dezembro de 1745, pelo Papa Bento XIV, através da Bula Candor Lucis
Aeternae (ANEXO A, p. 185). Deve-se a Dom João VI a iniciativa de se criar estas quatro mitras

76 Goiás nasceu das Bandeiras, ainda no século XVI. Foi o capitão Sebastião Marinho à frente de uma pequena bandeira, em 1592, o primeiro a pisar o
solo goiano, mais especificamente Paraupava, hoje Tocantins. Já em 1596 encontramos registros de aprisionamento de índios da tribo guayazes. De fato,
o território dos “Guayazes” foi conquistado à força e incorporado à Capitania de São Paulo, como propriedade da Coroa portuguesa. Com a descoberta do ouro,
tornou-se habitado por uma elite mineradora que para ali afluiu, o que levou ao extermínio um enorme contingente de povos indígenas. Quanto aos aspectos
religiosos, os jesuítas já exerciam, desde 1653, um trabalho missionário em terras goianas, especialmente no norte daquela região. Entretanto, a primeira
figura religiosa que vislumbramos na história goiana foi o capuchinho português Frei Cristóvão Severin de Lisboa, nas margens do Tocantins, em 1625.
Este frade, extremamente atuante como missionário, chegou a escrever uma carta pastoral defendendo a liberdade dos índios, provavelmente uma
resposta contra o Capitão-Mor Bento Maciel Parente, do Pará. Bartolomeu Bueno da Silva, que ficou conhecido entre os índios como Anhanguera, que
significa "diabo velho", é considerado o grande desbravador da região, que surgiu como Arraial de Sant'Ana, em 1727, e foi capital do estado até 1937. Os
bandeirantes paulistas em contato com os índios guayazes descobriram que o lugar tinha muito ouro e começaram a explorá--lo. Diversas minas foram
descobertas nas cabeceiras do Rio Vermelho, sendo exploradas até a exaustão.
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bandeirantes no Brasil, quais sejam, as dioceses de São Paulo e Mariana e as prelazias de Goiás e de
Cuiabá. De fato, a Bula de criação da prelazia de Goiás registra que esta decisão foi tomada pela Igreja
a pedido do próprio Dom João VI. Consta ainda nesta Bula outra razão para tal desmembramento: a
extensão territorial da Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro que já se tornava um obstáculo no
acompanhamento do trabalho pastoral em áreas já cristianizadas e tão distantes da sede episcopal a
ponto de “os pedidos e as queixas do povo [só chegarem] ao conhecimento do Bispo depois de um
ano” (ANEXO A, p. 185). Entretanto, ao que parece, o zelo apostólico não foi a única razão que
desencadeou o processo de elevação da cidade de Vila Boa de Goiás ao nível prelatício. De fato, o
ouro abundante encontrado na região entre os anos de 1706 e 1750 – tanto que as minas dos goiases
foram intituladas de “as jóias mais preciosas da corôa portuguesa” – foi a força motriz deste processo
de desenvolvimento político, econômico e religioso deste território, que resultou no desejo de
autonomia civil e religiosa. É neste sentido que já em 1736 encontramos registros de Lisboa que
testemunham os esforços das autoridades portuguesas em dar às Minas de Goiás “não só um governo
civil, mas sobretudo uma autoridade plena no eclesiástico” (SILVA, 1948, p. 107). Em fevereiro de 1736
o Conde de Sarzedas recebe ordens para constituir Goiás como capital; em 1738 uma carta régia
indaga a respeito da cidade que deveria ser a capital, Meia Ponte ou Villa Boa. Meses antes da criação
da prelazia, através de uma provisão régia datada de 26 de abril de 1745, o rei encaminha para Villa
Boa a planta já aprovada da Matriz.

Seguramente a descoberta de minérios na região e o aumento exponencial da população
foram razões que motivaram as autoridades eclesiásticas a tomarem esta decisão, qual seja, de
conceder certa autonomia àquela Igreja local. É importante registrar todavia que a Prelazia de Sant’Ana
de Goiás continuava subordinada juridicamente ao Bispado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas
como a Igreja podia administrar tão vasto território? Surge então a figura do visitador, que era uma
espécie de clérigo corregedor, que tinha como missão geral observar a disciplina eclesiástica na sede
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prelatícia e nas paróquias pertencentes àquela jurisdição. As suas competências específicas eram
duas: exigir o fiel cumprimento das leis eclesiásticas nos limites da prelazia quanto ao uso adequado
dos instrumentos legítimos aprovados pela sé pontifícia e episcopal nas celebrações litúrgicas, em
especial os sacramentos da eucaristia, penitência e batismo e analisar com todo o rigor os registros
depositados no arquivo. Esta segunda medida era muito importante para a Igreja porque demonstrava
por parte do pároco o seu nível de obediência quanto à legislação eclesiástica vigente na época. Como
já afirmado anteriormente, a maior exigência por parte da Igreja em controlar o registro, a guarda e a
acessibilidade aos registros atinentes à ministração dos sacramentos tem origem no Concílio de
Trento, que nos seus capítulos I e II da Seção XXIV determinou que todas as paróquias tivessem um
arquivo, onde seriam recolhidos todos os documentos produzidos por ela, sejam estes referentes aos
bens patrimoniais ou à recepção do batismo e crisma, bem como ainda à celebração do matrimônio ou
das exéquias. Neste sentido, Silva (1948, p. 79-80, grifo nosso), grande conhecedor da história goiana
afirma:

Toda a disciplina eclesiástica no território goiano dependia do Visitador ordinário ou
extraordinário, sobretudo no século dezoito. Uma provisão lavrada pelo Bispo do Rio de
Janeiro davas-lhe toda garantia e poder. Com este documento apresentavam-se nas
freguesias sertanejas. Chegavam, em geral, sem aviso [...]. Seu primeiro cuidado era
examinar a pia batismal, imediatamente o Sacrário e os altares, encerrando-se este
cerimonial com uma “prédica”[...]. No dia seguinte se entregava a um exame meticuloso
no arquivo da freguesia, deixando em cada livro os valiosos “termos de visita”,
verdadeiras pastorais de doutrina, de ensinamento e de moral. A primeira visita
realizada em Goiás se dera em Dezembro de 1734.

O primeiro prelado de Villa Boa foi Dom Frei Vicente do Espírito Santo, que renunciou ao cargo
antes da posse, em 1782. O primeiro prelado, então, a tomar posse no cargo foi Dom Antônio
Rodrigues de Aguiar, em 13 de abril de 1810, assumindo a prelazia em 13 de janeiro de 1811 e sendo
sagrado bispo em 29 de setembro de 1816. Nutria uma certa amizade com Dom João VI a ponto de ser
considerado o principal personagem responsável pela elevação de Goiás à condição de cidade, fato
ocorrido em 17 de setembro de 1818. Somente em 1818 é que parte para assumir a prelazia, mas é
acometido de uma febre na freguesia do Pilar e retorna para o Rio de Janeiro, morrendo, entretanto, no
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trajeto. Em 15 de julho de 1826, pela Bula Sollicita Catholici Gregis Cura (ANEXO B, p. 189), a Prelazia
de Sant’Ana de Goiás torna-se sede episcopal e Dom Francisco Ferreira de Azevedo, que já ocupava o
cargo de prelado, torna-se o seu primeiro bispo. Em 1745, pela Bula Candor Lucis Aeternae (ANEXO
A, p. 185), o Papa Bento XIV (1740-1758) cria a Prelazia de Goiás, que permanece sendo uma
sufragânea do Bispado do Rio de Janeiro. O fato de se tornar uma prelazia garante à autoridade
máxima da Igreja naquela jurisdição certos benefícios77.

Nota-se, portanto, o valor histórico da documentação produzida pela Igreja goiana, mesmo
reconhecendo que uma parcela considerável dos registros arquivísticos está perdida por inúmeras
razões. Em razão disso, a maior parcela do fundo que chegou até nós é constituída por assentos de
batismos, casamentos e óbitos, dos séculos XVIII, XIX e XX, além de processos matrimoniais, quase
todos do século XX, enquanto outros documentos, apesar de serem variados em suas tipologias, não
são numerosos.

A relevância deste arquivo é enorme em virtude de a Igreja Católica ter sido a única
responsável pelos registros de nascimento, casamento e morte, até o advento da República. Podemos
assegurar que todo o estudo atinente à Colônia e ao Império deve ser feito partindo da análise dos
registros documentais produzidos pelas instâncias eclesiásticas deste período. Sabemos que somente
com a promulgação da Lei 1.829, de 9 de setembro de 1870 é que se estabelece no Brasil o registro
civil de nascimentos, casamentos e óbitos, regulamentada somente em 7 de março de 1888, pela Lei
9.886.

Os principais benefícios do prelado de Goiás arrolados pela Bula Candor Lucis Aeternae (ANEXO A, p. 185) são: consagrar e benzer paramentos e
objetos religiosos, reconciliar com água benta lugares eclesiásticos (exemplo: igrejas e cemitérios) que porventura tivessem sido profanados com sangue
ou líquido seminal; visitar igrejas, outros lugares e pessoas nos territórios goianos, investigar em matéria de costumes, regimes, procedimentos, ritos,
estado e disciplina de autoridades e subalternos; alterar, reformar, corrigir, punir e fundar de novo onde haja necessidade, desde que não fira os limites da
doutrina pacificada da Igreja; ouvir, apreciar e julgar, dentro das prescrições do direito, as causas beneficiais, matrimoniais e outras pertencentes ao foro
eclesiástico; outorgar autoridade para um ou mais juízes apreciar as causas de sua competência. O prelado de Goiás goza dos mesmos benefícios e
vantagens dos bispos, exceto o direito de ordenar presbíteros.
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Uma primeira característica desta massa documental que designaremos como “Fundo
Arquivístico da Prelazia de Sant’Ana de Goiás” é a sua dispersão. De fato, parte da documentação
originária deste fundo, por várias razões, está atualmente localizada em Goiânia e na Cidade de Goiás.
Falamos em “parte do fundo” porque dificilmente seria possível identificar integralmente a
documentação produzida pela Prelazia de Sant’Ana de Goiás, mais tarde Diocese e Arquidiocese de
Goiás. Para avaliar melhor o problema precisamos nos debruçar sobre três fatos históricos importantes
já tratados anteriormente, bem como sobre o papel de uma figura religiosa ainda não citada, e que
provavelmente tiveram relações com a perda e a dispersão deste fundo documental. Os fatos: a
transferência da sede episcopal de Goiás para Uberaba, ocorrida em 24 de junho de 1896; o grande
incêndio da Catedral de Sant”Ana em 24 de março de 1921 e a transferência da sede da Arquidiocese
para a cidade de Goiânia. O personagem: Frei Simão Dorvi.

A) A Transferência da Sede Episcopal de Goiás para Uberaba - A decisão de Dom Eduardo
Duarte Silva em transferir-se para o Triângulo Mineiro acarretou grandes perdas no patrimônio material
da Igreja. Isto se deveu não exclusivamente ao fato da Igreja goiana ter permanecido cerca de dois
anos sem a figura de um bispo, mas especialmente pelas idéias liberais defendidas por membros da
maçonaria que sopravam forte nestas terras78 e que, na sua essência, eram contrárias ao poderio
hegemônico da Igreja na região. Já mesmo antes desta mudança de cidade, a situação dos bens da
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A família Bulhões era formada por maçons que trabalhavam pela "liberdade de culto, secularização dos cemitérios, registros e casamento civil"
(MORAES, 1974, p. 100) o que, naturalmente reduziu drasticamente a influência da igreja em setores que até então eram exclusivamente de sua alçada,
como o registro e custódia dos assentos de batismo e matrimônio. Até 1896 os prelados e bispos seguiam uma linha conservadora, de extrema lealdade
aos ditames oriundos da Santa Sé, dando grande importância às tradicionais práticas de piedade cristã e a ministração dos sacramentos. O mais ferrenho
dos ultramontanos foi, sem dúvida, Dom Eduardo Duarte Silva. Em parte isso se deveu ao fato de ter estudado teologia no tradicional Colégio Americano,
em Roma. Inúmeras vezes travou disputas com a corrente liberal da cidade, antes mesmo de sua chegada a Goiás. Após a separação da Igreja com o
Estado, ocorrida em 1890, Dom Eduardo cria neste mesmo ano o Partido Católico em Goiás que tinha como principal objetivo revogar o Decreto 119-A
(ANEXO E, p. 195) que extinguiu o padroado. Entretanto, no pleito eleitoral de 1895, os Bulhões foram os grandes vencedores, devendo
isto, especialmente, às alianças políticas e aos casamentos arranjados. Silva (1948) afirma que o caso mais grave que implicou na decisão de transferir a
diocese ocorreu logo após o retorno de uma viagem a Roma, quando Dom Eduardo é comunicado que o prédio do Seminário havia sido apropriado por
pessoas ligadas ao governo Bulhões, ferindo frontalmente o artigo 5º do Decreto 119-A (ANEXO E), que reconhecia o direito da Igreja de manter todas as
suas propriedades. O clero diocesano chega a encaminhar uma carta ao bispo descrevendo fatos que comprovavam o clima desfavorável encontrado em
Goiás, sugerindo ao bispo que saísse da Capital de Goiás. Diante desta situação crítica, Dom Eduardo deixa Goiás em 24 de junho de 1896, transferindo
a sede episcopal para Uberaba, cidade do triângulo mineiro. Em 8 de novembro de 1907 tornou-se o primeiro Bispo de Uberaba, diocese recém criada por
pio X através da Bula Goiás Adamantina in Brasiliana Republica. Em maio de 1906 a diocese de Goiás, que até esta época estava ligada juridicamente ao
Arcebispado Primaz da Bahia passou a ser contada como uma das sufragâneas da província de Mariana. Entretanto, no interior da Igreja goiana
encontramos uma atmosfera pesada. De um lado, com a transferência da sede do bispado, muitos membros do clero rumaram para Uberaba, o que fez
com que a maior parte das freguesias ficassem sem padre. O povo culpava o clero que ficou na cidade pela mudança do bispado e o indiferentismo,
movido pela mudança de regime político era forte.
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Igreja era preocupante. Neste sentido, registra-se em carta enviada pelo clero local ao bispo algumas
informações a respeito: “Da cathedral só existem ruínas onde a relva cresce [...]. O Seminario
Episcopal acha-se em pessimas condições [...]” (apud SILVA, 1948, p. 345-346). Nesta mesma epístola
identificamos a razão do abandono destes edifícios, qual seja, a recusa veemente por parte da
população em pagar o óbolo diocesano, instituído pelo próprio Dom Eduardo para manter as obras
diocesanas.

Quanto aos documentos, não encontramos nenhum registro da época que nos informe do seu
destino. Numa tentativa de esclarecer esta questão, entramos em contato com o arquivo da Cúria de
Uberaba para verificar se algum documento pertencente à Diocese de Goiás estaria lá depositado.
Acreditávamos que esta informação seria facilmente obtida através da identificação de registros
anteriores à data de criação da Diocese de Uberaba, ocorrida em 29 de setembro de 1907. Entretanto,
não obtivemos nenhuma resposta. Em visita ao IPEHBC tivemos a oportunidade de conversar com a
Professora Maria da Conceição Silva que nos informou em conversa informal que também já havia se
preocupado com esta questão durante a elaboração de trabalhos científicos referentes à história
goiana, sendo informada por setores da própria Arquidiocese de Uberaba da inexistência de quaisquer
documentos da antiga Diocese de Goiás, entre os documentos arquivísticos daquela arquidiocese
mineira.

Entretanto, no clássico livro de Silva (1948, p. 360, grifo nosso), ao lastimar a situação que
Dom Prudêncio Gomes da Silva, sucessor de Dom Eduardo Duarte Silva encontrou a Diocese, há uma
pequena frase, que nos dá alguma pista sobre a existência de documentos produzidos pela Diocese de
Goiás sob a custódia do Arquivo da Arquidiocese de Uberaba. Eis a afirmação “a igreja de Goiás
experimentava uma fase nunca vista em sua vida histórica. Sem seminário, sem residência episcopal,
sem Cúria, arquivo dividido e descontrolado, documentação desaparecida”.
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Diante do profundo conhecimento de Silva quanto à história da Igreja Católica no Centro Oeste
do Brasil, acreditamos nos indícios oferecidos por esse autor que, por sua vez, nos aponta dois
destinos para parte da documentação religiosa da diocese goiana; em primeiro lugar, a diocese de
Uberaba; em segundo lugar, o desaparecimento, conseqüência provável de furtos. Por conseguinte,
nos parece que diante desta declaração, é muito provável que pelo menos uma parte da documentação
produzida pela Igreja goiana tenha sido levada por Dom Eduardo para a nova sede episcopal no
Triângulo Mineiro.

B) O incêndio da Catedral de Sant”Ana – Em relação à situação dos documentos de
natureza arquivística da diocese durante o episcopado de Dom Prudêncio79 não encontramos nada.
Sabemos, entretanto, que em 24 de março de 1921 um incêndio destruiu a Catedral de Sant’Ana de
Goiás. As palavras abaixo são do próprio Dom Prudêncio (apud Silva, 1948, p. 383):

Devorados ou inutilisados por estas foram: a Capella provisoria, em cujo sacrario se costuma
recolher a S. Reserva para os enfermos em dias da Semana Maior; o pavimento superior da
sacristia, onde se depositam muitos objectos do Culto com todos estes; o throno com os
ricos adornos de que sóe ser revestido para as solemnidades do dia; o altar mor com as
respectivas columnas, ninchos, etc., e banqueta de prata lavrada (objectos antiquissimos) –
tudo ornado de primeira classe por mãos habilissimas que alli trabalharam de vespera; as
credencias com dois calices preciosos, missaes, canon, candela, tres mitras, jarro e bacia de
prata, baculo novo, e outras peças de mais ou menos valor que no lugar costumão estar
nessa ocasião, – tudo do melhor que possuimos; o solio episcopal inteiro, lampada de prata
antiga, faldistorio, genuflexorio, grande tapete e o mais com que nas maiores solemnidades
se prepara a Capella-mor, – a qual não foi poupada desde o pavimento até ao tecto e
engradamento inclusive!

Sagrado bispo de Goiás em 3 de maio de 1907, Dom Prudêncio Gomes da Silva chega em Goiás dia 23 de setembro de 1908. Como Dom Eduardo, era
um legítimo representante do movimento ultramontano, ou seja, era um fiel defensor das posições do papado contra a corrente liberal. Em razão de sua
posição religiosa, era um homem político, como Dom Eduardo; antes mesmo de chegar a Goiás reivindicou o prédio do Seminário que havia sido
arrancado da Mitra desde 1896 e transformado em repartição dos correios. Entretanto, em oposição a Dom Fernando, era menos inflamado em suas
colocações e tentou com sucesso ser apartidário durante seu episcopado, evitando afrontar as autoridades civis da cidade. Nota-se uma grande
habilidade de Dom Prudêncio no tratamento com as autoridades civis. Dom Prudêncio tomou posse de uma diocese praticamente abandonada, sem cúria,
sem seminário, sem casa episcopal. Foi um bispo missionário, desejoso de implantar em Goiás um catolicismo conservador e pouco interessado em
envolver-se em disputas intermináveis com a elite econômica e política da cidade. Tinha consciência que aquela diocese estava imersa em uma profunda
crise. Em razão disto, estava mais preocupado em ocupar de forma lenta e gradual o espaço que a Igreja havia perdido com os fatores políticos que
abalaram as relações entre os poderes civil e religioso. Para isso, além da adoção de velhas estratégias, como a implantação das Santas Missões, a hora
de adoração, as associações religiosas (Vicentinos, Apostolado da Oração, por exemplo), Dom Prudêncio defendia o uso de todos os meios legítimos para
que o catolicismo triunfasse e se defendesse dos que criticavam a Igreja, crítica esta já mais branda se comparada aos tempos de Dom Fernando. Como
instrumento de propagação e de defesa da fé, cria em 1909 o jornal “O Lidador”. Teve a infelicidade de contemplar as labaredas em sua Catedral, fruto de
um incêndio que destruiu praticamente todo o edifício.
79
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Nenhuma linha a respeito de papéis queimados. Nos parece que diante da triste contemplação
de centenas de objetos cultuais de alto valor emocional e financeiro totalmente destruídos, os
documentos arquivísticos não foram sequer lembrados para entrarem nos anais da diocese. Entretanto,
é possível que se tenha perdido uma enorme quantidade de registros documentais da época.

C) Frei Simão Dorvi – Não se pode compreender o processo de incorporação de documentos
no arquivo da então Arquidiocese de Santana de Goiás sem analisar o trabalho de um religioso
dominicano natural da Itália. De fato, a figura de frei Simão Dorvi80 é extremamente importante para se
entender várias questões relacionadas ao fundo supramencionado. Este frade leigo da Ordem dos
Pregadores – conhecidos popularmente como dominicanos –

foi o responsável pela coleta e

organização dos itens documentais que formariam o Arquivo Geral da Diocese de Goiás. Era um
homem sem formação arquivística, mas era extremamente curioso. A documentação do arquivo curial,
desta época tratava-se, basicamente, de livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos. Em
1960 frei Simão inicia um trabalho de organização do fichário da Diocese de Goiás, registrando os
nascimentos, casamentos e óbitos de toda a diocese, perfazendo mais de dois milhões de fichas,
organizadas por sacramento. Neste mesmo período, durante suas viagens , recolhe documentos
históricos religiosos e civis, adotando um método de organização simples, separando os assentos
pelos sacramentos ali registrados, enriquecendo sobremaneira o arquivo curial, criado por Dom
Cândido. Durante suas viagens como assessor do prelado e futuro bispo, frei Simão coletava
manuscritos, especialmente os livros de assentos paroquiais, acondicionando-os na Igreja do Rosário.
Assim, frei Simão criava uma espécie de centro documental particular, que era um misto de biblioteca e

Italiano nascido em 13 de dezembro de 1907 e morto em 25 de fevereiro de 1996. Aos 20 anos de idade, entra na Ordem dos Pregadores como irmão
leigo e em 1936 desembarca no Brasil, indo para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Já em 1938 chega a Cidade de Goiás com mais dois
presbíteros dominicanos, assumindo o Convento do Rosário, fundado em 1883 pelos dominicanos franceses da província de Tolosa. Em 1940 começa a
secretariar Dom Cândido Penso, prelado do Bananal até 1939 e bispo da nova diocese de Goiás (1936), até a sua morte, ocorrida em 1959. Em 1970 cria
a Fundação Educacional da Cidade de Goiás, juntamente com a Faculdade de Filosofia da Cidade de Goiás, hoje Faculdade Cora Coralina. Em 1972
recebe o título de Cidadão Vilaboense pela Câmara Municipal de Goiás e em 1976, é agraciado pelo Estado de Goiás com a Medalha Anhanguera
pelos serviços relevantes prestados à cultura. Em 1981 recebe na Cidade de Goiás a Medalha Veiga Valle na área de História. Morre com 89 anos de
idade na cidade de Bolonha, Itália.
80
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arquivo, constituído por documentos procedentes de cidades e instituições religiosas distintas tais como
paróquias, dioceses, irmandades, etc.

A recuperação física destes documentos foi uma preocupação constante de frei Simão, o que o
fez entrar em contato com instituições que se ocupavam do restauro de papel, conseguindo assim que
uma parcela considerável dos documentos por ele coletados e que estavam em estado deplorável
fossem restaurados. Em setembro de 1979 volta para a Itália com a intenção de escrever um livro
sobre a vida de Dom Cândido, não regressando mais a Goiás. Em 1981 parte deste acervo coletado
por frei Simão foi transferido do Convento do Rosário para uma sala do Orfanato São José.
Basicamente, estes documentos tratavam-se de livros de assentos de batismos, casamentos e óbitos,
bem como processos matrimoniais, livros-índice e livros tombo. Desde a transferência do fundo até o
ano de 1995, Edith Jesus Paixão trabalhou com este material organizando-os com certa
sistematização. As outras tipologias documentais – partes de livros de assentos de batismos de várias
paróquias e de Paracatu (Minas Gerais), compromissos de irmandades, documentação civil e outras –
permaneceram no Convento do Rosário. As características dos documentos coletados por frei Simão,
bem como do tratamento dado a estes registros podem ser assim sintetizados:

a) A documentação é majoritariamente formada por livros manuscritos de assentos de
batismos, casamentos e óbitos;
b) As datas limites desta documentação são de 1767 a 1961;
c) Os livros foram classificados por sacramentos;
d) Frei Simão registrou em cerca de dois milhões de fichas o nome dos catecúmenos, seus
pais, a data da cerimônia, o local de celebração do sacramento, o livro e a folha do registro. A entrada
de cada ficha é pelo nome do catecúmeno, exigindo, portanto, o conhecimento prévio da pessoa que
receberá o batismo para se localizar o registro;
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e) Em virtude da inexistência de critérios objetivos na coleta e seleção de material,
encontramos no conjunto documental em questão documentos que destoam da natureza de um
arquivo diocesano; um exemplo claro disto é a presença de assentos de batismos de várias paróquias
mineiras, de Paracatu, que nunca pertenceram à jurisdição eclesiástica de Goiás.

D) A transferência da sede da Arquidiocese para a cidade de Goiânia – A cidade de
Goiânia, como capital do Estado de Goiás foi fundada em 24 de outubro de 1933 por Pedro Ludovico
Teixeira81. Entretanto, a sede arquiepiscopal permanecia em Goiás. A Arquidiocese de Goiás era
constituída pelos atuais Estados de Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal e teve como primeiro
Arcebispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira, em 1931.

A dificuldade em se governar a extensa Província Eclesiástica de Goiás era imensa,
especialmente porque a Igreja no estado de Goiás possuía apenas cinco circunscrições, quais sejam:
Arquidiocese de Goiás; Diocese de Porto Nacional; Prelazia de Jataí; Prelazia de São José do Alto
Tocantins (Niquelândia); Prelazia da Ilha do Bananal; Prelazia de Tocantinópolis.

Diante deste quadro que dificultava sobremaneira a ação evangelizadora da Igreja, Dom
Emanuel convoca em 1956 uma reunião com a intenção de se revisar a estrutura desta divisão
eclesiástica, para que, posteriormente, fosse pleiteado junto à Santa Sé a reestruturação das dioceses
goianas. Já neste ano, pela Bula Quo Gaudio, do Papa Pio XII, com a morte de Dom Emanuel neste
mesmo ano, Dom Abel Ribeiro Camelo é nomeado Vigário Capitular de Goiás. Reunidos por ocasião
do enterro de Dom Emanuel, os bispos elaboraram e encaminharam o pedido de reestruturação da
Igreja em Goiás, o que foi prontamente atendido pela Santa Sé, que organizou as dioceses do Estado
da seguinte maneira: a) Arquidiocese de Goiânia - sede da Província; b) Dioceses: Goiás, Porto

Natural da Cidade de Goiás, nasceu em 1891. Era médico, mas destacou-se na política. Foi interventor federal no Estado entre os anos de 1930 a 1945
e entrou para a história ao colocar em prática a idéia de Conde dos Arcos (1º governador de Goiás) e construir uma nova cidade para sediar a capital.
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Nacional, Jataí e Uruaçu (com a extinção da Prelazia de São José do Tocantins); c) Prelazias de
Tocantinópolis, Cristalândia e Formosa (supressão da Prelazia da Ilha do Bananal).

Pela Bula Sanctissima Christi Voluntas (ANEXO C) é extinta a Arquidiocese de Goiás e criada
a Arquidiocese de Goiânia, com território desmembrado da antiga arquidiocese de Goiás e da Prelazia
Nullius de Santana da ilha do Bananal que fora criada em 3 de maio de 1939 e também extinta por esta
mesma Bula. Em 16 de junho de 1957 é instalada a Arquidiocese de Goiânia, empossado como
primeiro Arcebispo de Goiânia Dom Fernando Gomes dos Santos. A Diocese de Santana de Goiás
passou, portanto, a pertencer à província eclesiástica de Goiânia.

Quanto aos documentos outrora depositados na Diocese de Goiás, muitos foram transferidos
para o arquivo arquiepiscopal de Goiânia. A própria Bula Sanctissima Christi Voluntas (ANEXO C)
determinava que “os documentos e atas que dizem respeito à nova Metrópole, ao seu Clero, aos fiéis e
aos bens temporais [fossem] a essa enviados pela Cúria de Goiás e cuidadosamente arquivados”.
Como se depreende do texto, as tipologias documentais a serem transferidas abarcam praticamente
todo o arquivo. Entretanto, não temos muitas informações a respeito deste processo de identificação,
separação e envio de parte da documentação, nem sabemos quais foram os critérios adotados pela
Igreja para proceder ao desmembramento do arquivo. Acreditamos que apenas os documentos de
natureza corrente foram enviados para a Arquidiocese de Goiânia, por ser esta uma prática adotada
pela Igreja ainda hoje. Sabemos, entretanto, que a documentação arquivística transferida permaneceu
por muito tempo guardada na Cúria de Goiânia, sendo que uma pequena parte dele foi posteriormente
transferido para o Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), instituição
cultural atualmente ligada à Universidade Católica de Goiás.
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Portanto, a partir da transferência de todos os registros da Diocese que estavam no “Arquivo
Frei Simão Dorvi”, podemos considerar que a maior parte do que sobrou da documentação arquivística
produzida pela Igreja goiana antes da extinção do Arcebispado de Goiás está custodiado em duas
instituições, quais sejam: o Arquivo Geral da Diocese de Goiás e o IPEHBC.

1) O Arquivo Geral da Diocese de Goiás – O arquivo nasceu com a prelazia e permanece
funcionando até os dias de hoje. Dom Eugênio Rixen, bispo da Cidade de Goiás desde 1998, tem
demonstrado uma grande preocupação em conservar estes documentos atinentes à história da Igreja
em terras goianas. Neste intuito tem planejado transferir todo o acervo para um edifício maior e mais
adequado, que obedeça as condições mínimas de iluminação, temperatura, higienização e
acondicionamento. Além desta medida, a Diocese de Goiás tem feito esforços no sentido de reunir a
documentação dispersa. Uma das mais importantes providências tomadas neste sentido foi manter um
contato estreito com a direção da Fundação Educacional da Cidade de Goiás (FECIGO), entidade civil
criada pelo próprio frei Simão – que, atualmente, se chama Fundação Cultural Frei Simão Dorvi –
responsável pela custódia de parte considerável do acervo recolhido por frei Simão e que culminou na
doação de toda a documentação de natureza eclesiástica que ainda não havia sido transferida para o
Arquivo Geral em 1981, quando este se mudou para o Orfanato São José. Este material, recolhido pelo
próprio frei Simão durante anos de trabalho como secretário de Dom Cândido Penso, estava
depositado no chamado “Arquivo Frei Simão Dorvi”, sendo que parte considerável deste estava em
péssimas condições. Neste sentido, a pedido de Dom Eugênio Rixen, Antônio César Caldas Pinheiro,
arquivista da Universidade Católica de Goiás, manteve um primeiro contato com esta documentação,
separando a documentação eclesiástica da civil e acondicionado os documentos de natureza religiosa
em caixas. Em um primeiro momento, esta massa documental foi encaminhada para o Arquivo da
Cúria da Cidade de Goiás. Posteriormente, em razão da lastimável situação de boa parte dos
documentos, o bispo supramencionado solicitou ao IPEHBC que se ocupasse da higienização deste
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material, que posteriormente voltará ao seio da Diocese de Goiás. Apesar de não ter sido
sistematicamente organizada, Pinheiro conseguiu identificar de forma genérica os tipos de documentos
que estavam no Arquivo Frei Simão Dorvi, separados em nove caixas. Não pudemos ter acesso a este
material por não ter sido ainda sequer tratado. Como já dito anteriormente, o único elemento
identificador desta parte do fundo é a lista preparada por Pinheiro (2005). A partir desta lista (ANEXO J,
p. 206), identificamos as principais tipologias documentais constantes no “Arquivo Frei Simão Dorvi”.
Para isso, adaptamos a classificação elaborada por Alcalá Alvarado (1979) já citada neste trabalho (p.
37) em razão daquela ter sido criada com a intenção específica de sistematizar os fundos curiais.

A) Dos Ordinários (bispos, vigários gerais e capitulares):
Testamento de Dom Prudêncio Gomes da Silva
Testamento do Cônego José Olinto da Silva
Testamento do Padre Vigário Bonifácio da Silva Toledo (1815)
Escrituras (cópias) para ordenação de Dom Francisco Ferreira de Azevedo
Papéis do Ordinariato dos Católicos Orientais do Brasil
Documentos da Criação Civil de Paróquias
Pastoral de Dom Francisco Ferreira de Azevedo
Cartas Pastorais de Dom Cláudio
Carta de Dom Prudêncio
Cartas Pastorais (3 volumes encadernados)

B) Das Comarcas Eclesiásticas (Vigárias da Vara e Foranias)
1. Livros
2. Processos
Habilitações de Genere, Flores e outros lugares (séc. XIX)
Habilitação de Genere dos Padres Ângelo Pina Vasconcelos e Manoel Teixeira Chaves
Habilitação de Genere do Padre Francisco Xavier da Costas (1800)
Habilitação de Genere do Padre Joaquim José do Carmo (1807)
Habilitação de Genere do Padre Atanásio Souza Freitas (1817)
Habilitação de Genere do Padre Clemente Antônio Vieira Souza (1821)
Habilitação de Genere do Padre Joaquim Batista Franco (1821)
Habilitação de Genere do Padre Joaquim de Souza Falcão (1841)
Habilitação de Genere do Padre José de Araújo Pereira, Paracatu (1876)
Habilitação de Genere do Padre Francisco Antônio Assis (1824)
Habilitação de Genere do Padre José Pedro Estrela (1827)
Habilitação de Genere do Padre João Silva Carvalho (1828)
Habilitação de Genere do Padre Antônio Fernandes da Cruz (1840)
Habilitação de Genere do Padre Manoel Dantas Barbosa (1845)
Habilitação de Genere do Padre Francisco Lopes Ferreira (1846)
Habilitação de Genere do Padre Tomaz Afonseca e Silva (1850)
Habilitação de Genere do Padre Luiz Antônio da Costa (1852)
Habilitação de Genere do Padre José Delfino César (1857)
Mandado de Segredo do Padre Luiz Antônio da Costa, Paracatu (26 de abril de 1852)
Carta de Inquirição, Padre Antônio Pereira Machado, Paracatu (1746)
Requerimento do Padre Antônio Félix da Mãe de Deus
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3. Avulsos
Freguesia de Uberaba
Freguesia do Rosário, Eleição
Juízo da Provedoria de Capelas e Resíduos (1866)

C) Das Paróquias, Curatos e Capelas
1. Livros:
Registros de sacramentos e sacramentais:
Batismo e dispensa para matrimônio (séc. XIX)
Batizados, Jaraguá (1838)
Batizados, Pirenópolis (1834-1899)
Óbitos de Descoberto, Porangatu (século XIX)
Óbitos (1889)
Casamento, Porto Nacional (1893)
Casamentos, São João da Palma
Casamentos, Curralinho (1852-1862)
Batizados e casamentos, Goiás, Carmo e outros lugares (sécs. XIX e XX)
Relação do índice do livro de batistério (1872-1901)
2. Registro de Inventários e Patrimônios:
Inventário dos bens da Paróquia de Santa Rita de Antas etc
3. Processos Matrimoniais:
Dispensas matrimoniais (1895)
Dispensas matrimoniais (1909-1920)
Dispensa matrimonial (1913)
Dispensas matrimoniais, Serra dos Cristais, Paracatu etc (século XIX)
Processo de casamento, Paracatu (1801)
Provisões de casamento, Paracatu (1777?)
Processo de casamento, Flores
Processos de casamentos, Arraial de Natividade
Licença matrimonial, Piabanha e Cavancante (séx. XIX)
Licença para casamentos, Santa Luzia, Paracatu etc
Licenças para casamentos (1896)
Justificação de solteiro (1808)
4. Avulsos, Correspondências e Provisões:
Proclamas
Missas, Paracatu
Provisão de Vigário da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo
Livro de Provisões, Corumbá (1855)
Documento comunicando o falecimento de Frei Raimundo de Taggia, Piabanha (1892)
Anotações de Frei Simão
Cartas dos Padres Dominicanos
Informativo da Paróquia de Itaberaí
Festividade Religiosa, Porto Nacional, 1952
Estatuto da Administração da Capela de Nossa Senhora d’Abadia, Paracatu
Congresso Vicentino, Goiás (1971)

D) Das Irmandades e Associações
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Boa de Goiás
Irmandade de São Benedito (1793)
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade de Bonfim, Silvânia (1874)
Confraria de Sant’Ana da Chapada (1900)
Irmandade da Boa Morte, São José do Tocantins
Irmandade de Bom Jesus dos Passos, Sant’Ana de Paracatu
Irmandade do Carmo, Bispado de Goiás (1826-1847)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Arraial do Carmo (1838)
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Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Cidade de Goiás (1832 , 1852 e 1863)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Luziânia (17?? – 1800)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Natividade (1809)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Paracatu (1832-1851)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Paracatu (século XVIII)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Santa Luzia (séc. XVIII)
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Cavalcante (1804)
Irmandade de Nossa Senhora de Sant’Ana da Chapada
Irmandade de Nossa Senhora do Amparo, Paracatu
Irmandade de Santa Efigênia, Natividade (1817)
Irmandade do Santíssimo Sacramento (1878 e 1833)
Irmandade do Santíssimo Sacramento, Paracatu (1820 e 1870)
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz de Sant’Ana (1785)
Irmandade do Santo Sepulcro
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos (1781-1859)
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos , Goiás (1833)
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, Paracatu (1876)
Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, São José do Tocantins
Irmãos da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos
Termo de Despesa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Boa de Goiás
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade de Bonfim, Silvânia (1874)
Certidão do Estatuto da Fundação Nossa Senhora de Lourdes

E) Dos Impressos Diocesanos (periódicos e publicações diversas)
Programas de festas, Prelazia de Sant’Ana do Bananal
Biografia de Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo, do Padre José Antônio da Silva e Souza
e de Dom Abel Ribeiro Camelo
Folders da Semana Santa
Programas de festas religiosas

F) Da Iconografia
Fotografias (sécs. XIX e XX)

Além desta parte da documentação que se encontrava no “Arquivo Frei Simão Dorvi” – que
certamente atrairá um grande interesse por parte dos pesquisadores em virtude de sua abrangência e
diversidade tipológica –, guarda-se atualmente no Arquivo Geral da Diocese de Goiás uma
documentação mais homogênea quanto à tipologia, por tratar-se basicamente de assentos de
batismos, casamentos e óbitos com datas limites de 1767 a 1961. Estes documentos, encadernados,
foram classificados em Livros de Registros de Batismos, Casamentos e Óbitos. É uma documentação
valiosa pois, a partir destes manuscritos, pode-se fazer novas descobertas que extrapolam à história
religiosa nacional; de fato, este generoso manancial pode ser de interesse para muitas áreas do saber,
tais como a sociologia, a lingüística, a geografia, o folclore, a história e a estatística.
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Para uma identificação e diagnóstico correto deste arquivo adotamos três procedimentos que
consideramos necessárias: aplicação de questionário (ANEXO G, p. 197) enviado por correio
eletrônico; leitura de Pinheiro (2005), que certamente foi o único que escreveu algo a respeito deste
arquivo; visita técnica a este arquivo. Por estes meios, constatamos que o estado de conservação
destes registros é regular, apesar de observarmos que a situação do arquivo quanto à adoção de
medidas mínimas de armazenamento, acondicionamento e uso é muito ruim. De fato, apesar da
preciosidade desta documentação, o Arquivo Geral da Diocese de Goiás não adota nenhuma medida
contra furtos e incêndios, por exemplo. O Arquivo está localizado no edifício da cúria diocesana,
dividido em duas salas: na primeira encontramos um arquivo-fichário que está organizado por
sacramento. Ao lado esquerdo deste fichário há um balcão atrás do qual se acomoda o único
funcionário do arquivo. A maior parte da extensão do arquivo é constituída pela segunda dependência,
uma sala que nos pareceu excessivamente escura e suja, onde se guarda todo o fundo documental. No
local inexiste qualquer controle de temperatura, de umidade relativa, ou de pragas e fungos. Durante a
visita, constatamos que o acervo era dividido em dois grandes universos: o primeiro e maior deles
referia-se aos assentos de sacramentos e óbitos; o segundo estava acondicionado em caixas de
papelão e, segundo nos informou o funcionário, havia acabado de chegar do Arquivo Frei Simão Dorvi.
De fato, tratava-se dos documentos pertencentes à Igreja Goiana e que por várias razões, inclusive
pelo espírito de colecionador de frei Simão Dorvi, estava desmembrado. Como já foi dito, estes
documentos acondicionados em caixas foram posteriormente encaminhados ao IPEHBC para
tratamento técnico, inclusive para sua identificação. Em virtude da documentação atualmente
custodiada pelo Arquivo Geral da Diocese de Goiás tratar de assentamentos de sacramentos e de
óbitos, o sistema de arranjo adotado é extremamente simples: por sacramento, geográfico e por data.
O mobiliário do arquivo é constituído unicamente pelas estantes, pelo fichário e pelo balcão; dentre
estes, apenas o fichário não é de madeira. Quanto ao acondicionamento a situação é mais séria, já que
a maior parte dos registros estão simplesmente sobrepostos, formando grandes pilhas, sem proteção
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alguma de caixas ou capas (encadernação). O restante está acondicionado em caixas-arquivo de
papelão. O arquivo, sem orçamento próprio e sem regulamento que normatize seu uso, também não
possui computador e, obviamente, nenhum documento do arquivo está digitalizado. Apesar de todos
estes dados que podem nos parecer tão negativos, o arquivo recebe pesquisadores de várias áreas do
conhecimento. Quanto aos dados atinentes ao corpo de funcionários, já antecipamos que o Arquivo
Geral da Diocese de Goiás só possui uma pessoa trabalhando no arquivo, sem nenhuma formação
acadêmica em História ou Arquivologia, nem mesmo especialização e que tem, basicamente, duas
funções: fornecer certidões de batismo atualizadas e operar uma pequena máquina fotocopiadora.
Verificamos a inexistência de qualquer instrumento de pesquisa, tais como catálogos, índices etc.

2) O Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC) – Antes de
abordar especificamente a situação dos documentos arquivísticos da Prelazia e Diocese de Goiás,
atualmente sob os cuidados do IPEHBC, apresentaremos de forma sucinta a história deste instituto.

Em 1958 a Arquidiocese de Goiânia cria a Sociedade Goiana de Cultura que, por sua vez, era
composta por várias unidades com objetivos específicos. O Centro Goiano de Cultura (CCG) era um
destes núcleos de trabalho. Criado em 1980, o CCG tinha como objetivo coletar documentos de
natureza arquivística concernentes à história do Brasil Central a fim de serem publicados, sendo
transformado em 1996 no IPEHBC, que tem como missão

contribuir para a recuperação e construção da cidadania compreendida em sua relação com
a memória e com a identidade dos sujeitos e comunidades, pela mediação da cultura, por
meio do conhecimento, reunião, preservação, e disponibilização de patrimônio e bens
culturais, prestando um serviço de qualidade social à comunidade em geral e ao público
especializado (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS HISTÓRICOS DO BRASIL
CENTRAL, 2003, p. 12).
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Atualmente o IPEHBC se constitui num dinâmico centro cultural especializado na coleta,
guarda e disseminação de documentos arquivísticos e bibliográficos em geral atinentes à História do
Centro-Oeste brasileiro, sendo que seu acervo é dividido em cinco grandes “coleções”82, quais sejam:
a) Acervo bibliográfico; b) Documentos manuscritos; c) Caixas mistas com documentos avulsos; d)
Mapoteca; e) Hemeroteca (INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS HISTÓRICOS DO BRASIL CENTRAL, 2003, p.
17).

Em razão dos objetivos deste trabalho, nos interessa apenas os documentos produzidos pelas
extintas Prelazia, Arquidiocese e Diocese de Goiás até a transferência da sede arquiepiscopal do
estado de Goiás para Goiânia, ocorrida em 1957. Neste sentido, a partir da análise da lista “Relação
dos Livros Manuscritos: séculos XVIII, XIX e XX” (ANEXO K) , conseguimos identificar uma média de
171 livros manuscritos agregados ao fundo do arquivo do IPEHBC e que pertenciam a Igreja da Cidade
de Goiás e que, por várias razões, dentre elas a transferência da sede episcopal de Goiás para Goiânia
foram incorporados ao IPEHBC. Neste universo, 99 dos itens documentais referem-se a históricos de
paróquias, dispensas de casamentos, visitas pastorais, patrimônio eclesiástico e assentos de batismo,
casamentos e óbitos do século XIX e XX de várias cidades goianas, dentre elas a cidade de Goiás.
Concluindo, estes 171 livros foram produzidos pela Igreja da Cidade de Goiás e regiões circunvizinhas
e pertencem atualmente à Arquidiocese de Goiânia, instituição mantenedora da Sociedade Goiana de
Cultura, ao qual o IPEHBC faz parte.

No Quadro 10 apresentamos uma síntese dos principais dados levantados dessas instituições.

82

Terminologia utilizada pelo IPEHBC no seu manual interno.
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São Paulo (SP)

Mariana (MG)

Cuiabá (MT)

Porto Alegre (RS)

Diamantina (MG)

Goiás
(GO)

Diocese
de Goiás
IPEHBC

30/08/1677

06/12/174584

06/12/1745

Não sabe

07/05/1848

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não
respondeu

Sim

Sim

Geográfico e
cronológico

Não

Não

Sim

Não

Em elaboração

7.364
documentos
textuais

Temático,
tipológico e
cronológico

Não
respondeu

Temático e
seriado

5.857
documentos
textuais85

Temático,
cronológico e
geográfico

Não
respondeu86

Seriado,
tipológico e
alfabético

15.760
documentos
textuais

Eliminação
Não

11.500
documentos
textuais

Regulamento
Não

Arranjo

Instrumentos de
Pesquisa

São Luís (MA)

25/02/1551

Incorporação
(previsão)

São Salvador (BA)

Dimensão

Jurisdição
Eclesiástica

Data
de
Criação83

Quadro 10 – Síntese dos principais dados dos oito arquivos diocesanos brasileiros

06/06/1854

451 caixas87

Cronológico e
geográfico

Não

Não

Sim

Sim

06/12/1745

297 livros de
assentos88

Cronológico e
geográfico

Não

Não

Sim89

Sim

1996

171 livros

Cronológico e
geográfico

Sim

Não

Não

Sim

Fonte: Elaboração própria

83 Como quase todo arquivo prelatício ou diocesano a partir do século XVI nascia com a criação do instituto ao qual está vinculado, adotamos esta como
data de criação dos sete arquivos que responderam à pesquisa
84 Apesar de constar que a criação do arquivo da Arquidiocese de São Paulo tenha ocorrido apenas em 1º de abril de 1918, registramos 6 de dezembro de
1745 como dia de fundação do mesmo. De fato, nesta data, pela Bula Candor Lucis Aeternae (ANEXO A) o Papa Bento XIV criou as Dioceses de São
Paulo e Mariana, bem como as Prelazias de Goiás e Cuiabá. Como já dito anteriormente, no ato de criação de uma prelazia ou diocese estava implícito a
instalação do arquivo, já que a partir do Concílio de Trento todas as paróquias deveriam registrar em livros de assentos apropriados a celebração dos
sacramentos (batismo, crisma, matrimônio) e óbitos, que posteriormente deveriam ser encaminhados para a sede episcopal ou prelatícia.
85 Este quantitativo é a soma das seguintes tipologias documentais: 3.645 processos de genere; 1225 processos de testamentos; 944 livros manuscritos;
43 livros de irmandades (RODRIGUES, 1985)
86 O Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá decidiu não responder a maior parte das questões do “Formulário de Identificação e Diagnóstico dos 11
Arquivos Eclesiásticos Brasileiros criados antes de 1890” (ANEXO G), mas enviou por Correios um extenso catálogo intitulado “Memória da Igreja em Mato
Grosso: o Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá – catálogo de documentos históricos”. Apesar de ser um catálogo de excelente qualidade para os
pesquisadores à medida que apresenta de forma separada e minuciosa todos os tipos de documentos conservados pela Igreja daquela jurisdição, não
registra em nenhuma de suas páginas a dimensão do fundo.
87A situação do Arquivo de Diamantina é semelhante ao Arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá. Apesar de possuir um catálogo, não nos soube informar
o total de registros que compõem o fundo em questão.
88 Neste número está incluído apenas os livros de assentamento (batismos, casamentos e óbitos) da Cidade de Goiás e de cidades circunvizinhas. Todo o
restante da documentação – que estava sob os cuidados do Instituto Frei Simão Dorvi – está em processo de identificação no IPEHBC e será incorporada
futuramente ao Arquivo Geral da Cúria da Cidade de Goiás. Apesar de termos identificado esta documentação a partir de uma lista elaborada por
arquivista do IPEHBC (ANEXO J), não pudemos quantificar os documentos em virtude destes estarem ainda acondicionados em caixas.
89 Será integrado ao fundo o acervo da Diocese que está em tratamento no IPEHBC e que por muito tempo ficou sob os cuidados do Instituto Frei Simão
Dorvi.
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Analisaremos os dados que foram levantados concernentes aos oito fundos arquivísticos
arquiepiscopais e episcopais brasileiros a partir dos textos citados na revisão de literatura. Nos
debruçaremos, de forma especial nas informações extraídas do relatório da Fundação Histórica Tavera
(2000)90 concernentes aos arquivos eclesiásticos brasileiros, bem como na legislação canônica vigente
(IGREJA CATÓLICA, 1983), de acordo com o objetivo geral desta pesquisa.

A) Tipologias de arquivos: o CDC em vigor determina que em toda diocese católica devem
ser encontrados três arquivos ou setores dentro de um único arquivo, quais sejam: o arquivo corrente,
o arquivo secreto e o arquivo histórico. Com a promulgação do novo CDC, surge a obrigação do bispo
manter em seu território um arquivo de natureza histórica. Assim, a Igreja Católica criou três grandes
categorias documentais, delimitadas entre si por questões de tempo ou de natureza (documentos
secretos ou não). Dentro do universo pesquisado, percebemos que a documentação eclesiástica é
quase sempre conservada em uma única sala e os critérios de classificação dos documentos entre
“correntes” e “históricos” não são claros. Isto fere a legislação eclesiástica. De fato, como já dito
anteriormente, o CDC dispõe que os documentos históricos devem ser “sistematicamente ordenados”,
o que presume a adoção de um sistema de arranjo próprio à natureza dos documentos arquivísticos.
Outro ponto que merece destaque é a enorme confusão em alguns arquivos eclesiásticos sobre o que
vem a ser exatamente arquivo e biblioteca. Este é o caso do arquivo da Arquidiocese de Diamantina,
local onde é guardado todo e qualquer documento de natureza arquivística ou não. Esta atitude
descaracteriza, certamente, o centro de documentação arquivístico.

90 Esta análise comparativa é possível à medida que os dados levantados pela Fundação Histórica Tavera referentes aos arquivos eclesiásticos englobam
o universo de todos os arquivos das arquidioceses brasileiras e de algumas dioceses. Ora, o universo da nossa pesquisa, qual seja, os onze arquivos
eclesiásticos já citados, são todos arquiepiscopais, ou seja, estão vinculados a uma arquidiocese, exceto o Arquivo Geral da Diocese de Goiás.
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B) Projetos e coordenação das atividades: quanto à realização de projetos, apenas três dos
oito arquivos eclesiásticos pesquisados estão executando alguma atividade neste sentido: são eles:
Arquidiocese de São Luís (MA), Arquidiocese de São Salvador (BA) e Diocese de Goiás (GO).
Conforme indicado pela Fundação Histórica Tavera (2000), observamos de fato que estes projetos
estão vinculados a instituições públicas ou de educação superior, como é o caso do convênio do
Arquivo da Arquidiocese de São Salvador (BA) com a Universidade Católica de Salvador e da
Arquidiocese de São Luís (MA) com o Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), evidenciando
assim, a ausência de empresas privadas nas ações destes centros de documentação tão relevantes
para a memória nacional. Apesar da riqueza documental que guardam os oito arquivos eclesiásticos
brasileiros objeto desta pesquisa inexiste no seio da Igreja Católica qualquer setor encarregado de
promover a sua conservação e disseminação de forma sistemática e cooperativa.

C) Regulamento Interno: A Fundação Histórica Tavera (2000) havia constatado a inexistência
de quaisquer normas internas nos arquivos eclesiásticos brasileiros, inclusive os arquivos das dioceses
e arquidioceses. Verificamos, entretanto, que dois arquivos arquiepiscopais brasileiros pertencentes ao
nosso universo de pesquisa possuem um regulamento interno, quais sejam, o Arquivo da Arquidiocese
de São Paulo e o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM)91. Entretanto, a inexistência
de qualquer regulamento em seis dos oito arquivos pesquisados nos permite vislumbrar o grau de
informalidade institucional em que atuam.

D) Personalidade jurídica: apenas o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM)
é dotado de autonomia jurídica própria, desvinculada da Arquidiocese. Todos os outros sete arquivos
estão subordinados a uma instituição jurídica maior, qual seja, a arquidiocese. Esta situação, por si só,
não é um mal, mas acreditamos que a autonomia jurídica do arquivo é o ideal porque, a partir da
Apesar do IPEHB possuir um regulamento interno, não o incluímos por não tratar-se exatamente de um arquivo eclesiástico, mas sim de uma entidade
de finalidade cultural vinculada à Arquidiocese de Goiânia que, por razões já mencionadas, custodia uma parcela considerável dos documentos
arquivísticos originários da jurisdição eclesiástica da Cidade de Goiás antes da transferência da sede arquiepiscopal para Goiânia.
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construção de uma identidade, o centro arquivístico tem maiores possibilidades de obter êxito,
especialmente em relação a questões atinentes ao orçamento.

E) Caráter associativo: nenhum dos oito arquivos arquiepiscopais brasileiros pertence a
associações de caráter regional, nacional ou internacional. Sugerimos uma integração entre a Igreja
Católica, na figura da CNBB e instituições arquivísticas brasileiras de vulto, como o do Conselho
Nacional de Arquivos (CONARQ), respeitando sempre a autonomia das mesmas. Lembrando que uma
das atribuições do Conselho Nacional de Arquivos (2005) é “promover o inter-relacionamento de
arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades
arquivísticas”, sugerimos que haja na estrutura deste Conselho92 um ou mais representante das
entidades arquivísticas eclesiásticas nacionais no sentido de fazer com que estimulem a gestão,
preservação e acesso a estes arquivos que, apesar de serem entidades de natureza privada, devem
ser acessíveis ao público em virtude de seu grande valor para o patrimônio cultural do país.

F) Orçamento: nenhum dos arquivos pesquisados possui orçamento próprio. Estamos de
acordo com o relatório da Fundação Histórica Tavera (2000) ao sustentar que isso se deve ao fato de
não serem dotados de personalidade jurídica própria. Entretanto, esta não é a única razão que pode
explicar a situação pois o Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (AEAM) é uma entidade
com personalidade jurídica e, mesmo assim, não possui orçamento. Acreditamos que isso também se
deve à falta de atenção de muitos arcebispos preocupados com outras questões consideradas mais
importantes na sua missão.

Atualmente o CONARQ possui representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em âmbito federal; do Arquivo Nacional; dos Arquivos
Públicos Estaduais e Municipais; da Associação dos Arquivistas Brasileiros; das instituições mantenedoras de curso superior em Arquivologia; instituições
não governamentais da área de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais (Conselho Nacional de Arquivos, 2005).
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G) Instalações físicas: 100% dos arquivos pesquisados são ou serão depositados em
edifícios próprios da entidade ao qual estão vinculados, seja o palácio episcopal ou a cúria
arquidiocesana93, o que excede os menos de 50% de arquivos eclesiásticos brasileiros detectados pela
Fundação Histórica Tavera (2000), mas nenhum destes prédios foi construído com o propósito de
armazenar documentos de natureza arquivística. Quanto ao espaço físico ocupado pelos documentos,
cinco dos oito arquivos pesquisados ocupam 50% ou mais de sua área com a guarda dos documentos,
deixando apenas uma pequena área para a realização de duas outras atividades. O depósito do
Arquivo da Mitra Arquidiocesana de Cuiabá chega a ocupar integralmente o espaço destinado ao
arquivo. Observamos que esta realidade não se deve à incorporação gradual de documentos ao
arquivo, mas sim à ausência de um planejamento arquitetônico do edifício, já que todos os oito
arquivos arquiepiscopais funcionam em prédios adaptados e que nem sempre observam os requisitos
básicos de funcionalidade. Neste sentido, sugerimos que as instituições arquivísticas pesquisadas
obedeçam as recomendações do CONARQ (2000) no sentido de providenciar dentro do espaço do
arquivo três áreas específicas, quais sejam: a) área reservada ao trabalho técnico e aos depósitos,
sendo proibido o acesso do público ao mesmo (deve ocupar em torno de 60% da área total); b) área
administrativa, vedada parcialmente ao público (corresponde a 15% da área edificada); c) área pública
(25% da área útil total).

H) Umidade e temperatura relativa: A FHT (2000) revelou que 92,8% dos arquivos
eclesiásticos brasileiros pesquisados não possuíam qualquer espécie de controle de umidade relativa e
de temperatura sendo assim o pior avaliado neste quesito. De fato, chegamos a um resultado bem
semelhante: 100% dos arquivos arquiepiscopais não adotam qualquer medida neste quesito94. Esta
situação é alarmante em virtude de estarmos tratando dos arquivos eclesiásticos compostos

Como já apresentado anteriormente, alguns arquivos das arquidioceses pesquisadas encontram-se integral ou parcialmente sob a responsabilidade de
outras instituições para serem tratados e serão devolvidos posteriormente.
94 A Universidade Católica de Salvador (UCSal), atual responsável pela custódia do arquivo da Arquidiocese de São Salvador adota duas medidas de
controle de temperatura – o desumidificador e o termohigrômetro. Entretanto, por saber que a documentação retornará ao Arquivo do Palácio
Arquiepiscopal daquela cidade, tivemos o cuidado de saber se o prédio adota ou adotará alguma destas medidas e a resposta foi negativa.
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basicamente por materiais em papel e encadernações em couro que, durante séculos de vida nunca
passaram por qualquer espécie de tratamento e higienização e por permanecerem em condições
inadequadas de temperatura e umidade relativa correm o risco de ter as suas fibras quebradas e
esfareladas.

I) Medidas contra incêndio: Apenas dois dos oito arquivos pesquisados afirmaram não
possuir nenhum instrumento contra incêndio, o que nos distancia da cifra de 66,7% do relatório da FHT
(2000).

J) Equipamentos de fotocópia: Em 2000 75% dos arquivos eclesiásticos pesquisados pela
Fundação Histórica Tavera não possuam máquinas de fotocópia, situando-os em último lugar entre os
outros tipos pesquisados (estaduais e municipais). Constatamos que em 100% dos arquivos inexistem
máquinas fotocopiadoras. Apesar desta medida, mesmo que inconsciente, de dificultar a reprodução
de documentos, deve-se levar em consideração que as fotocópias são contra-indicadas porque as
máquinas copiadoras, que operam com luz ultravioleta em grande intensidade, causam danos tanto ao
papel como à tinta do documento original e o manuseio inadequado na operação das máquinas
copiadoras pode ocasionar dobras e rasgos nos documentos. Além disso, há uma forte discussão
sobre a reprodução de documentos em razão da legislação nacional referente a direitos autorais. No
caso de encadernados pode danificar a costura e a lombada. Entretanto, a Pontifícia Comissão para os
Bens Culturais da Igreja (1997, p. 37-38, grifo nosso) prevê o uso deste instrumento no interior dos
arquivos eclesiásticos ao afirmar que “[...] instrumentalizações para a leitura dos documentos antigos e
para a sua eventual reprodução em cópia, contribuirão para melhor usufruto e utilização do
patrimônio arquivístico”. Acrescenta-se a isto o fato de que o cânone 487 § 2, citado na página 74 desta
dissertação, também prevê a possibilidade de se reproduzir documentos do arquivo corrente
diocesano, este equipamento deve existir em todo arquivo diocesano.
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K) Catalogação: das cinco instituições eclesiásticas que responderam ao quesito
“porcentagem de fundos documentais catalogados”, duas processaram de 1% a 25% do acervo, uma,
de 50% a 70% e por fim, duas catalogaram mais de 70% dos seus documentos (FUNDAÇÃO
HISTORICA TAVERA, 2000). Quanto aos arquivos episcopais, dos sete arquivos que nos responderam
dois não processaram nada, quatro catalogaram mais de 70% dos seus documentos e apenas um
catalogou toda a documentação. Nota-se uma grande diversidade de normas adotadas no processo de
catalogação dos documentos arquivísticos, o que contradiz a sugestão da Pontifícia Comissão para os
Bens Culturais da Igreja (1997) no sentido de se uniformizar os métodos de tratamento da
documentação arquivística pertencentes às variadas entidades católicas. Entretanto, este processo de
padronização de técnicas de tratamento dependerá, necessariamente, da criação de um órgão central
consultivo, ligado à CNBB, se possível.

L) Acessibilidade: Segundo o relatório da FHT (2000) somente 50% dos fundos arquivísticos
eclesiásticos são abertos para consulta pública. A nossa pesquisa, entretanto, concluiu que dos sete
arquivos que responderam a este item todos recebem pesquisadores de várias categorias profissionais
em suas dependências. Isso vai ao encontro do desejo da Igreja de fazer com que o arquivo,
especialmente o arquivo histórico diocesano, não seja de seu uso exclusivo, mas que, em virtude de
sua relevância cultural, se converta num instrumento de diálogo com a sociedade civil. É importante
ressaltar que nem todos os documentos custodiados pelos arquivos eclesiásticos são de livre acesso.
Como dito anteriormente, o CDC em vigor restringiu sobremaneira o acesso aos documentos
eclesiásticos, mesmo os conservados no arquivo diocesano corrente (comum) ao exigir previamente o
cumprimento de três critérios: interesse específico, natureza pública dos documentos e relação destes
com a pessoa interessada. Em razão da legislação canônica, todos os documentos depositados no
arquivo secreto são inacessíveis, como também uma parte considerável dos registros que compõem o
arquivo comum da diocese, visto que na maioria das vezes os pesquisadores que vão até os arquivos
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em questão não têm qualquer relação com as pessoas de que tratam os livros de assentos e registros
em geral. Estas medidas restritivas impedem e dificultam, certamente, a realização de pesquisas que
exijam o levantamento e apreciação de grande quantidade de dados, como os estudos estatísticos e
demográficos. Entretanto, se por um lado a Igreja limita o acesso a documentos pessoais em todos os
arquivos eclesiásticos, por outro sugere que todos os seus centros de documentação de natureza
arquivística adotem “algumas medidas arquivísticas [no sentido de que estes documentos não
acessíveis] sejam marcados com oportunas indicações nos inventários, a que podem aceder os
pesquisadores” (PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA, 1997, p. 37). A
indicação desses instrumentos nos instrumentos de pesquisa não substitui o documento original, mas
certamente amenizam a dificuldade de muitos pesquisadores em obter informações a respeito de
documentos que não podem ser consultados , permitindo assim, especialmente àqueles que trabalham
com estudos quantitativos, coletar dados e prosseguir com a sua análise dos mesmos. Entretanto,
notamos que os instrumentos de pesquisa (inventários, catálogos, manuais) dos arquivos
arquiepiscopais pesquisados estão muito longe do que este dicastério propôs. Acreditamos que a
acessibilidade a estes arquivos está prejudicada também pelas péssimas condições ambientais em que
estes se encontram, aliada ao fato de que boa parte deste material, mesmo em arquivos com um corpo
funcional qualificado, está ainda encaixotado, sem ter passado por qualquer tratamento arquivístico, o
que impede ou limita consideravelmente o processo de pesquisa e análise das fontes documentais.
Como já dito anteriormente, podemos afirmar que a sistematização de quase todos os arquivos
eclesiásticos brasileiros é inexistente ou precária, sejam estes paroquiais ou diocesanos.

M) Instrumentos de Pesquisas: seis dos oito arquivos arquiepiscopais possuem catálogos, o
que é um número bastante considerável. Entretanto, e por diversas razões, nenhum destes catálogos
engloba toda a documentação do respectivo arquivo, ou seja, apenas uma parcela dos documentos
que constituem o arquivo está devidamente registrada em algum instrumento de pesquisa. Nota-se,
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portanto, que na maior parte dos arquivos, a documentação referente a óbitos e a registros
sacramentais está relativamente organizada. Contudo, as dezenas de tipologias documentais que
representam a maior parte do arquivo, sequer foram classificadas, salvo exceções95. Entretanto, o que
se percebe é que em boa parte destes instrumentos, especialmente os que catalogaram apenas
registros de assentamentos, os recursos de pesquisa são muito limitados, limitando-se apenas a
referenciar o material por tempo e por região, o que torna muito penoso ou quase impossível a
identificação e recuperação de itens documentais conservados nestes arquivos. É neste mesmo
sentido que Le Goff sugere aos arquivos oferecer produtos já tratados e disponibilizados em tabelas,
frutos de uma criteriosa análise quantitativa e qualitativa dos dados aí conservados (1984).
Identificamos, ainda, catálogos muito confusos, difíceis de serem manuseados.

N) Recursos humanos: dos sete arquivos que responderam este quesito quatro possuem três
ou mais funcionários, dois arquivos possuem apenas um funcionário e um arquivo não possui nenhum
funcionário que se ocupe integralmente das atividades referentes ao tratamento técnico e atendimento
no arquivo. Entretanto, dos quatro arquivos que possuem três ou mais funcionários, dois deles – o
Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador e o Arquivo da Arquidiocese de São Luís – estão
temporariamente sob a custódia de outras instituições, a Universidade Católica de Salvador (BA) e o
Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM), respectivamente. Assim, sobraram apenas cinco
arquivos que estão atualmente sob a responsabilidade das arquidioceses e entre eles, apenas dois
possuem três ou mais funcionários. Estes dados são menos negativos que os obtidos pela FHT (2000)
que concluiu que 93,3% das instituições arquivísticas eclesiásticas brasileiras dispõem de, no máximo,
dois funcionários para executarem todas as atividades atinentes ao arquivo, mas não menos
preocupante, especialmente quando levantamos uma questão: dos oito arquivos que nos responderam
cinco afirmaram que os seus funcionários executam atividades múltiplas, não especializadas.
São duas: a) Arquivo da Mitra Arquidiocesana de Cuiabá possui um catálogo de todos os documentos recebidos ou produzidos por aquela Igreja local
desde a sua criação em 1745 até 1956; b) O Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Arquidiocese de São Paulo possui vários catálogos,
inclusive um intitulado “Catálogo de Livros Históricos”, o único dentre todos os arquivos pesquisados que é organizado por assunto.
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Concordamos com a FHT (p. 75, tradução nossa) ao afirmar que isto demonstra “o freqüente caráter
provisório e instável do trabalho arquivístico”. Apesar de termos observado que de quatro arquivos96
que responderam esta questão apenas dois não possuem servidores com nenhuma formação
arquivística97 a ausência de instrumentos de pesquisa adequados, por exemplo, é um dos sintomas de
que o corpo funcional destas instituições não é o bastante e que, talvez, haja necessidade de se
investir em reciclagem. É interessante notar que a Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja
(1997, p. 21) ressalta a “primária importância de pessoas particularmente competentes” a atuar nos
arquivos históricos diocesanos. Este mesmo documento diz o mesmo em relação aos funcionários que
devem atuar em outros tipos de arquivos. Para os que atuam em arquivos correntes: responsabilizar-se
pelo sigilo e estimular um clima favorável à pesquisa e à consulta da documentação; para os que
atuam em arquivos históricos diocesanos, uma das árduas tarefas a ser executada é auxiliar outros
arquivos edificados na jurisdição da diocese. Ora, para se guardar, disseminar e orientar outros
arquivos com diligência, é necessário um profundo conhecimento técnico, sendo por isso aconselhável
que os gestores destes arquivos sejam Bacharéis em Arquivologia. Não é por acaso que esta Pontifícia
Comissão afirma que a Igreja tem estimulado uma formação especializada em arquivos, inclusive com
a criação e manutenção até os dias atuais da Escola Vaticana de Paleografia, Diplomática e
Arquivística.

O) Tecnologias da informação: com o surgimento de novos recursos de informática, a
principal missão do arquivista deixa de ser a guarda e a conservação dos documentos, passando a se
preocupar, especialmente, em multiplicar as possibilidades de acesso aos documentos. Neste sentido,
acreditamos que o mundo virtual pode se tornar um ambiente muito propício à popularização do uso
dos produtos e serviços oferecidos pelos arquivos eclesiásticos, redefinindo assim a relação entre a

São eles: Arquivo da Mitra Arquidiocesana de Cuiabá (MT); Arquivo Geral da Diocese de Goiás (GO); Arquivo Histórico da Cúria Metropolitana de Porto
Alegre (RS); Acervo do Palácio Arquidicoesano de Diamantina (MG). Por razões já apresentadas anteriormente, excluímos deste quesito Arquivo da Cúria
Metropolitana de Salvador (BA) e o Arquivo da Arquidiocese de São Luís (MA)
97 A única funcionária do Arquivo Geral da Diocese de Goiás (GO) possui apenas o nível médio e o Arquivo da Mitra Diocesana de Cuiabá (MT) informou
apenas que não possui nenhum funcionário que trabalhe integralmente no arquivo, o que pressupõe que o mesmo não possui formação na área.
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instituição arquivística e os usuários dito “tradicionais”, ao mesmo tempo que permite atrair novos
clientes. É neste sentido que se afirma que

é preciso facilitar o acesso aos acervos culturais nacionais. O acesso, para os cidadãos, à
produção artística, cultural e científica de nossas instituições – bibliotecas, arquivos,
museus, coleções particulares etc. – deve ser facultado em formato digital para permitir
consultas de forma mais fácil e eficiente (BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, 2000, grifo nosso).

Os dados levantados dos oito arquivos eclesiásticos demonstram claramente que poucas são
as instituições que possuem websites. De fato, apenas dois dos oito arquivos pesquisados – Arquivo
Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Arquidiocese de São Paulo (SP) e o Arquivo Histórico
da Cúria Metropolitana de Porto Alegre (RS) – têm um site. Entretanto, mesmo nestes dois casos
excepcionais, identificamos graves problemas que merecem ser analisados. No caso do segundo
arquivo citado, qual seja, o da Cúria Metropolitana de Porto Alegre, o site se reduz a uma página com
informações curtas sobre a função (uma linha), o acervo (três linhas), o horário de atendimento, o
telefone e e-mail, as formas de se solicitar uma pesquisa e o responsável pelo arquivo, ilustrado ao
final com duas fotografias do próprio arquivo. Observa-se, por conseguinte, que neste caso, o website
se reduziu a um mero folder institucional. Quanto ao site do Arquivo da Arquidiocese de São Paulo, a
visualização da página inicial é agradável em virtude da forma harmoniosa com que os elementos
estão dispostos, o que torna rápido o processo de identificação dos serviços e outros recursos
oferecidos. Entretanto, desde o início do ano todos os dezessete links que compõem o site estão fora
do ar98, o que é extremamente frustrante para o usuário, especialmente para aqueles que são usuários
em potencial. Sabendo que o website de uma instituição arquivística é um instrumento dinâmico e
atualizável de prestação de serviços (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, dez. 2000) sugerimos
que, antes de tudo, os arquivos eclesiásticos adotem ações prévias no sentido de avaliar os fatores que
justificam a criação do website mesmo e a sua capacidade de avaliar a capacidade de resposta às

Por telefone, entramos em contato com o Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Arquidiocese de São Paulo (SP) que nos informou que
em poucos dias o problema estaria resolvido. Até a elaboração desta nota, em 21 de junho de 2005, o site continuava fora do ar.
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necessidades dos usuários internautas. Após decidir pela criação do website, é necessário que se
adote diretrizes mínimas em relação ao seu conteúdo, desenho e estrutura dos websites, inclusive sua
indexação, bem como instrumentos para o seu controle e avaliação de desempenho (CONSELHO
NACIONAL DE ARQUIVOS, dez. 2000).

P) Fundos documentais dispersos: a dispersão dos documentos arquivísticos eclesiásticos
no Brasil deve ser vista sempre sob a perspectiva da própria história da formação e crescimento da
Igreja Católica no território brasileiro. O arquivo originário da atual Diocese de Goiás (GO) é um
clássico exemplo deste fenômeno. Sabemos que este arquivo pertence à Diocese de Goiás (GO), mas
que por razões já apresentadas nas páginas 146 a 152, está disperso e custodiado por duas
instituições: uma parte pelo Arquivo Geral da Diocese de Goiás (GO) e outra pelo Instituto de
Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central (IPEHBC), em Goiânia. Este desmembramento
parcialmente involuntário dificulta muito o acesso de pesquisadores aos documentos de seu interesse,
especialmente por tratar-se de instituições distintas, com políticas de acesso distintas, apesar de
ambas pertencerem a instituições de natureza clerical. O princípio da proveniência dispõe que todo e
qualquer documento arquivísticos deve ser custodiado no arquivo de origem, agrupados com outros da
mesma natureza, independentemente de serem correntes, intermediários ou históricos. De fato, decidir
conservar os documentos no lugar em que ele foi produzido respeita muito mais a natureza dos
documentos e das particularidades da instituição ao qual ele foi produzido do que por ordem
cronológica, por exemplo (ROUSSEAU, COUTURE, 1998). Podemos assegurar que o ato de juntar
documentos de uma mesma origem em um único lugar facilita o processo de gestão dos mesmos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão dos resultados relativos aos oito arquivos eclesiásticos brasileiros nos permitiu
apontar os principais problemas sofridos por estes fundos. Percebemos que a situação dos arquivos
eclesiásticos brasileiros obedece a uma lógica muito próxima da situação das regiões do país
concernente aos seus níveis de desenvolvimento social e econômico; os estados federativos do sul e
sudeste possuem arquivos religiosos com condições melhores de tratamento e de disseminação de
suas fontes, em oposição aos do norte e nordeste do Brasil, com raras exceções. Assim, os territórios
eclesiásticos são muito vulneráveis ao espaço geográfico com todos os seus elementos atinentes à
economia, política e cultura do país, o que, por sua vez, influencia a gestão dos documentos
arquivísticos de uma diocese ou paróquia. Nota-se, portanto, que os arquivos refletem de forma igual
ou bem aproximada às conjunturas sociais, políticas e econômicas de uma territorialidade. É importante
observar, por exemplo, que os desmembramentos de territórios nas jurisdições eclesiásticas tendem a
ser influenciados por processos de povoamento, evolução urbana e por estratégias adotadas pela
Igreja com o objetivo de aumentar sua área de influência e, por conseguinte, seu poder.

Vale apontar ainda a existência de um discurso positivo proveniente de alguns dicastérios que
demonstra certa preocupação com a memória registrada das Igrejas locais absolutamente
comprometido com os arquivos eclesiásticos e com práticas que venham a preservar e a disseminar de
forma sistemática os registros conservados nestes centros de documentação. Por outro lado, à a
preocupação da alta instância da Igreja, representada pela Pontifícia Comissão para os Bens Culturais
da Igreja

Observa-se, também que os arquivos pesquisados, em sua maior parte, não possuem
nenhuma visibilidade. É desejo da Igreja, por exemplo, que o arquivo histórico diocesano, de
competência do Ordinário, se torne modelo de gestão arquivística para todos os arquivos instalados na
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diocese (PONTIFÍCIA COMISSÃO PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA, 1997), o que
infelizmente não acontece, não se concretiza e não tem espaço este discurso nas instâncias católicas
nacionais. Não encontramos nos últimos anos nenhum pronunciamento por parte da CNBB a respeito
dos arquivos eclesiásticos nacionais, apesar da insistência de alguns dicastérios em afirmar repetidas
vezes sobre a importância dessa documentação para a memória eclesial e dos povos em geral.
Infelizmente, os arquivos diocesanos são ainda encarados por muitos como meros depósitos de papéis
velhos sem nenhuma utilidade. Esta afirmação não é leviana ao analisarmos o descaso com que se
encontram. São arquivos sem identidade, porque não são dotados de natureza jurídica. Apesar de
estarem diretamente ligados ao bispo por disposição expressa do Código de Direito Canônico, a
situação da maioria dos arquivos pesquisados mostra que esta ligação não tem revertido para a sua
melhoria. De fato, além da grave situação dos arquivos eclesiásticos nacionais poder ser compreendida
a partir da ligação entre as condições sociais e econômicas do território eclesiástico – paróquias,
dioceses e arquidioceses – e das regiões brasileiras, observamos a existência pacífica de dois
discursos antagônicos dentro da própria Igreja. Se por um lado a Santa Sé, por meio dos seus
dicastérios tem demonstrado preocupação a respeito da realidade em que se encontra os arquivos
eclesiásticos, é praticamente inexistente por parte da CNBB, por exemplo, qualquer tomada efetiva no
sentido de defender este patrimônio cultural criando mecanismos que possam, efetivamente, otimizar o
processo de tratamento, conservação e disseminação dos registros arquivísticos das primeiras Igrejas
locais do Brasil.

A ausência de instrumentos eficazes e eficientes de pesquisa, bem como de equipamentos,
como máquinas fotocopiadoras, demonstram a importância relativa que os arquivos têm para as Igrejas
particulares, bem como para a sociedade civil. Acreditamos que este quadro calamitoso está
intimamente ligado à carência de funcionários devidamente capacitados para atuar na gestão destes
arquivos. Assim, é fácil entender a razão pela qual a FHT (2000) concluiu que a maior parte dos
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funcionários que atuam nestes arquivos executam atividades puramente rotineiras, de natureza
burocrática. Observa-se o descaso encontrado na maioria destes arquivos quanto ao cumprimento de
sugestões emanadas da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja (1997), bem como da
legislação federal vigente99.

Em suma, se por um lado observamos por meio dos documentos emanados dos diversos
dicastérios e dos próprios pontífices um grande respeito para com os projetos e iniciativas que tendem
a valorizar e a proteger o patrimônio arquivístico da Igreja, isto não fica evidente quanto ao tratamento
dos oito mais antigos arquivos eclesiásticos do Brasil.

Se por um lado a gravidade desta conduta é minimizada em virtude dos enormes e constantes
problemas que as dioceses brasileiras enfrentam para manter suas obras, inclusive com a captação de
recursos, isto não justifica a inércia por parte de setores da Igreja, que mesmo hoje ocupam um espaço
de influência e de aberto diálogo com as instâncias federal, estaduais e municipais. Ora, a Carta Magna
estabelece em seu artigo 216 que “constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]”. O que vêm a ser os
documentos produzidos pela Igreja no Brasil entre 1500 e 1890 senão referências de identidade do
povo brasileiro? Poderíamos ousar afirmar que a identidade do brasileiro estará em contínua mutação,
não apenas em razão dos fatos futuros que lhe aguardam, mas também devido a existência de
registros eclesiásticos que, apesar do descuido, do desdém em que foi e que continua sendo tratado
por muitas instituições arquivísticas eclesiásticas, dá abertura, espaço para uma releitura do presente,
sempre pronto a redesenhar arquétipos, derrubar preconceitos e criar novas formas de pensar e de agir
diante do futuro que nos aguarda.
99

A profissão de arquivista no Brasil é regulamentada pela Lei nº 6.546 de 04/07/1978 e o Decreto nº 82590 de 06/11/1978. O exercício da profissão de
arquivista, ou seja, de gestor de um arquivo, é exclusivo aos portadores do título de Bacharel em Arquivologia, salvo exceções previstas nesta mesma
legislação.
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As condições apresentadas mostraram a necessidade destes arquivos tomarem algumas
providências. São elas:

A) Criar um organismo central e de natureza permanente que tenha como responsabilidade
definir as grandes linhas de orientação programática das instituições arquivísticas eclesiásticas
brasileiras, inclusive uma política adequada para estes arquivos. Isto seria feito a partir da identificação
prévia dos problemas atinentes aos arquivos em questão. Outra missão desta comissão seria
assessorar e subsidiar as atividades dos arquivos eclesiásticos que extrapolem à competência do
Ordinário (ex: arquivos monásticos, de congregações religiosas etc). A criação desta entidade viria ao
encontro do desejo da própria Igreja de trabalhar no sentido de uniformizar as metodologias de coleta,
conservação, tratamento e uso dos fundos adotados pelas Igrejas particulares (COMISSÃO
PONTIFÍCIA PARA OS BENS CULTURAIS DA IGREJA, 1997);

B) Em obediência ao cân. 491 § 3 do CDC em vigor e acatando a sugestão da Pontifícia
Comissão para os bens culturais da Igreja (1997), os bispos destas jurisdições criem um regulamento
interno sobre o uso dos arquivos sob a sua responsabilidade;

C) Estabelecer critérios mínimos no processamento desta documentação de natureza
arquivística, respeitando, obviamente, as particularidades de cada um deles, mas permitindo, no futuro,
o intercâmbio de informações, inclusive com o uso das tecnologias da informação. Um destes meios
seria propor a adoção de um arranjo que abarcasse todos ou a maior parte dos tipos documentais
encontrados nestes arquivos. Esta medida permitiria, em médio e longo prazo, confeccionar
instrumentos de pesquisa, como catálogos coletivos, que sem dúvida facilitaria as pesquisas dos
estudiosos e interessados em geral;
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D) Diante disto, sugerimos que se confeccionem catálogos temáticos – por séries documentais,
por nomes (no caso dos sacramentos e óbitos) e por assunto. Nesta mesma linha, propomos a adoção
de medidas que façam com que estes instrumentos sejam concebidos, apresentados e publicados de
forma que se tornem acessíveis a públicos variados. Levando-se em consideração que os arquivos
diocesanos foram formados, muitas vezes, a partir da dispersão em virtude dos desmembramentos de
jurisdições eclesiásticas, pode-se, inclusive, a partir da adoção de recursos tecnológicos mínimos,
confeccionar catálogos coletivos sistematizados, com toda a massa documental apresentada de forma
padronizada e coletiva, com dados sobre a formação e o conteúdo, integrando assim as informações
arquivísticas das dioceses e arquidioceses do país.

E) Sugerimos, nos mesmos termos deste dicastério (1997), que os responsáveis pelos
arquivos pesquisados, sejam pessoas especializadas, com formação superior em Arquivologia, em
obediência à legislação federal vigente. Esta exigência quanto à formação se justifica em razão das
atividades a serem executadas por estes funcionários e que foram arroladas neste mesmo documento.

F) Pautado no cânone 376 do CDC vigente e no princípio da proveniência (ROUSSEAU,
COUTURE, 1998), propomos à autoridade máxima da diocese, qual seja, o bispo da Diocese de Goiás
(GO), a trabalhar junto a Arquidiocese de Goiânia, instituição superior ao qual se vincula o IPEHBC, no
sentido de fazer com que todos os documentos originariamente pertencentes ao arquivo daquela Igreja
local sejam identificados por critérios cronológicos e devolvidos. Em curto prazo, sugerimos aos
responsáveis pelo IPEHBC que, reconhecendo as peculiaridades destes documentos pertencentes à
Diocese de Goiás e anteriores à transferência da sede arquiepiscopal para Goiânia (GO), ocorrida em
1957, tomem o cuidado de conservar esta parte do arquivo de forma integral e individualizada, para
que assim se salvaguarde, pelo menos parcialmente, a unidade originária do material transferido. De
forma mais genérica, acreditamos que os arquivos episcopais e arquiepiscopais, diante das enormes
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dificuldades por que passam as paróquias para manterem de forma ordenada os seus documentos
arquivísticos, poderiam adotar medidas que impedissem ou minimizassem a perda de documentos
destas comunidades eclesiais locais. Uma das possíveis providências a serem tomadas seria a
concentração dos documentos mais valiosos pertencentes aos arquivos paroquiais no arquivo
diocesano, o que, apesar de não condizer com o texto canônico em vigor, responde ao anseio da
própria Igreja Universal em conservar estes registros tão valiosos não apenas para a comunidade
eclesial, mas também para a história e a pesquisa. Se por um lado o CDC em vigor determina que haja
em cada paróquia um arquivo (cân. 535 § 4), por outro dispõe que os livros paroquiais mais antigos
devem ser diligentemente guardados de acordo com as prescrições do direito particular.

Em suma, o resultado da pesquisa neste universo aponta que, em linhas gerais, não há por
parte da Igreja Católica no Brasil uma preocupação em se conservar este bem simbólico, o que não
acarreta unicamente uma perda somente para a própria instituição religiosa em questão, mas para toda
a sociedade civil. É verdade que a infeliz situação detectada não é exclusiva dos arquivos eclesiásticos
pesquisados. De fato, a questão dos arquivos eclesiásticos brasileiros deve ser analisada a partir da
problemática de outras tipologias de arquivos do país. Entretanto, o agravante a respeito dos arquivos
eclesiásticos analisados é que se trata de arquivos seculares, únicos, produtores e custodiadores de
registros durante os quase quatro primeiros séculos de história nacional, período em que a Igreja
mantinha quase que completa hegemonia neste universo simbólico. Ao perdermos estes registros,
perdemos parte da memória nacional para sempre.
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6 RECOMENDAÇÕES
Embora se tenha chegado aos objetivos propostos, não se pretendeu a partir deste trabalho
esgotar o assunto, até porque este está praticamente inexplorado no contexto nacional. De fato, apesar
da enorme relevância do estudo dos arquivos eclesiásticos brasileiros, não encontramos muitos
trabalhos a respeito do assunto. A partir desta dissertação, cremos estar estimulando o interesse de
estudiosos por esta temática que, certamente, poderá e deverá ser ainda imensamente explorada,
especialmente pelos que atuam na área da Arquivologia e da História. De fato, a quantidade de
informações levantadas a respeito dos oito arquivos pesquisados foi impressionante, o que nos deu
uma visão ampla sobre eles a partir de uma perspectiva arquivística. Entretanto, seria interessante que
este universo tão pouco desbravado possa ser esmiuçado e contemporaneizado. Neste sentido,
sugerimos algumas temáticas que consideramos relevantes para a ampliação dos estudos dos
arquivos eclesiásticos brasileiros. Assim, propomos estudos que:

a) aprofundem a análise dos problemas específicos de cada um dos oito arquivos eclesiásticos
aqui abordados;
b) identifiquem os mecanismos de acesso formais e informais adotados pelos oito arquivos
eclesiásticos aqui pesquisados, na perspectiva da legislação arquivística;
c) Sistematizem as propostas hoje existentes quanto a um arranjo específico para os arquivos
das dioceses e arquidioceses brasileiras;
d) Contribuam no sentido de apontar diretrizes no processo de criação de um modelo de
gestão dos arquivos diocesanos brasileiros;
e) Identifiquem como a Igreja Católica no Brasil se posiciona em relação aos seus documentos
de natureza secreta.
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8 ANEXOS
ANEXO A - Bula Candor Lucis Aeternae, de 6 de dezembro de 1745100
Do Papa Bento XIV, criando as Dioceses de São Paulo e
Mariana e as Prelazias de Goiás e Cuiabá
Candor da luz eterna e imagem da Bondade Divina, Jesus Cristo Senhor Nosso, Filho
Unigênito de Deus, iluminando maravilhosamente todas as cousas desde as alturas de seu trono
exselso de Nosso filho amantíssimo em Cristo Dom João V, rei de Portugal e Algarves, o espírito de
sabedoria e inteligência, para manifestar aos povos as maravilhas do seu poder supremo, revelar aos
que estão sentados nas trevas da morte que só Ele é o Deus sustentados dos séculos, para confortar
os que ainda conservam os mistérios da Fé e dirigir no caminho da salvação os que vivem debaixo da
sombra dulcíssima do seu nome. Levado por este espírito, o mesmo rei Dom João V voltou suas
atenções para as longínquas regiões da América submetidas ao seu império, considerando em
particular a Diocese do Rio de Janeiro no Brasil que, embora seja muito grande, com as bênção de
Deus, o trabalho dos que ali evangelizam o seu santo Nome, é, desde os princípios de sua fundação,
tão vasta, que dos lugares mais afastados, os pedidos e as queixas do povo só podem chegar ao
conhecimento do Bispo depois de um ano; razão pela qual se há-de temer que aqueles, que já foram
trevas e são hoje luz no Senhor, não vivam tão vigilantes como filhos da luz e por obras meritórias não
estejam mais trabalhando na sua santificação e eleição, mas se lhes possa aplicar aquilo do Profeta,
por terem de novo caído da confusão e tornado abomináveis: São conduzidos a modo de um rebanho,
porque não têm pastor a não ser aquele que não visitará os transviados , não procurará os que estão
perdidos, não curará os doentes, e não apascentará os que existem (Zach. X 2; XI. 16).
Pelo Nosso dileto filho Manoel Pereira de Sampaio, comendador da Milícia de Cristo e
encarregado dos Negócios do reino de Portugal junto de Nós e desta Santa Sé, foi recentemente
proposto a Nós que, se a vastíssima Diocese do Rio de Janeiro for dividida de tal modo que,
permanecendo como tal o Bispado já existente, se constitua um segundo em São Paulo e um terceiro
em Mariana, cada qual deles com seu Bispo ou Pastor, e mais ainda se criem duas Prelazias, ficando
uma em Goiás e outra em Cuiabá, com seus respectivos Prelados (conforme abaixo vem explicado) os
quais ou subtraiam os povos que lhes estão confiados às trevas conduzindo-os ao fulgor da luz eterna,

Extraído de: SILVA, J. Trindade da Fonseca e. Lugares e pessoas: subsídios eclesiásticos para a história de Goiás. São Paulo: Escolas Profissionais
Salesiana, 1948. v. 1. p. 112-123.
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ou os instruam nos rudimentos da Fé e da justiça, com que busquem e apeteçam as cousas que são
do alto, ficarão atalhados tantos perigos que se opõem ao bem das almas.
Ao termos conhecimento destas retas intenções, levantamos nossas mãos ao mesmo Filho
Unigênito de Deus, cujas vezes, embora sem mérito, vamos exercendo sobre a terra, rendendo-lhe
infinitas graças pelo fervoroso espírito que, como dádiva do céu, anima o rei Dom João, nosso filho
verdadeiramente caríssimo em Cristo; atendendo então a nossa pastoral solicitude, corremos
pressurosos a secundar os desejos tão dignos da piedade católica deste mesmo rei e senhor.
Assim é que, para anuirmos a estes justos desejos, pelo presente Nosso Motu-próprio, de
conhecimento certo, ponderada deliberação, em virtude de Nosso poder apostólico, para louvor e glória
de Deus, da bem aventurada sempre Virgem Maria sua Mãe santíssima, de toda a corte celeste e para
exaltação da Fé católica, dividimos a diocese do Rio de Janeiro em 5 partes.
A primeira pertence ao já existente Bispado do Rio de Janeiro, que ficará separado do Bispado
de São Paulo, na região austral pelas mesmas divisas das provincias civis do Rio de Janeiro e São
Paulo até o rio Paraíba; sobe depois a divisa por este rio até a Cachoeira Grande, depois da qual o rio
passando entre os montes vai desaguar nos campos dos Goitacases; da Cachoeira Grande cortando a
divisa pelos cimos das montanhas parte o território do Bispado de Mariana que se alonga até encontrar
o território do Arcebispado de São salvador, com o qual gurdará os mesmos limítes que até aqui tem
sido o Bispado do Rio de Janeiro.
A segunda parte constitui o território do Bispado de São Paulo cujos limites com o do Rio de
Janeiro até o rio Paraíba, são os já mencionados; pelo rio Paraíba até o grande rio chamado Paraná,
separa-se a Diocese de São Paulo da de Mariana, observando-se os mesmos limites civis que existem
entre as províncias de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais; e pelo mesmo grande rio Paraná,
separa-se da Prelazia de Goiás, em todos os pontos em que se reconhece a jurisdição do rei de
Portugal.
Uma terceira parte constitui o território do Bispado de Mariana, separado dos Bispados de Rio
de Janeiro e São Paulo pelas divisas já acima mencionadas; da Prelazia de Goiás pelas divisas das
províncias civis de São Paulo e Minas Gerais, conservando para com o Arcebispado de São Salvador e
o Bispado de Pernambuco os antigos limites do Bispado do Rio de Janeiro.
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Uma outras, ou quarta parte, constitui o território da Prelazia de Goiás, que, separada dos
Bispados de São Paulo e Mariana como já ficou explicado, conserva para com os Bispados de
Pernambuco e Maranhão os mesmos limites que tem agora o Bispado do Rio de Janeiro.
A quinta e última parte, amputada assim da Diocese do Rio de Janeiro será o território da
Prelazia de Cuiabá, que fica separada da Prelazia de Goiás, pelos limites existentes entre as
Ouvidorias de Cuiabá, Goiás e São Paulo.
Assim divididas e demarcadas estas regiões, erigimos e instituímos os Bispados, para a que
vem em segundo lugar, na cidade de São Paulo, com seu respectivo território, e para a que vem em
terceiro lugar, na cidade de Mariana, ficando para o Bispado de São Paulo a Igreja paroquial de São
Paulo elevada à dignidade de catedral, com o título de Assunção da Santíssima Virgem e São Paulo; e
para o Bispado de Mariana a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que deixará este título e assumirá o
mesmo de Assunção da Santíssima Virgem. Estes Bispados terão seus respectivos Bispos que
exerçam a jurisdição episcopal no seu território, e transformem as mencionadas Igrejas em Catedrais,
onde haja, logo abaixo da Dignidade Pontifical, a primeira ou maior de Arcediago; a segunda de
Arcipreste; a terceira de Chantre (cantor); a quarta de Tesoureiro Mor, e mais dez Canonicatos com
outras tantas prebendas, entre as quais a Teologal e a Penitencial, com adequado número de
Capelães e ministros, sustentados todos pelos régios proventos do já citado rei Dom João. De igual
maneira, nas citadas cidades de São Paulo e Mariana, como em todo seu território diocesano, se
erigem e constituam, logo que seja possível, os outros benefícios eclesiásticos, tanto com cura d’almas,
como sem cura, tidos por necessários, tanto para o culto divino, como para o serviço das igrejas, ou o
decoro do clero eclesiástico; e nestas mesmas dioceses de São Paulo e Mariana possam e devam os
respectivos Bispos livre e lìcitamente fazer, gerir e exercer todas e cada uma das cousas tanto de
poder de ordem como de jurisdição pertencentes ao múnus episcopal; e todas as demais cousas que
fazem os outros Bispos, sejam os do reino e domínios de Portugal e Algarves, sejam os de outras
igrejas, cidades e dioceses, por costumes, privilégios, graças, indulto, dispensas apostólicas, ainda as
nominalmente concedidas, de que usam por autoridade e facul- também destas sem diferença alguma,
como se a eles mesmos fossem concedidas, podem usar os Bispos de São Paulo e Mariana, ainda que
tais concessões requeressem especial menção. Estas novas dioceses agora criadas, assim como
antes estavam sujeitas ao Bispado do Rio de Janeiro, antes da divisão e demarcação, ficam doravante
pertencendo à Província Metropolitana de São Salvador, com sua sede, mesa, insígnias episcopais,
preeminências, honras, privilégios, imunidades, favores espirituais e temporais, pessoais, reais e
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mixtos, de que usam, servem e gozam por direito ou costume, privilégio especial ou indulto apostólico,
as demais Igrejas Catedrais dos reinos e domínios supramencionados.
Igualmente em virtude de Nosso poder e Autoridade, designamos e demarcamos para estas
dioceses, como território diocesano, para a de São Paulo, a cidade de São Paulo, sede episcopal, e as
outras cidades, lugares, vilas, territórios de qualquer nome contidos na segunda parte que ficou assim
dividida, como ainda todas as pessoas moradoras a sede episcopal, e as demais cidades, lugares,
vilas, territórios de qualquer nome, contidos na terceira parte que ficou assim dividida, como ainda
todas as pessoas moradores nas respectivas circunscrições: as eclesiásticas para formar o clero e os
seculares para formar os fiéis diocesanos.
Assim ainda, em virtude de nosso poder absoluto, colocamos a cidade de São Paulo, sede
diocesana, o clero, o povo, do Bispado de São Paulo sob a jurisdição do Bispo de São Paulo; a cidade
o clero e o povo do Bispado de Mariana sob a jurisdição do Bispo e superioridade do Arcebispo de São
Salvador, com relação à autoridade metropolitana.
Como dote ou patrimônio destes Bispados de São Paulo e Mariana, tomamos como próprias e
aplicamos a um e a outro, as rendas anuais de 571 ducados de ouro fornecidos pelo erário real; soma
esta que o Senhor Dom João, para tal fim, gratuita e irrevogavelmente, por si ou seus sucessores,
ofereceu, doou e prometeu solver anualmente desde agora, ou promete fazê-lo desde o dia em que for
assinada.
Em reconhecimento a esse gesto, concedemos ao mesmo Senhor Dom João, ou a seus
legítimos sucessores no reino de Portugal e Algarves, o direito de Padroado e a faculdade de, no prazo
de um ano, por causa das grandes distâncias, apresentar a Nós, ou ao Romano Pontífice existente,
pessoas idôneas para governo das mencionadas igrejas de São Paulo e Mariana; direito este que
valerá tanto agora como em todas as vezes que vagar qualquer das ditas sedes, mesmo por morte de
seu detentor junto da Santa Sé, conquanto estas pessoas, feita a apresentação, hajam de ser por Nós
ou pelo Romano Pontífice, e não por outra pessoa, confirmadas no cargo de Bispos e Pastores das
Dioceses de São Paulo e Mariana.
Aos Bispos de São Paulo e Mariana reservamos e perpètuamente concedemos a faculdade de,
no prazo determinados pelo direito, e feita a apresentação pelo mesmo rei Senhor Dom João, ou seus
legítimos sucessores no reino de Portugal e Algarves, nomear pessoas idôneas tanto para a primeira
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dignidade capitular, logo abaixo da Pontifical, quanto para as outras dignidades, canonicatos,
prebendas e benefícios, uma vez erigidos e dotados pelo rei Dom João, isto não só agora para esta
primeira instituição, mas todas as vezes que vagar qualquer destes benefícios por morte de algum de
seus beneficiatários, mesmo que seja junto da Santa Sé.
Decretando em razão destas fundações e dotes, o direito de padroado e apresentação em
favor do rei Dom João ou seus legítimos sucessores, declaramos que nem esta Sana Sé, de modo
algum, fosse muito embora consistorial, poderá derrogar ou considerar derrogado tal direito, a menos
que intervenha o consentimento do mesmo rei Dom João ou seus sucessores no reino de Portugal e
Algarves, e se por acaso qualquer derrogação se apresentar, nós declaramos nula, com todas as suas
conseqüências.
As quarta e quinta partes desta divisão territorial, que vamos atribuir às Prelazias de Goiás e
Cuiabá a serem criadas com seus respectivos territórios, cidades, vilas, localidades, arraiais, como
também seu clero, povo, pessoas morais, mosteiros, igrejas, colégios, lugares pios, benefícios
eclesiásticos ou leigos, em virtude de nossa autoridade e poder, perpétua e absolutamente eximimos e
libertamos de toda jurisdição, submissão, superioridade, correção, visitação e poder do bispo do Rio de
Janeiro, dos seus Vigários ou Oficiais; assim também os eximimos da obrigação de pagar impostos
(tributos) ao Bispo do Rio de Janeiro ou aos membros do Cabido da Igreja do Rio de Janeiro, pelo
clero, povo e pessoas dos ditos territórios de Goiás e Cuiabá em razão de submissão, superioridade,
jurisdição ou visitação da diocese, de tal maneira que, para o futuro, não possa mais o mencionado
Bispo do Rio de Janeiro exercer jurisdição alguma espiritual sobre as cidades, confins, localidades,
clero, povo, pessoas, mosteiros, igrejas, lugares pios, benefícios eclesiásticos existentes nestas quarta
e quinta partes assim divididas, nem conferir mais os ditos benefícios que antes lhe competiam quanto
à colação, provisão, instituição, ou qualquer outra disposição, nem tomar medidas a respeito dos
mesmos benefícios, nem ainda receber frutos, rendas, proventos, direitos, emolumentos, subvenções,
que se costumam receber nestas quarta e quinta partes assim divididas ou não seus territórios,
cidades, vilas e lugares.
Isentas e livres deste modo as ditas quarta e quinta partes, ficam elevadas à categoria de
Prelazia nullius a serem denominadas a Prelazia de Goiás e a Prelazia de Cuiabá; regidas ou
governadas por presbíteros como Prelados, seculares ou regulares, conquanto, formados em Teologia
e Cânones, ou por prévio exame ou juízo do seu Ordinário ou do Ordinário do lugar onde residirem,
julgados idôneos e aprovados para ensinar, constituídos e apresentados pelo Senhor Dom João ou seu
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legítimo sucessor nos reinos de Portugal e Algarves, livremente desde esta primeira vez, sem
necessidade de consentimento de quem quer que seja; desta sorte, em virtude desta apresentação e
instituição, embora não intervenha aprovação, licença ou consentimento do Romano Pontífice, do
Arcebispado de São Salvador ou de qualquer outra pessoa, já obtem a cura, regime, administração dos
mencionados territórios de Goiás e Cuiabá, de seu clero do seu povo, seja fiel, seja infiel, habitantes
todos das suas cidades, terras, lugares e confins, onde procurarão pregar por si ou por outros a fé
católica, converter à ortodoxia os gentios, administração aos convertidos a graça do Batismo e o
Sacramento da Confirmação; e não somente aos conversos, mas a todos quantos residirem naqueles
territórios, nas suas cidades, vilas, lugares e confins, como ainda a todos os adventícios poderão
administrar ou fazer administrar os Sacramentos da Igreja, e os favores espirituais, excetuando tão
somente o Sacramento da ordem.
A eles fica então reservado conferir, dispor, instituir todos os benefícios eclesiásticos nestas
quarta e quinta partes assim divididas, delimitadas, isentas e livres, os quais benefícios antes, quanto à
colação, provisão, instituição ou qualquer outra disposição, pertenciam ao Bispo do Rio de Janeiro.
Igualmente lhe pertence a eles consagrar e benzer cálices, sinos, vestes, corporais e outros
paramentos; reconciliar com água benta por si mesmos, igrejas, cemitérios, lugares eclesiásticos que
acaso tenham sido profanados ou poluidos por efusão de sangue ou seminis; visitar as mesmas
igrejas, lugares e pessoas compreendidos nos territórios de Goiás e Cuiabá, sindicar do seu estado,
regime, estatutos, costumes, vida, procedimento, ritos, delictos e disciplina, tanto nas autoridades como
nos subalternos e enfim, sem ultrapassar os limites dos preceitos evangélicos, da doutrina apostólica,
dos sagrados Cânones e decretos dos Concílios gerais, reformar, mudar, corrigir, punir e até mesmo
fundar de novo, onde constatarem necessitar de mudança, correção, punição, revogação ou completa
reforma.
Poderão ainda ouvir, julgar e decidir, dentro das prescrições de Direito, não só as causas
beneficiais e matrimoniais, senão também quaisquer outras eclesiásticas ou civís, pertencentes de
algum modo ao foro eclesiástico, já movidas ou só iniciadas, ou as que forem introduzidas, com todos
os seus incidentes, emergentes, anexos ou conexos; como ainda passar as ditas causas a serem
ouvidas e julgadas, a um ou mais juízes idôneos, como acima, com o mesmo poder ou poder limitado.
Excetuado o poder de administração do Sacramento da ordem, compete-lhes então, plena,
completa, inteira, espiritual, eclesiástica e ordinária jurisdição, tanto para o foro interno como para o
externo, podendo assim gerir, fazer e executar, para o aumento do culto divino, bem das almas do clero
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e do povo, do mesmo modo e sem diferença alguma, todas e cada uma das cousas, exceto o
Sacramento da Ordem, como ficou dito, que podia, devia e costumava fazer o Bispo do Rio de Janeiro.
Para seu competente hábito talar, podem vestir livre e lìcitamente batina preta com manteleta,
cabendo-lhes todos e cada um dos privilégios, faculdades, isenções, liberdades, jurisdições,
preeminências, favores, graças e indultos, de que goza, usa, pode ou poderá no futuro gozar o Vigário
e Administrador nas cousas espirituais da Província, distrito ou ilha de Moçambique, que também ali
exerce jurisdição ordinária, cumprindo ao Senhor Dom João destacar do seu erário real, para condigna
sustentação de cada um destes Prelados, a soma anual de 228 ducados de ouro mais 10 moedas
júlias romanas.
Publicando a presente Nossa Carta, declaramos que ela há-de existir e permanecer sempre
perpètuamente válida e e ficaz, surtindo todos o seus plenos efeitos; e, embora apareça qualquer
causa ainda jurídica, ou venha a vagar, mesmo agora, a sede episcopal do Rio de Janeiro, ficando
privado do seu Pastor e defensor, e com isto o seu Cabido ou outras personalidades de qualquer
dignidade, grau, condição, preeminência, por qualquer motivo, razão, ação ou ocasião, ou outros
convocados e ouvidos tendo ou julgado ter interesse, não concordarem com suas cláusulas; ou se as
causas pelas quais foi esta carta redigida e editada, aduzidas não forem verificadas e justificadas, por
vício de sub-repção ou ob-repção, nulidade ou invalidade, falta de nossa intenção ou do consentimento
de quem tem direito ou interesse, ou por outro defeito grande, substancial e até mesmo inconcebível ou
inconcebido, requerendo menção e expressão específica e individual; ou ainda porque na execução da
mesma carta, algumas solenidades ou outras formalidades determinadas a se cumprirem não tenham
sido observadas ou cumpridas, ou enfim por qualquer outro motivo provindo do direito ou do fato,
resultando de algum estatuto ou costume, ou a pretexto de grande ou absoluta lesão, como por razão
ou causa ainda jurídica, ocasião ou motivo, se bem que justo, razoável, legítimo, jurídico, piedoso,
privilegiado, ou tal que se exija como necessário para a validade desta nossa carta, nunca, dizemos,
em tempo algum poderá ser ela impugnada, invalidada, retratada, controvertida, ou chamada a juízo,
nem contra ela jamais se poderão invocar os remédios jurídicos de restituição in integram, de direito de
discussão (aperitionis oris), de redução aos termos do Direito, de fato, de graça ou de justiça, nem
contra ela se poderá usar de algum Motu-próprio, embora semelhante a este concedido, impetrado ou
espontaneamente emanado; nem contra ela agir em juízo ou fora dele, nem por fim impedir de
qualquer modo a execução desta presente carta, sob pretexto de revogações, modificações,
derrogações ou outras disposições contrárias, de semelhantes ou diferentes favores, mesmo em se
tratando daqueles dados por Nós ou Nossos sucessores os Romanos Pontífices ou pela Sana Sé
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Apsotólica, por Motu-próprio idêntico ou consistorialmente em razão de quaisquer causas ou com
quaisquer cláusulas ou decretos, embora nestes se faça em todo o seu teor, menção especial da
presente nossa carta, a qual, absolutamente por todos deve ser recebida como visando tão somente a
propagação da fé católica e o proveito espiritual das almas, de sorte que todas as vezes que for
reeditada no futuro, qualquer que seja a data para isto escolhida, sempre haja de permanecer ou de ser
reintegrada completamente no seu primitivo e validíssimo estado.
Assim decretamos que devem em qualquer juízo ou instância julgar e definir Nossa presente
carta, quaisquer juízos, mesmo os Auditores da Câmara do Palácio Apostólico, os Emms. Srs. Cardiais
da Santa Igreja Romana, embora Legados ou viceLegados a latere, Núncios Apostólicos e demais, que
gozam de qualquer autoridade, poder, prerrogativa, privilégio, honra, e preeminência, aos quais
subtraímos toda faculdade de julgar, pensar, interpretar diversamente, o que, se acontecer por parte
de qualquer autoridade, ciente ou inconscientemente, fica desde já declarado irrito e sem valor.
Declaramos ademais que não servem de obstáculo a esta Nossa carta nem os decretos do
Concílio de Latrão que proíbe desmembrar e dividir territórios nas igrejas; nem outros nossos ou da
Chancelaria Apostólica que falem de direito adquirido ou invulnerável; nem outros porventura editados
ou a editar contra esta nossa carta em concílios sinodais, provinciais ou universais, por constituições
particulares ou gerais por determinações apostólicas ou estatutos da igreja do Rio de Janeiro, se bem
que confirmados por juramento, lei de fundação, ereção, instituição, privilégios, indultos, mesmo os
concedidos emrescritos apostólicos à mencionada igreja do Rio de Janeiro, ou ao seu Bispo, Cabido,
Cônegos ou quaisquer outras pessoas, debaixo de qualquer teor ou forma, com quaisquer cláusulas de
derrogações ou outras eficazes ou eficacíssimas e até desusadas cláusulas irritantes, como ainda
outros decretos gerais ou especiais, embora emanados do Motu-próprio semelhante a este ou por via
consistorial, e todos os outros que contra esta Nossa carta forem concedidos, confirmados ou
revogados. Assim é que, para esta Nossa carta forem concedidos, confirmados ou revogados. Assim é
que, para esta Nossa carta ficar sempre válida e lucrar seu completo efeito, desde já revogamos e
invalidamos todos e cada um dos decretos contrários, mesmo aqueles para cuja derrogação se requer
especial, específica, expressa e individual menção ou forma extraordinária e peculiar, como se nesta
nossa carta já estivessem inseridas palavra por palavra, todas as cláusulas requeridas para tal
derrogação. Assim se faça e cumpra como determinamos.
O mesmo se estenda a respeito da divisão, determinação, erecção, instituição, submissão,
aplicação, aprovação, reservação, concessão, decreto, isenção, libertação, derrogação e outras cousas
a serem, conforme o teor desta carta, oportuna e difusamente explicadas; como também a respeito das
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nomeações, qualidades, designações, invocações e outras cousas necessárias, das quais se entenda
poder fazer-se separadamente maior e mais ampla especificação e expressão, com a cláusula: Ad
perpetuam rei memoriam; como ainda com relação às referidas Prelazias; devendo ser todas estas
cousas expedidas por Breve Nosso ou decreto de um qualquer Ofício menor.
Queremos, estatuímos e ordenamos ainda, que, o respectivo clero, povo e todos os habitantes
que em virtude das determinações presentes ficaram compreendidos nos territórios das Prelazias de
Goiás e Cuiabá, no que ao Sacramento da Ordem, recorram ao Arcebispo de São Salavor, depois de
obtidas dos seus respectivos Prelados de Goiás e Cuiabá as indispensáveis cartas demissórias para
este fim; ordenamos também que os Prelados de Goiás e Cuiabá fiquem sob a jurisdição, visita,
correção e superioridade do mesmo Arcebispo de São Salvador que das sentenças definitivas ou que
tenham força de definitivas, cujo gravame não possam reparar por si ou por seus oficiais, interponham
apelações junto do mesmo Arcebispo de São Salvador e façam conhecer pelo mesmo lugar, decidir e
terminar, conforme as leis jurídicas, as razões de tais apelações.
Mandamos enfim que a taxa estabelecida para a Igreja do Rio de Janeiro, como está registrada
nos livros de Nossa Câmara Apostólica, como está registrada nos livros de Nossa Câmara Apostólica,
fique e permaneça firme e fixa a mesma de 116 florins e 2 terços e que a taxa para as dioceses de São
Paulo e Mariana se inscreva nos mesmos Livros a idêntica de 116 florins e 2 terços, para cada uma
delas.

Dado e passado em Roma, junto de Santa Maria Maior, aos 6 de Dezembro de 1745.

Bento XIV. Papa.
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ANEXO B - Bula Sollicita Catholici Gregis Cura, de 15 de Julho de 1826101

Leão XII, Bispo – Servo dos servos de Deus.
Para Perpétua Memória
O vigilante cuidado do rebanho católico nos compete sempre a tomar com atenciosa solicitude
aquelas medidas que parecem contribuir para o seu mais salutar desenvolvimento, entre os quais
ocupa lugar preponderante a designação de Bispos, afim de que possa prestar sem demora auxílio
oportuno às necessidades espirituais dos fiéis e especialmente nestes tempos calamitosos, opor aos
que se desviam do reto caminho os santos irrevogáveis dogmas da fé católica, instruir assiduamente o
povo com palavras e exemplos, de sorte que, participando do mais copioso pábulo dos sacramentos,
mereça receber a coroa da vida no seios da Igreja triunfante. Quando nosso predecessor Bento XIV, de
saudosa memória, pelo seu “motu-proprio”, Candor Lucis Aeternae, de 8 de Dezembro de 1746, criou,
separando da vastíssima diocese do Rio de Janeiro, as duas sedes episcopais chamadas de São
Paulo e Mariana, instituiu simultâneamente as duas prelazias de “Goiás e Cuiabá”, com seu respetivo
território, no qual Presbíteros seculares ou regulares idôneos, nomeados pelo rei pela dignidade
prelatícia, mesmo por tempo indeterminado, como lhe aprouvesse, exercessem toda jurisdição
espiritual debaixo de certos limites, para atender salutarmente às necessidades espirituais dos povos
que habitam aquelas regiões agrestes e montanhosas, com que se lucrem inumeráveis proveitos para
o bem das almas e mais ainda se levantassem igrejas, das quais algumas com direitos paroquiais, e aí
trabalhassem muitos sacerdotes na formação cristão do povo e se fizessem todas as coisas julgadas
indispensáveis. Entretanto, para maior incremento da fé, com que se garanta a incolumidade dos reinos
e se consiga verdadeira felicidade, o nosso caríssimo filho em Cristo, Pedro 1.º, Imperador do Brasil,
prometendo claramente dar de maneira estável do erário público, tudo quanto for necessário para as
mesas episcopais, patrimônio dos Cabidos e Seminários e conservação das Igrejas catedrais, por
intermédio de seu ministro plenipotenciário junto de Nós, empenha-se em que elevemos a grau e
dignidade de sedes episcopais as duas mencionadas prelazias.
Atendendo benignamente, enquanto podemos, aos votos deste piedosíssimo Imperador, tudo
considerado, de conhecimento certo e deliberação ponderada e em virtude do poder apostólico,
precedida, porém, a supressão, extinção e anulação das Prelazias de Goiás e Cuiabá. Nós elevamos e
declaramos elevadas as duas dioceses de Goiás e Cuiabá à dignidade de sedes episcopais, com o
101
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mesmo território que tinham antes, com a Cúria, secretaria eclesiástica e demais direitos, honras e
privilégios de que gozam as outras cidades episcopais e embora nestas outras sejam condecoradas
com o título de catedrais as igrejas maiores aí existentes; em Goiás será catedral a Igreja dedicada a
Sant’Ana e em Cuiabá a Igreja dedicada ao Senhor Bom Jesus, que ambas continuarão com os
mesmo títulos que antes possuíam: e as colocamos sob a jurisdição do Arcebispo Metropolita de São
Salvador, no Brasil, como sufragâneas, e nestas duas cidades, de Goiás e Cuiabá, em virtude do nosso
poder apostólico, ERIGIMOS e CONSTITUIMOS a dignidade de sede episcopal, onde os Bispos a
serem para elas designados governem o clero e o povo, exerçam todos e cada um dos direitos e
obrigações episcopais, com seus cabidos, erário, zelo, mesas episcopais, seminários de meninos e
demais insígnias pontificais, jurisdição, prerrogativas, indultos reais e pessoais de que legitimamente
gozam as outras Igrejas catedrais daquelas regiões.
Além disto, haja em uma e outra das mencionadas sedes episcopais, o Cabido, constando da
dignidade de arcediago, a primeira, logo abaixo da pontifical, e arcipreste, a segunda, e ao menos dez
cónegos, que respetivamente gozem das prebendas, entre as quais, devem existir a teologal e
penitenciária; isto com o competente e oportuno número de capelães e ministros para o serviço de
cada uma das Igrejas.
Assim formado o cabido, Nós lhe concedemos a faculdade de gozar de todas as honras,
insígnias e privilégios (não porém, os de título oneroso ou favor particular) de que gozam os outros
Cabidos das catedrais do Império do Brasil, como igualmente lhe concedemos o direito de redigir os
seus estatutos, ordens, decretos, desde que sejam lícitos e honestos e não contravenham os sagrados
cânones, os decretos do Concílio de Trento e as constituições apostólicas, pelas quais se promulgam
decretos oportunos relativos à reta disciplina do culto divino e a mais cuidadosa administração das
coisas sagradas, os quais todos, para conseguir sua plena eficácia, devem ser submetidos à aprovação
especial do respetivo Bispo.
Ordenamos mais que se erija em cada uma das duas Dioceses o Seminário eclesiástico de
meninos, conforme as instruções do Concílio de Trento, onde se instruam os novos clérigos para a
disciplina da Igreja, por meio de leis úteis sancionadas pelos Bispos com que, antes de tudo, a piedade
e depois a doutrina e a probidade floreçam, de sorte a se nutrirem as novas plantinhas em toda a parte
para o bem da Igreja e crescerem dia a dia na esperança de colher mais salutares frutos.

Salesiana, 1948. v. 1. p. 152-158.
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Para que haja a necessária cóngrua com que se proveja à sustentação dos Bispos e dos
Seminários determinamos que uma e outra das mesas episcopais de Goiás e Cuiabá se constituam
nos moldes das outras mesas episcopais do Brasil, aplicando-se para isto, das rendas certas anuais ao
menos 571 ducados de ouro, da câmara do erário imperial e solver-se livremente, e se observe pelo já
mencionado Imperador do Brasil, conforme sua dedicação pelo bem da Igreja, nos moldes dos outros
bispados, a mesma coisa com relação aos cabidos, Seminários, conservação das catedrais e decente
habilitação dos Bispos.
Para formação dos territórios das citadas Dioceses, damos a cada uma delas os mesmos
lugares pertencentes às prelazias, ficando extinta e supressa (seja qual for a origem de que promana)
toda jurisdição de qualquer outro antístite naquele território; os habitantes destes territórios de um e
outro sexo, clérigos ou leigos, como ainda suas Igrejas, mosteiros, benefícios quaisquer que sejam.
Nós o designamos para as mencionadas Igrejas episcopais e seus antístites (cada qual destes para
sua respetiva cidade, território, diocese, clero e povo) sob cuja jurisdição colocamos perpètuamente
tudo isto no que concerne às coisas espirituais, reservando-Nos, porém, a Nós e aos Romanos
Pontífices nossos sucessores, a faculdade de designar e delimitar a circunscrição destas dioceses,
quanto à jurisdição do metropolita, quando se julgar oportuno, sem que para tal se requeira o
consentimento dos Bispos ou dos Cabidos como, segundo o teor do “Motu Proprio” do já aludido
Pontífice Bento XIV, o Imperador do Brasil gozava do direito de nomear presbíteros idóneos para as
prelazias de Goiás e Cuiabá, também, Nós, atendendo aos méritos do mesmo Imperador, em virtude
de seus benefícios prestados à Igreja, concedemos para esta primeira vez e para as subsequentes
vacâncias, que o Imperador e seus sucessores no governo do Brasil, gozem do direito do padroado e
de apresentar ao Romano Pontífice, para as mencionadas sedes, no prazo de um ano, a partir do dia
em que começou a vacância, por causa da grande distância, pessoas idóneas, recomendadas pela
piedade, religião, doutrina, prudência e ponderação, como requerem os sagrados cânones, que devem
ser por Nós e pelos Romanos Pontífices promovidas e nomeadas, de acordo com as normas
estabelecidas nas constituições apostólicas.
Além disso, concedemos ao Imperador o direito de nomear eclesiásticos idóneos para todas e
cada uma das dignidades canônicas, prebendas, benefícios a erigir, conquanto sejam dadas pelo
mesmo Imperador as rendas necessárias, todas as vezes que acontecer faltar uma destas pessoas,
mesmo junto da Santa Sé, mas de sorte que para as nomeadas ou apresentadas se faça a instituição
canónica pelos seus respectivos Bispos, absolutamente do mesmo modo que ficou determinado pelo
“Motu Proprio”, para os benefícios dos Cabidos das Catedrais de São Paulo e Mariana.
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Para se atender melhor ao bem espiritual dos habitantes daquelas regiões, logo que se
erigirem as duas Igrejas catedrais, no desejo de que não lhes falte pastor, até que se providencie a
respeito da designação do seu primeiro antístite, designamos respetivamente o venerável irmão
Francisco Ferreira de Azevedo, Bispo Castoriense na região dos infiéis (Bispo titular de Castória) para
a Prelazia de Goiás e o dileto filho Irmão José Maria de Macerata, presbítero da ordem dos Irmãos
Capuchinhos de São Francisco, para a prelazia de Cuiabá, os quais dois, que são atualmente
governadores, ficam constituídos vigários apostólicos com todos os direitos e faculdades necessárias,
mas sòmente enquanto durar a vacância das referidas prelazias.
Desejamos ainda que, conforme as rendas anuais destinadas, como acima ficou dito, para as
mesas episcopais, se registre aqui em os livros de Nossa Câmara Apostólica a costumada taxa das
Igrejas de Goiás e Cuiabá, no valor de 116 florins e mais dois terços para cada uma delas.
Finalmente, para que tudo quanto está aqui exposto, lucre o seu efeito, escolhemos e
designamos o nosso venerável irmão José da Silva, Bispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, como
executor de nossa carta apostólica, com todas as necessárias e oportunas faculdades, afim de que por
si ou por pessoa ilustre, revestida de dignidade eclesiástica, por ele mesmo subdelegada, como julgar
mais acertado diante de Deus, não só leve tudo ao desejado êxito que promete, mas ainda possa e
vàlidamente, em virtude do poder apostólico que lhe delegamos, pronunciar e resolver definitivamente
qualquer controvérsia que aparecer por ocasião da sua execução. Ao mesmo Bispo Dom José
impomos a obrigação de remeter à Sé Apostólica para ficarem no arquivo da Sagrada Congregação
Consistorial, como de costume, atas autênticas de todos os decretos e coisas que se vão fazer por
ocasião desta execução. Declaramos que sejam perpètuamente válidos e eficazes, conseguindo os
seus plenos e completos efeitos daqueles a quem cabe e por todos sejam inviolàvelmente observadas
estas presentes cartas e tudo quanto nelas se contém, embora os que nelas têm ou pretendem ter
interesse, não concordem, ou por não serem chamados nem ouvidos, pretendam denunciar nelas
algum vício de sub-repção, sob-repção, nulidade ou nossa infensão ou enfim levar em controvérsia, e
se por qaulquer autoridade ciente ou inconscientemente acontecer que isto se tente, será irrito e vão.
Nada obstante em contrário, nem sínodos provinciais, nem concílios gerais, nem constituições
promulgadas, nem prescrições apostólicas, nem estatutos das mesmas Igrejas, costumes ou
privilégios, que ficam por Nós derrogados pelo teor das presentes letras, sempre firmes no seu vigor.
Ninguém então se atreva a desobedecer a esta nossa página de erecção, instituição, atribuição,
concessão, delegação, derrogação, decreto, mandado e vontade, nem contra ela se levantar, porque
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se alguém presumir tentar contra ela, saiba que se tornou réu da indignação de Deus todo-poderoso e
dos bem-aventurados Pedro e Paulo seus Apóstolos.

Dado em Roma, junto de São Pedro, no ano da Incarnação do Senhor, 1826, aos 15 de Julho;
terceiro do nosso Pontificado.
Leão Papa XII
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ANEXO C - Bula Sanctissima Christi Voluntas, de 26 de março de 1956102

Pio, Bispo, Servo dos Servos Ad Perpetuam Rei Memoriam
A Ssma. Vontade do Cristo, apontando aos seus apóstolos “as regiões lourejantes para a
messe”, estimulou-os a prosseguir, ajudados pela sua onipotência, a salvação dos homens, e também
a Nós compeliu a que cuidemos, de modo constante e ininterrupto, das Igrejas, a fim de que os fiéis
sejam prodigamente enriquecidos de luxuriantes frutos de santidade. Ratificamos, pois, de coração, o
parecer do venerável irmão Armando Lombardi Arc. Tit. De Cesárea de Filipe e Núncio Apostólico do
Brasil, que, depois de ter ouvido os Ordinários responsáveis pela Província Eclesiástica de Goiás,
rogou a esta Sé Romana que a referida Província, para facilitar a sua administração, fosse dividida e
constituísse nova Metrópole aquela que é capital da região chamada Goiás, por apresentar vasta
superfície e crescer dia a dia, em número de fiéis e em grandeza de empreendimentos. Considerando
benéficas às almas essas medidas, atendendo a um desejo legítimo dos interessados nessa
transformação; com anuência dos nossos Irmãos, C. S. I. R., responsáveis pelas atividades
consistoriais, e com todo o nosso poder decretamos o que se segue. Extinguimos a Sede Metropolitana
de Goiás, e por outras cartas, desmembramos neste mesmo dia, uma parte do território que
descreveremos e criamos, a nova metrópole de Goiânia, que se constituirá dos municípios limitados
conforme a lei civil e que tem os seguintes nomes: GOIÂNIA – ANICUNS – ALOÂNDIA – ABADIÂNIA –
ANÁPOLIS – BELA VISTA DE GOIÁS – BURITI ALEGRE – CALDAS NOVAS – CAMPO ALEGRE DE
GOIÁS – CATALÃO – CORUMBA’ DE GOIÁS – CORUMBAÍBA – CRISTALINA – CRISTIANÓPOLIS –
CROMÍNIA – CUMARI – EDÉIA – GOIATUBA – GUAPÓ – GOIANDIRA – HIDROLÂNDIA – IPAMERI –
ITAUÇU – INHUMAS – JARAGUA’ – JANDAIA – LEOPOLDO DE BULHÕES – LUZIÂNIA –
MARZAGÃO – MARIPOTABA – MORRINHOS – NAZÁRIO – NERÓPOLIS – NOVA AURORA –
ORIZONA – OUVIDOR – PALMEIRAS DE GOIÁS – PALMELO – PANAMÁ – PARANAÍBA DE GOIÁS
– PARAÚNA – PETROLINA DE GOIÁS – PIRACANJUBA – PIRES DO RIO – PONTALINA – SANTA
CRUZ de GOIÁS – SÃO FRANCISCO DE GOIÁS – SILVÂNIA – TRINDADE – URUTAI –
VIANÓPOLIS; e também a parte da cidade de Pirenópolis que se estende do sul do Rio Forquilhas até
onde êste se encontra com o Rio Patos e do sul do mesmo Rio Patos e do sul do mesmo Rio Patos até
a sua confluência com o Rio Maranhão; ainda a parte do Município de Planaltina, que está na
circunscrição do novo “Distrito Federal” e mais o trecho da região de Formosa que se estende ao sul do
mesmo Distrito, e enfim tôda a zona que êste compreende. A cidade de Goiânia será séde e domicílio
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Extraído de: BULA da criação da Arquidiocese de Goiânia. Rev . Arquidiocese, Goiânia, v. 1, n. 1, p. 4-6, jul. 1962.
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do Metropolita, e a cátedra do poder pontifical funcionará no templo dedicado à B. V. M. Auxiliadora,
em fase final de construção, que elevamos ao grau de Séde Metropolitana e à qual concedemos
direitos, honras, insígnias, privilégios, prerrogativas, concernentes a templos dessa dignidade. O
Arcebispo gozará de iguais direitos e assumirá as obrigações relativas a tal investidura; terá também o
direito de levar a Cruz diante de si nos limites de sua Província Eclesiástica bem como de usar o Pálio,
depois de tê-lo requerido e obtido em Consistório Público. Serão sufragâneas da Nova Metrópole de
Goiânia a Igreja de Pôrto Nacional e as Dioceses de Goiás, Jataí e Uruaçu; também as Prelazias
“Nullius” quer de Tocantinópolis que de Cristalândia ou de Formosa, ficando os seus Bispos e prelados
subordinados à Metrópole de Goiânia, de acordo com as normas do direito. Os limites desta nova
Província serão aqueles nos quais tôdas as Igrejas a que nos referimos estão circunscritas e
englobadas, e os mesmos estabelecidos pelo Estado Civil de Goiás. No que se refere à Arquidiocese,
decretamos que, quanto antes, nela se constitua o Colégio Metropolitano dos cônegos que ajudem o
Arcebispo nos assuntos de maior importância e abrilhantem o culto divino das cerimônias; êste Colégio
deliberamos constituí-lo por outras cartas apostólicas. Concordamos que, enquanto na Metrópole não
se organizar esta assembléia de homens ilustres, façam as sua vezes os Consultores Diocesanos. O
Patrimônio do Arcebispo constará dos frutos da Cúria, dos estipêndios e oblações dos fiéis e daqueles
bens que lhe couberem após a divisão “pro rata parte” da Arquidiocese de Goiás, conforme as normas
do Cânone 1.500 do C. I. C. Ordenamos também que o Seminário sediado na cidade de Silvânia seja
doravante propriedade da Nova Arquidiocese e que os clérigos que já vivem no descrito Território de
Goiânia se considerem incardinados ao mesmo; e que por fim os documentos e atas que dizem
respeito à nova Metrópole, ao seu Clero, aos fiéis e aos bens temporais sejam a essa enviados pela
Cúria de Goiás e cuidadosamente arquivados; e as prescrições estabelecidas pelo Cânone sagrado a
respeito do regime e administração das Igrejas, eleição do Vigário Capitular e assuntos correlatos,
sejam escrupulosamente observados. Queremos enfim que nosso Venerável Irmão Armando Lombardi
seja o executor dessas nossas ordens que de sua efetivação se exarem documentos e se enviem
exemplares fidedignos a S. Cong. Consistorial. Queremos, pois, que esta Carta seja e continui eficaz e
o seu conteúdo religiosamente observado por aqueles a quem isto cumpre, obtenha assim fôrça de lei.
Derrogamos tôdas as anteriores prescrições contrárias à eficácia desta carta. Por isso, se alguém,
investido de qualquer autoridade, consciente ou inconscientemente agir contra as suas prescrições, o
fará invàlidamente. Além disso, a ninguém, é lícito cindir ou corromper os documentos que expressam
a nossa vontade. Se forem divulgados exemplares ou trechos dos mesmos, quer impressos, quer
manuscritos, devem trazer o selo da autoridade eclesiástica e ser subscritos por um tabelião público, a
fim de que tenham o caráter de fidelidade imprescindível a documentação dessa natureza. Aquele que,
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ou despresar ou deturpar, aquilo que decretamos está sujeito às penalidades estabelecidas pelo direito
aos que não prestam obediência ao Sumo Pontífice.

Dado e passado no Palácio de São Pedro em Roma, no dia 26 do mês de março do ano do
Senhor de 1957, 18º do nosso Pontificado.
† J. Card. Piazza
S. C. Consist. A Secreto
† Celsus Card. Costantini
S. R. C. Cancellarius
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ANEXO D - Bula Quo gaudio do Papa Pio XII, de 11 de janeiro de 1957103

Pio, Bispo, Servo dos Servos de Deus para perpétua memória do fato; A mesma alegria que se
difundia nos apóstolos de Cristo ao verem as Igrejas por eles fundadas florescendo como árvores de
belas frondes e de frutos abundantes é desfrutada por nós, que recebemos o pastoreio e o governo do
rebanho universal de Cristo, ao depararmos que a Santa Igreja, como que em inoradas plantadas mais
longe vai dilatando seus limites alcançando maior número de comunidades de homens e iluminando ao
nações, com a verdade cristã. Tendo isto acontecido com feliz êxito na região por nome Goiás, e tendo
parecido ao nosso irmão Armando Lombardi, Arcebispo de Cesaréia de Filipe e Nuncio Apostólico do
Brasil, ser de grande proveito para os fiéis a fundação de uma Nova Diocese, aproveitando as várias
divisões do território, Nós, tendo acolhido o parecer dos nosso Veneraveis irmaos cardeais da Santa
Igreja de Roma, prepostos à Sagrada Congregação Consistorial, depois de ouvir os prelados ordinários
de toda aquela província, e recebendo o assentimento de todos os que têm algum direito nesta parte,
em virtude de nossa autoridade suprema decidimos e ordenamos o que se segue. Separamos, do que
pertencia à Arquidiocese de (Goiás digo) Goiânia o território dos municipios vulgarmente chamados
Goiás, Uruana, Itaberaí, Firminópolis, Cachoeira de Goiás,. Ivolândia, Iporá, Fazenda Nova. Do mesmo
modo retiramos da prelazia “Nullius” do Bananal os municípios de Aurilândia, carmo do Rio Verde,
Ceres, Córrego do Ouro, Orixás, Itapuranga, Mossâmedes, Rubiataba, São Luiz de Montes Belos. De
todas estas àreas formamos a Nova Dioxese por nome Goiás, cujos limites, serão idênticos aos limites
civis dos municípios que a integram. A cabea desta Sé instituida e residência do Bispo será a cidade de
Goiás. A Catedral será o templo que começou a ser construido, e dedicado a Sant’Ana, ao qual damos
todos os direitos e privilegios inerentes a tais edifícios. Ao Bispo, pois, ao qual for confiado o governo
desta diocese não concedemos apenas direitos e honras, mais impomos os ônus e obrigações ligadas
a todos os prelados das Dioceses do mundo inteiro. O Venerável Irmão Armando Lombardi ,
determinará em qual templo o Bispo Celebrará as funções sacras em rito solene, enquanto durar a
cosntrução do templo de Sant’Ana. Ordenamos, além disso, que a nova Igreja seja sufraganea da Sé
Metropolitana de Goiânia fundada neste mesmo dia por luelas apsotólicas. Ao Arcebispo metropolitano
desta obedecerá o Bispo daquela. Institua-se o Cabido dos cônegos , segundo as normas contidas em
outras bulas a serem publicadas. Entretando, se isto não puder ser feito logo em lugar dos Cônegos,
elejam-se consultores Diocesanos que integrem o conjunto dos conselheiros do Bispo. Aliás, fundado o
cabido dos cônegos, estes consultores, ipso facto cessarão. Cuide o Antistite de Goiás para que quanto
antes seja construido um seminário, pelo menos o menor, segundo as leis da Sagrada Congregação
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dos Seminários e dos Estudos Universitários, bem como as normas do Direito comum Dentre os jovens
que forem estudar a Filosofia ou a Sagrada Teologia, sejam enviados para o Pontifício colégio Pio
Brasileiro aqueles que se fizerem mais notáveis pela inteligência e pala piedade. A chamada mesa
episcopal será constituída dos bens de renda da Cúria, das Ofertas dos fiéis, ou das propriedades da
extinta Arquidiocese de Goiás, da prelazia, “Nullius” do Bananal, divididas na proporção determinada
pelo Cânone 1.500 do C.D.C.; Quanto ao governo e à administração da Sé de Goiás, e também à
eleição do vigário Capitular, no caso de vacância da Igreja, e outros assuntos semelhantes, sejam
estritamente observadas as prescrições das leis eclesiásticas. Em relação ao clero, determinamos que
os que estavam morando legitimamente no território delimitado por essas letras, sejam considerados
próprios desta Igreja. Finalmente, os documentos e atas pertencentes à nova circunscrição
eclesiástica, sejam enviados da Prelazia do Bananal à sua Cúria e aí guardados religiosamente. O que
ordenamos por estas letras para ser cumprido, fique aos cuidados do Venerável Irmão Armando
Lombardi, de quem nos lembramos, ou daquele que ficar à frente da Nunciatura Apostólica do Brasil.
Ao que for gerir estes negócios, damos todas as faculdades que ele poder receber, e, se for
necessário, mesmo delegar a outrem, contanto que seja varão estabelecido na dignidade eclesiastica.
Realizado tudo isto, o mesmo Venerável Irmão fará exarar documentos e os enviará quanto antes, em
exemplares autênticos à Sagrada Congregação Consistorial. Queremos, porém, que estas letras agora
e no futuro sejam eficazes, de tal sorte que o que foi decretado por elas seja religiosamente observado
por aqueles aos quais diz respeito, e assim obtenham sua força. Coisa alguma, seja qual for o seu
gênero, poderá ser levantada contra a eficácia destas Letras e por elas mesmas revogamos toda
disposição em contrário. Eis porque se alguém, mesmo dotado de autoridade, seja sabendo, seja
ignorando, agir contrariamente ao que nós promulgamos, fique sem ato nulo, e não por ordem nossa. A
ninguém seja lícito rasgar ou danificar estes documentos da nossa vontade. Além disso.havendo
exemplares destas Letras ou citações das mesmas sejam manuscritos, sejam impressos, com o selo
de algum varão constituido em dignidade eclesiástica e ao mesmo tempo subscritos por algum tabelião
púbico, deverão merecer a mesma fé que estas têm ao serem apresentadas. Se alguém, em qualquer
parte do mundo, desprezar ou detrair estes nossos decretos, saiba que não cumprem as ordens dos
sumos pontífices.

Dado em Roma, junto ao São Pedro no dia vinte e seis do mês de março, no ano do Senhor de
mil e novecentos e cinquenta e seis, décimo oitavo do nosso pontificado.

Notas de Goiás (Tabelionato Moreira Diniz) em 30 de março de 1994.
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Celsus, Card. Constantini
Chanceler da Santa Igreja Romana
Adeodatus J., Card. Piazza
Secretário da S. C. Consistorial
Bernardus de Felicis
Prot. Ap. Caesar Frederici
Prot. Ap. Hamletus Tondini
Regente da chancelaria apostólica
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ANEXO E – Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890
Proibe a intervenção da autoridade federal e dos Estados
federados em materia religiosa, consagra a plena liberdade
de cultos, extingue o padroado e estabelece outras
providencias.

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados
Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, decreta:
Art. 1.º É prohibido á autoridade federal, assim como á dos Estados federados, expedir leis,
regulamentos, ou actos administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando-a, e crear
diferenças entre os habitantes do paiz, ou nos serviços sustentados á custa do orçamento, por motivo
de crenças, ou opiniões philosophicas ou religiosas.
Art. 2.º A todas as confissões religiosas pertence por igual a faculdade de exercerem o seu culto,
regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos actos particulares ou publicos, que
interessem o exercicio deste decreto.
Art. 3.º a Liberdade aqui instituida abrange não só os individuos nos actos individuaes, sinão tambem
as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados; cabendo a todos o pleno direito de
se constituirem e viverem collectivamente, segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do
poder publico.
Art. 4º Fica extincto o padroado com todas as suas instituições recursos e prerogativas.
Art. 5º A todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade juridica, para adquirirem
bens e os administrarem, sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão-morta,
mantendo-se a cada uma o domínio de seus haveres actuaes, bem como dos seus edificios de culto.
Art. 6o O Governo Federal continua a prover à congrua, sustentação dos actuaes serventuarios do culto
catholico e subvencionará por um anno as cadeiras dos seminarios; ficando livre a cada Estado o
arbitrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos
artigos antecedentes.
Art. 7o Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 7 de janeiro de 1890, 2o da Republica. – Manoel Deodoro da
Fonseca – Aristides da Silveira Lobo – Ruy Barbosa. – Benjamin Constant Botelho de Magalhães. –
Eduardo Wandenholk. – M. Ferraz de Campos Salles. – Demetrio Nunes Ribeiro. – Q. Boyava.”

218

ANEXO F – Lista dos bispos da Prelazia de Sant’Ana de Goiás e do Bispado da Cidade de Goiás

1º Bispo Prelado: D. Frei Vicente do Espírito Santo (1782; renunciou)
2º Bispo: D. Frei José Nicolau de Azevedo Coutinho Gentil (1788, renunciou)
3º Bispo Prelado: D. Vicente Alexandre Tovar (1803 – tomou posse por procurador; faleceu em
1808)
4º Prelado: Pe. Antonio Rodrigues de Aguiar (1810-1816)
4º Bispo Prelado: D. Antônio Rodrigues de Aguiar (1816-1818)
5º Bispo Prelado e 1º Bispo: D. Francisco Ferreira de Azevedo (Bispo Prelado: 1819-1832;
Bispo: 1833-1854)
2º Bispo: D. Domingos Quirino de Souza (1862-1863)
3º Bispo: D. Joaquim Gonçalves de Azevedo (1866-1876)
4º Bispo: D. Antônio Maria Correia de Sá e Benevides (1876; não tomou posse)
5º Bispo: D. Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão (1881-1890)
6º Bispo: D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti (1890); renunciou; não tomou
posse
7º Bispo: D. Eduardo Duarte Silva (1891-1906)
8º Bispo: D. Prudêncio Gomes da Silva (1908-1921)
9º Bispo e 1º Arcebispo: D. Emanuel Gomes de Oliveira (1922; 1º arcebispo: 1931)
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ANEXO G – Formulário de identificação e de diagnóstico dos onze arquivos eclesiásticos brasileiros
criados antes de 1890
I - ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO
1 . NOME DO ARQUIVO: _________________________________________________________________________________________
1. 1. FUNÇÃO DO ARQUIVO:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
1.2. DATA DE CRIAÇÃO: __________________________________________________________________
1.3. DATA DE INSTALAÇÃO: _______________________________________________________________
1.4. ENDEREÇO ATUAL : __________________________________________________________________
1.5. DOCUMENTO QUE CRIOU: ____________________________________________________________
1.6. PÁGINA NA INTERNET: ( ) NÃO
( ) SIM
ENDEREÇO DA PÁGINA: _________________________________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________
II – ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO DO FUNDO
2. NOME: ______________________________________________________________________________________________________
2.1. PROCEDÊNCIA (A origem do fundo, como ele foi adquirido, a data, as condições de conservação do acervo quando ele foi recebido
e qualquer outra informação que ajude a compreender o percurso da documentação até chegar onde está hoje):
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
III. ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA
3. ÂMBITO E CONTEÚDO:
3.1. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO (exemplo: correspondências, relatórios, etc.)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.1. AVALIAÇÃO, ELIMINAÇÃO E TEMPORALIDADE (houve alguma eliminação no fundo?)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.2. INCORPORAÇÕES (Estão previstos acréscimos de documentos a esse fundo? Por quê?)
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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2. DIMENSÃO E SUPORTE
DIMENSÃO E QUANTIFICAÇÃO:
Mensuração (m)

DOCUMENTO(S)
BIBLIOGRÁFICO(S)
caixa(s)

volume(s)

Quantificação

documento(s)

título(s)

folha(s)

página(s)

item (ns)

Folheto(s)
Livro(s)
Monografia(s)
Obra(s) rara(s)
Periódico(s)
Periódico(s) raro(s)
Tese(s)
Sem especificação
TOTAL

Mensuração (m)

DOCUMENTO(S)
CARTOGRÁFICO(S)
caixa(s)

volume(s)

Quantificação

documento(s)

título(s)

folha(s)

página(s)

item(ns)

Atlas

Cartograma(s)
Desenho(s)
técnico(s)
Diagrama(s)
Fotografia(s)
aérea(s)
Fotoíndice(s)
Mapa(s)
Mosaico(s)
aéreo (s)
Perfil(is)
Planta(s)
Sem
especificação
TOTAL
Mensuração (m)

DOCUMENTO(S)
ELETRÔNICO(S)
caixa(s)
título(s)

volume(s)

Quantificação

documento(s)

folha(s)
item(ns)

página(s)
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Sem
especificação
TOTAL
Mensuração (m)

DOCUMENTO(S)
MICROGRÁFICO(S)
caixa(s)

volume(s)

Quantificação

documento(s)

título(s)

folha(s)

fotograma(s)

item(ns)

Cartão(ões)janela
Cartucho(s)
Jaqueta(s)
Microficha(s)
Microforma(s)
Rolo(s) 16mm
Rolo(s) 35 mm
Sem
especificação
TOTAL
DOCUMENTO(S)
TEXTUAL(IS)
caixa(s)

Mensuração (m)
volume(s)

Quantificação

documento(s)

título(s)

folha(s)

páginas(s)

item(ns)

Datilografado
Impresso
Manuscrito
Sem
especificação
TOTAL
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO
TIPOLOGIAS:

PRESERVAÇÃO DOS ORIGINAIS:
( )Não
( )Sim
( )Parcialmente. Especificar:

NÃO ( )

SIM ( )
DATA(S)
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O ARQUIVO POSSUI UM REGULAMENTO QUE NORMATIZA SEU USO?
( ) Sim
( ) Não
Se a resposta for negativa, existe interesse em elaborar um regulamento?

O ARQUIVO É MEMBRO DE ALGUMA ASSOCIAÇÃO NACIONAL OU INTERNACIONAL NA ÁREA ARQUIVÍSTICA?
( ) Não
( ) Sim. Especificar:

O ARQUIVO POSSUI ORÇAMENTO PRÓPRIO?
( ) Não
( ) Sim
QUAL A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO ARQUIVO?
( ) 0 – 10.000 dólares
( ) 10 – 25.000 dólares
( ) 25.000 – 50.000 dólares
( ) 50.000 – 100.000 dólares
( ) Mais de 100.000 dólares
O ARQUIVO ESTÁ CONSTRUÍDO EM UMA PROPRIEDADE:
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Cedida
QUAL O ANO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO ARQUIVO?
( ) Antes de 1900
( ) 1901 a 1960
( ) A partir de 1961
QUAL A SUPERFÍCIE TOTAL OCUPADA PELO ARQUIVO?
( ) 0 – 500 metros quadrados
( ) 500 – 1.000 metros quadrados
( ) Mais de 1.000 metros quadrados
QUAL O PERCENTUAL DA ÁREA DO ARQUIVO DESTINADO A GUARDA DO FUNDO?
(
(
(
(

) 0 – 25%
) 25 - 50%
) 50 – 75%
) Mais de 75%

O ARQUIVO ADOTA MEDIDAS CONTRA INCÊNDIO?
( ) Sim
( ) Não
O ARQUIVO ADOTA MEDIDAS ANTIFURTO?
( ) Sim
( ) Não
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EXISTE CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA?
( ) Sim. Especifique:__________________________________________________________________
( ) Não
EXISTE CONTROLE DE PRAGAS E FUNGOS?
( ) Sim. Especifique:__________________________________________________________________
( ) Não
QUAL O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS?
(
(
(
(
(

) Ótimo
) Bom
) Regular
) Ruim
) Péssimo

QUANTOS COMPUTADORES POSSUI O ARQUIVO?
(________)
EXISTEM COMPUTADORES CONECTADOS À INTERNET?
( ) Sim. Quantos? _______
( ) Não
O ACERVO OU PARTE DELE ESTÁ DIGITALIZADO?
( )Sim. Qual o percentual de documentos digitalizados? _____%
( ) Não
EXISTEM MANUAIS, LISTAGENS, ÍNDICES, FICHÁRIOS E BASES DE DADOS PARA CONSULTA?
( )
Sim: Quantos?____
( ) Não
TODO O ACERVO ESTÁ ABERTO A CONSULTA PÚBLICA?
( ) Sim.
( ) Não
( ) Apenas uma parte. Explique as razões e especifique o fundo não disponível:

SÚMULA DAS CONDIÇÕES DE USO DO ACERVO:
( ) Acessível somente por microfilme
( ) Necessidade de prévio aviso
( ) Documentos sigilosos
( ) Necessidade de Titulação ou vinculação acadêmica / institucional do usuário
( ) Estado de conservação
( ) Necessidade De Autorização ( ) Necessidade De Organização
Outra:_______________________________________________________________________________
EXISTE FOTOCOPIADORA NO ARQUIVO PARA USO DOS USUÁRIOS?
( ) Sim. Quantas? _______
( ) Não
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ARMAZENAMENTO ( MOBILIÁRIO)
( ) Estantes de aço
( ) Estantes de madeira
( ) Arquivo de Aço
( ) Arquivo de madeira
( ) Arquivo deslizante
( ) Empilhado no chão
( ) Outro. Especificar:___________________________________________________________________
ACONDICIONAMENTO
( ) Caixa-Arquivo papelão
( ) Caixa-Arquivo polionda
( ) Pasta suspensa
( ) Pasta A-Z
( ) Encadernados
( ) Empacotados
( ) Encaixotados
( ) Outro. Especificar:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
QUANTO À CATALOGAÇÃO, ADOTA-SE NORMAS INTERNACIONAIS OU PRÓPRIAS?
( ) Próprias. Especifique:________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
( ) Internacionais (ex: Isad-G, Isaar etc)
Especifique:___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
QUAL O PERCENTUAL DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO JÁ CATALOGADOS?
( ) O% ( ) 1-25% ( ) 25-50% ( ) 50-70% ( ) Mais de 70%
QUAL O PERCENTUAL DE CADA TIPOLOGIA DOCUMENTAL DO ARQUIVO
Livro-Tombo e inventários da diocese:____________
Cartas Pastorais diocesanas: __________
Correspondência dos bispos ___________
Anotações pessoais dos bispos:____________
Livros e processos das comarcas eclesiásticas (Vigárias da Vara e Foranias) ___________
Registros de ministração de sacramentos (batizados, crismas e casamentos) e de óbitos:___________
Tombos (Registro de Ordens e Termos de Visitas):_____________
Conselhos Pastorais:_____________
Processos Matrimoniais:_____________
Livros referentes a irmandades e associações:_______________
Dos Impressos Diocesanos (periódicos e publicações diversas):_____________
Iconografia (fotos etc):_____________
Biblioteca de Apoio (Anuários, boletins, biografias, obras de referências):____________
Outros. Especificar:

IDIOMAS IDENTIFICADOS NO FUNDO
( ) Português
( ) Francês
( ) Árabe
( ) Inglês
( ) Alemão
( ) Italiano
( ) Chinês
( ) Latim
( ) Espanhol
( ) Outro(s):___________________
O ARQUIVO RECEBE PESQUISADORES?
( ) Não
( ) Sim. Quais?
( ) Jornalistas
( ) Sociólogos
( ) Historiadores
( ) Arquitetos
( ) Advogados
( ) Arquivistas
( )Estatísticos
( ) Bibliotecários
( ) Outros. Especificar: _______________________________________________________________________________________
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HISTÓRIA DO RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO:
NATURALIDADE
DATA DE CHEGADA À BRASÍLIA:
ATIVIDADE QUE EXERCIA ANTES DO ARQUIVO:
( ) Presbítero ( ) Religioso(a) ( ) Auxiliar de arquivo ( ) Professor(a)
( ) Outros. Especificar:__________________________________________________________
NÍVEL DE INSTRUÇÃO ATUAL:
( ) Médio
( ) Superior
( ) Arquivologia ( ) Teologia ( ) Filosofia ( ) Letras
( ) Outros. Especificar:__________________________________________________________
NÍVEL DE INSTRUÇÃO NA ÉPOCA EM QUE ASSUMIU O ARQUIVO:
( ) Médio
( ) Superior
( ) Arquivologia ( ) Teologia ( ) Filosofia ( ) Letras
( ) Outros. Especificar:__________________________________________________________
ORIGEM DO INTERESSE PELA PROFISSÃO:
( ) Parentes exerciam a profissão
( ) Amigos exerciam a profissão
(..) Outros.Especificar:
COMO SE TORNOU RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO:
( )Sucessão ( ) Indicação
( )Outros. Especificar:
FUNCIONÁRIOS DO ARQUIVO
Número de funcionários (incluindo o responsável pelo fundo e seu substituto):______
Formação (escolaridade)
( ) médio: Quantos?_________
( )Superior. Quantos?________
Qual?
( ) Arquivologia
( ) Teologia
( ) Filosofia
( ) Letras
( ) Outros. Especificar: __________________________________________________________
Quantos funcionários exercem atividades especializadas e gerais?
Atividades especializadas: ________
Atividades múltiplas: ___________
Existem bacharéis em Arquivologia lotados no Arquivo?
Sim. Quantos? _____
Não
Existem funcionários que tenham feito ou estejam cursando uma especialização na área arquivística?
Sim. Quantos?_____. Local:_________________________________.
Formação:___________________________________________________________
Existem servidores contratados temporariamente:
Sim. Quantos? _____
Não
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS FINAIS:
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ANEXO H – Documentos do Arquivo da Arquidiocese de São Luís (MA)
Livros de Registros (1673-1977):
Óbitos (1673-1962);
Provisões (1688-1782);
Casamentos (1707-19773);
Batizados (1715-1961);
Ordenações (1718-1894);
Cabido da Catedral da Sé (1739-1877);
Provisões e Alvarás (1751-1849);
Registros Gerais da Câmara Episcopal (1762-1927);
Registros Diversos (1762-1956);
Testamentos (1763-1829);
Irmandades (1781-1936);
Correspondências (1801-1890);
Justificação de Batismo (1802-1973);
Colações e Instituições Canônicas (1809-1899);
Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios/ Asilo Santa Teresa (1825-1952);
Fiança/Depósito/Receita/Despesa (1826-1952);
Visitas Pastorais (1857-1909);
Tombo (1869-1925);
Freguesias (1827-1895);
Seminários (1881-1944);
Atas (1940-1959);
Crisma (1961-1977).
Processos (1708 -1905):
Autos da Câmara Eclesiástica/Episcopal (1708-1905) – estão divididos em séries, entre as
quais: autos de embargo, de libelo cível, de libelo crime, de denúncia e queixa, de patrimônio, de
genere, de nulidade de matrimônio, de justificação (casamento, solteiro, identidade, sevícias, óbitos,
batismo), de devassa, de libelo de divórcio, de impedimento, de agravo, crimes, de dispensa
matrimonial, de recurso, de secularização, de execução.
Papéis Avulsos (1730 -1982):
Irmandades (1730-1927);
Provisões (1792-1898);
Requerimentos (1759-1900);
Paróquias (1795-1910);
Sentenças (1801-1827);
Freguesias (1805-1897);
Decretos e Portarias (1848-1903);
Listas e Mapas de Casamentos (1868);
Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios (1870-1875);
Seminários (1872-1877);
Reproduções Fotográficas de Documentos e Correspondências (1680-1886);
Correspondências (1834-1898).
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ANEXO I – Principais tipologias documentais do Arquivo da Arquidiocese de São Paulo (SP)
Assentos Paroquiais
Livros de batizados;
Livros de casamentos (1632-1920);
Livros de óbitos;
Livros de crisma;
Livros de Contabilidade;
Relatórios;
Correspondências;
Processos de Genere et Moribus;
Processos de Padres Estrangeiros;
Processos de Casamento;
Autos Cíveis;
Autos Criminais;
Esponsais;
Demissórias e Reverendas;
Oratórios particulares;
Livros-tombo;
Inventário de Bens;
Compromissos (Estatutos);
Escrituras;
Provisões;
Portarias;
Alvarás Régios;
Matrícula de Ordinandos;
Termos de Juramentos;
Balancetes;
Processos de Divórcio e Nulidade Matrimonial;
Testamentos;
Patrimônio;
Casos de consciência;
Registro de matrículas (Seminários);
Livros de notas (Seminários);
Livro Ouro;
Partituras Musicais;
Plantas e projetos arquitetônicos;
Fotografias.
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ANEXO J – Documentos eclesiásticos de Goiás (GO) separados do acervo do Arquivo Geral da
Diocese de Goiás e atualmente sob a custódia temporária do Instituto de Pesquisas e Estudos
Históricos do Brasil Central (IPEHBC)
Caixa 1
- Fotografias (sécs. XIX e XX).
Caixa 2
- Habilitação de Genere do Pe. Joaquim de Souza Falcão - 184l.
- Batismo e dispensa para matrimônio - séc. XIx.
- Porto Nacional- 1875.
- Óbitos - 1889. .
- Batizados de Jaraguá - 1838.
- Documentos misturados (pelo menos três Habilitações de Genere - séc. XIX; Flores e outros
lugares).
- Requerimento do Pe. Antônio Félix da Mãe de Deus.
- Habilitação de Genere do Pe. José de Araújo Pereira - 1876 - Paracatu.
- Certidão do estatuto da Fundação Nossa Senhora de Lourdes.
- Vigários Forâneos.
- Escrituras (cópias) para ordenação de Dom Francisco Ferreira de Azevedo.
- Documentos eclesiásticos (vários).
- Biografia de Dom Joaquim Gonçalves de Azevedo, do Padre José Antônio da Silva e Souza e
de Dom Abel Ribeiro Camelo.
- Testamento de Dom Prudêncio Gomes da-Silva.
Caixa 3
- História de São José de Mossâmedes (cópia).
- Freguesias da Diocese de Goiás.
- Padres e Frades Dominicanos.
- Relação do índice do livro de batistério de 1872 - 1901.
- Paróquia de Itaberaí (Informativo).
- Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos.,- Paracatu - 1876. - Óbitos de Descoberto
(Porangatu), séc. XIX.
- Documento de Paracatu - séc. XVIII.
- Pilar - séc. XVIII.
- Paracatu - séc. XVIII.
- Paracatu ( em mau estado).
- Vários - séc. XIX, Paracatu e outros lugares.
- Batizados - Pirenópolis 1834 - 1899.'
- Provisão de Vigário - Paróquia de Nossa Senhora do Carmo.
Caixa 4
- Habilitação de Genere do Padre Tomai Afonseca e Silva - 1850. - Festividade religiosa - Porto
Nacional - 1952.
- Dispensas Matrimoniais - 1895.
- Mandado de Segredo do Padre Luiz Antônio da Costa - Paracatu, 26 de abril de 1852. Dispensas Matrimoniais, séc. XIx, Serra dos Cristais, Paracatu etc.
- Cônego Procurador, Juiz das Dispensas e Matrimônio. Oradores: Quintiliano de Souza
Landim e Joana Antônia de Araújo.
- Sermões.
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- Province et Etat de Goyaz.
- Histórico da Diocese de Goiás.
- Irmãos da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos.
- Ordinariato dos Católicos Orientais do Brasil; criação civil de paróquias; mapa da Paróquia do
Rosário.
- Provisões eclesiásticas (cópias).
- Programas de Festas - Prelazia de Sant' Ana do Bananal.
- Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vila Boa de Goiás. .
- Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade de Bonfim (Silvânia) - 1874.

etc.

Caixa 5
- Comarcas eclesiásticas.
- Habilitação de Genere do Padre Luiz Antônio da Costa - 1852.
- Justificação de menoridade - 1800.
- Palma-1909.
- Vários (Cartas dos Dominicanos); Inventários dos Bens da Paróquia de Santa Rita de Antas
- Cartas dos Padres Dominicanos - séc. XX.
- Vários (Carta de Ordem, (licença matrimonial) séc. XIX - Piabanha e Cavalcante.
- 1769 – Capitão Domingo Antônio Cardoso (Paracatu).
- Carta de Inquirição - Pe. Antônio Pereira Machado - Paracatu - 1746.
- Dispensa matrimonial - 1913.
- Habilitação de Genere do Padre Manoel Dantas Barbosa - 1845.
- Paracatu (documentos misturados). sécs. XVIII e XIX.
- Processo de casamento - 1801 - Paracatu (faltam folhas).
- Casamento - 1893 - Porto Nacional.
- Habilitação de Genere do Padre Francisco Antônio Assis - 1824.
- Habilitação de Genere do Padre Joaquim José do Carmo - 1807.
- Habilitação de Genere do Padre Clemente Antônio Vieira Souza- 1821.
- Habilitação de Genere do Padre Joaquim Batista Franco - 1821.
- Habilitação de Genere do Padre Atanásio Souza Freitas - 1817.
- Habilitação de Genere do Padre Francisco Xavier da Costa -: 1800.
- Habilitação de Genere do Padre Francisco Lopes Ferreira - 1846.
- Paracatu - Ricardo José Rocha - 1825.
Caixa 6
- Provisões de. casamento - Paracatu - 1777 (?_
- Piabanha - 1892 - Comunicando o falecimento de Frei Raintürião de Taggia, Capuchinho etc.
- Habilitação de Genere dos Peso Ângelo Fina Vasconcelos e Manoel Teixeira Chaves. Habilitação de Genere 'do Pe. Antônio Femandes da Cruz - 1840.
- Casamentos, missas etc - Paracatu.
-Flores - Processo de casamento.
- Execução - Manoel José da Costa - Reverendo Jerônimo Afonso do Rego – Paracatu - 1776
- Freguesia de Uberaba.
- Igreja (cartas, cartões etc).
.
- Goiás - Prelazia e sua história (cópia).
- Documentos eclesiásticos (cópia) - 1877.
- Bulas, Cartas etc (cópias de Frei Simão).
- Igreja (vários).
- Congresso Vicentino - Goiás - 1971.
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- Igreja - Anotações de Frei Simão.
.
- Testamento do Cônego José Olinto da Silva.
- Processos de casamentos - Arraial de Natividade.
- Licença para casamentos - Santa Luzia, Paracatu etc.
- Casamentos de Curralinho - 1852 - 1862.
- Portarias - Estatuto da Administração da Capela de Nossa Senhora d' Abadia de Paracatu.
Caixa 7
- Paracatu.
- Vários (Paracatu) Irmandade de Nossa Senhora do Amparo.
- Nossa Senhora Sant' Ana da Chapada.
- lrmandade de Nossa Senhora do Rosário - Natividade - 1809.
- Santa Luzia - Irmandade de Nossa do Rosário - séc. XVIII.
- Paracatu - Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - séc. XVIII.
- Documentos Eclesiásticos - Pastoral de Dom Francisco Ferreira de Azevedo. - Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos - Cavalcante - 1804.
- lrmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos - 1833.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Paracatu - 1832/1851.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Cidade de Goiás - 1852.
- Termo de Despesa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.
- Irmandade do Carmo - Bispado de Goiás - 1826/1847.
Caixa 8
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Arraial do Carmo - 1838. - Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário - Cidade de Goiás - 1832. - Confraria de Sant' Ana da Chapada - 1900.
- Testamento do Fe. Vigário Bonifácio da Silva Toledo - 1815.
- Irmandade de Santa lfigênia - Natividade - 1817.
- Livro de Provisões - Corumbá - 1855.
- Dispensas Matrimoniais - 1909/1920.
- Proclamas.
- Casamentos - São João da Palma.
- Documento eclesiástico - Paracatu.
- Casamentos (vários).
- Licenças para casamentos - 1896.
- Justificação de solteiro - 1808.
- Habilitação de Genere do Pe. João Silva Carvalho - 1828.
- Habilitação de Genere do Pe. José Pedro Estrela - 1827.
- Habilitação de Genere do Pe. José De1fino César-1857.
- Documentos incompletos (vários) - sécs. XVTII, XIX e XX. (Carmo, Chapada).
Caixa 9
- Registros eclesiásticos - Corumbá - 1865.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Natividade.
- 1793 - Libelo - Irmandade de São Benedito e o Capitão Luiz Antônio Ribeiro. - Documentos
eclesiásticos (vários avulsos e incompletos).
- Juízo da Provedoria de Capelas e Resíduos - 1866.
- Eleição - Freguesia do Rosário.
- Dom Prudêncio (carta).
.
- Batismos, casamentos - sécs. XIX e XX (Goiás, Carmo e outros lugares)..
- Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos- Goiás.

231

- Paracatu - Documentos eclesiásticos.
Caixa 10
- Folders - Semana Santa.
- Irmandade do Santíssimo Sacramento - Paracatu - 1870. - Anotações - Prelazia do Bananal.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Goiás - 1863. - Programas de festas religiosas.
Caixa 11
- Irmandade do Santo Sepulcro.
- Irmandade do Santíssimo Sacramento - 1878.
- Irmandade do Santíssimo Sacramento - 1833.
- Irmandade do Santíssimo Sacramento da Matriz de Sant' Ana - 1785.
Caixa 12
- Irmandade da Boa Morte - São José do Tocantins.
- Irmandade do Bom Jesus dos Passos - Sant' Ana de Paracatu.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - 1711 - 1800 – Luziânia
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Natividade.
Caixa 13
- Pastorais (3 volumes encadernados).
Caixa 14
- Irmandade do Santíssimo Sacramento - 1820 - Paracatu.
- Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos - São José do Tocantins.
- Coleção de Cartas Pastorais de Dom C áudio.
- Irmandade de Nossa Senhora do Rosário - Paracatu.
Caixa 15
- Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos – 1781-1859.
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ANEXO K – Documentos eclesiásticos de Goiás (GO) produzidos antes da transferência da criação da
Arquidiocese de Goiânia e atualmente sob a custódia permanente do Instituto de Pesquisas e Estudos
Históricos do Brasil Central (IPEHBC)
Livros Manuscritos (Caixas)
Século XVIII
1- Compromisso Da Irmandade Das Santas Almas Da Matriz De Vila Boa - 1732.
2- Cópia Dos Capítulos Da Primeira E Última Visita Que Fez;;O Padre Dr. Alexandre Marquez
Do Valle, Visitador Que Foi Das Minas De Goiás - 1734 - 1824. (Contém Editais, Portarias E
Outros Assentos Além Dos Deste Visitador).
3- Livro De Registro De Denúncias (Prelazia De Goiás) -1753 -1794.
4- Livro Da Irmandade De Nossa Senhora Do Rosário De Meia Ponte (Pirenópolis), 1758.
(Contém O Compromisso Da Irmandade De Nossa Senhora Do Rosário Dos Pretos).
5- Registro De Portarias E Editais Dos Prelados, Visitadores Ou Vigários Da Vara - Meia Ponte
(Pirenópolis), 1771 - 1859.
6- Registro De Provisões, Ordens, Portarias, Pastorais Santa Luzia ( Luziânia), 1782 - 1874.
7- Provisões, Portarias, Provimentos Das Visitas – Santa Cruz, 1782 - 1805.
8- Livr-0 (Fragmento) De Registro Deportarias E Visitas Pastorais. 1798 - 1830.
9- Rol Dos Culpados. Prelazia De Goiás, 1800 - 1805.
10- Compromissos Da Irmandade De Nossa Senhora Das Mercês Do Arraial Do Cocal - 1772
E 1788.
11- Registro Das Faculdades, Ordens, Portarias Dirigidas À Vigararia De Meia Ponte - 1791 1832.
12- Livro De Registro De Provisões, Prelazia De Goiás, 1795-1804.
13- Registro De Sentenças, Provisões E Mais Papéis Que Se Passaram Pela Chancelaria
Expedidos Por Sentença Ou Despacho Do Vigário Da Vara De Vila Boa. Vila Boa (Cidade De
Goiás). 1795 - 1805.
14- Registro Dos Papéis Que Se Passam Na Comarca De Meia Ponte ( Pirenópolis), 17951824.(Contém Dispensas E Licenças Matrimoniais).
Século XIX
15- Livro De Receita E Despesa'da Fábrica Da Capela De Corumbá, 1800 - 1935.
Contém Outros Diversos Registros, Não Se Observando A Sequência Das Páginas.
16- Livro De Ordens Superiores Da Prelazia De Goiás, 1803-1820.
(Contém: Breves Cartas Régias, Pastorais, Editais, Provisões, Alv Arás, Portarias, Etc).
17- Lançamento Das Cargas De Todos Os Papéis Da Chancelaria Da Prelazia De Goiás, 1805
- 1808. (Contém Vàrios Outros Termos E No Final Uma Lista Da Companhia Da Infantaria Do
Arraial De São José Do Tocantins (Niquelândia).
18- Matrícula De Sacerdotes Das Prelazia De Goiás – 1805-1817.
19- Livro De Registro Das Audiências E Processos Da Câmara Eclesiástica De Goiás, 1808 1837.
20- Livro De Registro Das Eleições E Termos De Mesa Da Irmandade Do Santíssimo
Sacramento De Meia Ponte, 1815-1850.
21- Decretos, Ofícios, Provisões Da Mesa De Consciência E Ordens E Outros Papéis, Meia
Ponte (Pirenópolis), 1822 -1853.

233

22-Livro Das Cartas De Apresentação De Vigários Colados, Provisões E Termos De
Assinatura De Colação Da Diocese De Goiás - 1824-1830.
23- Livro De Registro De Provisões Da Câmara Eclesiástica Da Diocese De Goiás. 1824-1841.
24- Auto De Querela Dado Pelo Cap. José Francisco Hutim Como Tutor Dos Órfãos Do
Falecido Cap. Aurélio Caetano Da Costa Peixoto Pela Orfã Deste, "Dona Bárbara Da
Conceição Contra O Padre Antônio Mariano De Castro. Diocese De Goiás, 1826.
25- Livro De Matrícula De Ordenamento Do Bispado De Goiás, 1833-1853.
26- Registro De Cartas De Ordens. Diocese De Sant'ana De Goiás, 1835-1847.
27- Pastorais E Capítulos De Visitas Pastorais, Portarias Etc, Corumbá De Goiás, 18411891.(Contém, Cobrindo O Livro, Um Canhenho Da Aula Pqblica De Corumbá, Com
Abecedário, Exercícios De Caligrafia E Traslados De 1841).
28- Livro De Despesas Diversas Dos Missionários Capuchinhos, 1843-1868.
29- Termos De Oposição Às Igrejas Vagas, Registros De Portos E Cartas De Apresentação.
Letras De Confirmação E Termos De Colações. Diocese De Goiás, 1847-1865.
30- Compromisso Da Irmandade Do Santíssimo Sacramento Da Matriz De Corumbá De Goiás
- 1847.
31- Matrícula De Ordenandos Da Diocese De Goiás, 1848-1854.
32- Livro De Registo De Provisões, Pastorais E Termos Da Freguesia De Rio Verde. 18531868.
33- Bulas, Termos De Posses, Procurações, Provisões Capitulares Etc. 1854-1891.
34- Livro De Registro De Cartas Demissórias, Cartas De Ordens E Provisões De Vigários
Encomendados E Colados Da Diocese De Goiás. 1856
35- Provisões De Vigários Colados e Encomendados, Cartas Demissórias, Ofícios, Etc.
Diocese De Goiás, 1856-1864.
36- Índice Alfabético Do Livro N° 2 de Contas Correntes Com Os Irmãos Da Irmandade De
Santa Bárbara, 1858-1888.
37- Irmandade De Santa Bárbara, 1859-1873.
38- Ofícios, Correspondências com o Governo Geral e Provincial, Portarias Circulares,
Provisões, 1860.
39- Termos Das Reuniões Da Mesas Da Venerável Irmandade De Nossa Senhora Do Rosário
E São Benedito De Santa Cruz De Goiás, 1860-1890.
40- Livro De Termos De Recepção Dos Fundos Pecuniários Ou Rendimentos. Da Mitra Da
Diocese De Goiás Desde O Falecimento De Dom Francisco Ferreira De Azevedo, Bem Como
Dos Utensílios Constantes De Livros E Papéis Da Câmara Eclesiástica, Relação De
Paramentos E Alfáias Pertencentes À Catedral E Entregues Ao Novo Bispo Dom Domingos
Quirino De Sousa. 1863.
41- Livro De Conta Corrente Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De Goiás,
1863 - 1888.
42- Termos E Eleições Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De Goiás, 1863
- 1894.
43- Livro Da Receita E Despesa Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De
Goiás, 1863- 1895.
44- Atas, Autos Be Posse, Termos E Todos Os Cadastros Pertencentes À Freguesia Do Divino
Espírito Santo De Entre Rios (Ipamerí), 1863-1909.
45- Provisões, Portarias, Cartas Demissórias, Despachos, Cartas De Ordem E Outros Da
Diocese De Goiãs, 1864-1889.
46- Livro De Despesa Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De Goiãs, 18641895.
47- Provisões E Portarias Concedidas Durante As Visitas Pastorais Na Diocese De Goiãs,
1868 - 1894. (Contém Outros Assentos).
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48- Livro De Despesas Da Irmandade De Nossa Senhora Do Rosário E São Benedito De Santa
Cruz De Goiãs, 1869-1887.
49- Livro De Registro Do Clero Da Diocese De Goiãs, 1869-1895.
50- Inventário Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De Goiãs, 1869-1892.
51- Livro Da Receita E Despesas Da Irmandade De Nossa Senhora Do Rosário De Caldas
Novas, 1869- 1892.
52- Livro De Lançamento Dos Termos De Se Não Alienarem Os Patrimônios Dos Clérigos 1869.
53- Livro De Termos De Entrada Dos Irmãos De Nossa Senhora D' Abadia Da Cidade De
Goiãs, 1871-1887.
54- Livro De Conta Corrente Dos Irmãos Da Irmandade De Nossa Senhora D' Abadia Da
Cidade De Goiãs, 1871-1894.
55- Atestados, Procurações, Etc, 1872-1885.
56- Livro De Entradas E Saídas Da Irmandade De",Nossa Senhora Do Rosário Da Cidade De
Uberaba. 1872- 896.
57- Livro De Registro De Diversos Termos Da Diocese De Goiás, 1874-1910.(Contém
Registros Referentes A Reconstrução Da Catedral De Sant'ana De Goiás E A Ata Da
Colocação Da Bandeira Dos Voluntários Da Pátria Da Guerra Do Paraguai, No Altar De
Sant'ana).
58- Livro De Registro Das Cartas De Ordens Dos Ordenados Na Diocese De Goiás, 18741894.
59- Cartas De Ordens. Diocese De Sant' Ana De Goiás, 1874-1894.
60- Irmandade Nossa Senhora Do Rosário E São Benedito De Santa Cruz De Goiás
(Assentamentos De Sufrágios) 1878.
61- Provisões De Dispensa, 1879-1885.
62- Livro De Termos De Visitas Pastorais E Pastorais, Da Diocese De San.T' Ana De Goiás,
1885-1887.
63- Termo De Visita Pastoral Na Capital De Goiás - 1885. 64-Autos Cíveis De Habilitação De
Genere De. João Cardoso De Ávila, 1883.
65- Rol Dos Culpados -.: Diocese De Goiás, 1886 - 1887.
66- Livro De Receitas E Despesas Da Igreja De Nossa Senhora Da Boa Morte E Da Igreja Do
Carmo Da Cidade De Goiás 1898-1924.
Livros Manuscritos (Encadernados)
1- Livro De Registro Das Esmolas Dadas A São Sebastião E Despesas Com A Igreja E Festas
Do Mesmo Santo – Silv Ânia, 1905-1937.
2- Provisões De Casamento. Diocese De Goiás - 1906 - 1920. 3- Livro De Registro De
Provisões Diversas E Provimentos Da Diocese De Goiás, 1908- 1915.
4- Livro De Receitas E Despesas Do Jornal "O Lidador". 1908-1917.
5- Livro De Registro Do Clero Da Dioc_Se De Goiás (Contém Relação De Religiosas) - 1908.
6- Termos De Juramento E Notícias Sobre A Catedral Da Diocese De Goiás. 1908-1923.
7- Livro De Registro Das Contas Entre A Diqcese De Goiás E Outros. 1908-1931.
8- Livro De Provisões De Vigários,. Coadjutores, Demissórias E Cartas De Ordens. 1908-1931.
9- Livro De Atas De Posse De Bispos, Outros Termos E Pastorais Da.Diocese De Goiás, 19081933.
10- Livro Tombo, Visitas Pastorais E Mais Documentos. Paróquia De Itumbiara. 1908-1939.
11- Livro De Registro Das Atas Do Conselho Diocesano. Diocese De Goiás. 1909-1910.
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12- Livro De Contas Correntes Dos Seminaristas Do Seminário Santa Cruz Da Diocese De
Goiás. 1909-1913.
13- Livrodereceitase Despesas Do Seminário Santa Cruz Da Diocese De Goiás. 1909-1914.
14- Livro De Registro De Provisões Dadas Em Visitas Pastorais Da Diocese De Goiás. 19091924.
15- Livro De Registro Do Retiro Do Clero Da Diocese De Goiás. 1910-1920.
16- Atas Da Conferência De Nosso Senhor Do Bonfim, Da Sociedade De São Vicente De
Paula Na Paróquia De Bonfim Da Diocese De Goyaz, 1911-1924.
17- Livro De Conta Corrente Do Seminário Santa Cruz Da Dioce_E De Goiás. 1912-1913.
18- Visita Pastoral Às Freguesias E Capelas Do Norte Da Diocese De Goiás. 1913.
19- Livro De Matricula De Ordenandos Da Diocese De Goiás. 1913.
20- Livro De Fichas De Sacerdotes Da Diocese De Goiás. 1913.
21- Livro De Receitas E Despesas Da Caixa Pia Da Diocese De Goiás. 1913-1925.
22- Relatórios Sobre O Estado Da Di.Ocese De Goiãs (Em Latim). 1914-1920.
23- Livro De Protocolo E Registros De Decretos, Pàstorais, Portarias, Provisões E
Correspondências. 1914 - 1928.
24- Livro De Registro Das Contas Feitas Para O Seminário Episcopal De Goiás. 1914-1929.
25- Registro De Provisões De Dispensas Matrimoniais. Anotações Sobre Paróquias: Orizona,
Mineiros, Corumbaíba, Rio Verde E Golatuba. Diocese De Goiás. 1915.
26- Livro Tombo Da Matriz De Rio Verde. 1915.
27- Livro De Registro De Visitas Pastorais Da Diocese De Goiás. 1915-1916.
28- Livro De Registro De Provisões Diversas E Provimentos. (Contém Portarias, Editais E
Correspondências). 1915-1919.
29- Livro De Atas Da Confederação Das Associações Católicas De Goiás, 1915-1919.
30- Livro De Termos Dos Aforamentos Do Patrimônio De São Sebastião Da Vila De Altamir
(Planaltina). 1915-1936.
31- Livro De Registro Do Movimento Financeiro Da Fábrica Da Matriz De Jataí. 1916-1920.
32- Livro De Registro De Portarias E Outras Determinações Em Visitas Pastorais. (Contém
Provisões E Correspondências). 1916-1921.
33- Livro De Registro De Visitas Pastorais Da Diocese De Goiás. 1916-1929.
34- Livro Tombo Da Paróquia De "São Domingos, Diocese De Goiãs. 1917-1919.
35- Livro De Registro Da Ata De Instalação Da Cruz Vermelha Em Goiãs, E Outros Termos.
1918-1925.
36- Livro De Atas Das Conferências. Eclesiásticas Da Diocese De Goiás, 1919-1921.
37- Livro De Registro De Provisões Diversas E Provimentos Da Diocese De Goiás, 1919-1923.
38- Livro De Provisões De Dispensas Matrimoniais. 1919-1936.
39- Patrimônio Da Igreja São Francisco De Paula, Curato Da Catedral Da Diocese De Goiás,
1919-1927.
40- Livro De Protocolo Da Câmara Episcopal De Goiás. 1919-1934.
41- Livro De Tombamento Das Paróquias Da Diocese De Goiás, Idstóricos, Limites,
Provimento E Patrimônio. 1920.
42- Livro De Registro De Visitas Pastorais. 1921.
43- Catálogo Da Biblioteca Da Secretaria Do Bispado De Goiás. 1921-1926.
44- Livro De Registro De Provisões Diversas E Provimentos Da Diocese De Goiás. 1923-1928.
45- Livro De Registro Das Quantjas Despendidas No Cemitério Paroquial De Silvânia. 1924.
46- Livro De Transcrições De Documentos Especiais Da Diocese De Goiás. 1924-1925.
47- Processo Do Superior Tribunal De Justiça Do Estado De Goiás. Sumário De Culpa. Autora:
Promotoria Pública. Réus: Abílio Wolney E Aldo Borges. 1924-1925.
48- Livro De_ Atas Das Reuniões Dos Moços Católicos De Goiás. 1925-1926.
49- Livro De Registro Da Receita E Despesa Da Mitra Da Diocese De Goiás. 1926-1954.
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50- Livro Com Assentos Referentes Às Pretensas Religiosas Servas De Maria, De Jaraguá,
Diocese De Goiás. 1926.
51- Livro De Registro Da Receita E Despesa Da Fábrica Da Igreja Matriz De Sant' Ana De
Anápolis. 1926-1935.
52- Livro De Assentamento De Notas Dos Alunos Do Seminário Santa Cruz Da Diocese De
Goiás. 1928-1929.
53- Livro De Atas Das Sessões Da Pia União De Nossa Senhora Das Victórias Da Cidade De
Goiás. 1929-1933.
54- Livro De Atas Da Comissão Feminina Das Obras Da Catedral De Sant' Ana Da Cidade De
Goiás. 1929-1934.
55- Livro De Atas Das Sessões Da Comissão Central Das Obras Da Catedral De Sant' Ana Da
Cidade De Goiás. 1929-1935.
56- Livro De Termos De Visita Do Inspetor Geral Do Ensino À Escola Paroquial Apostólica São
Tomás De Formosa. 1931-1938.
57- Livro De Registro Da Diretoria E Zeladoras Do Apostolado Da Oração (?) Da Cidade De
Goiás. 1932-1934.
58- Livro Tombo Da Paróquia De Morrinhos Da Diocese De Goiás. 1932-1935.
59- Livro De Atas Das Reuniões Do Secretariado Vicentino Do Arcebispado De Goiás. 1934.
60- Livro De Registro Dos Despachos Da Secretaria Do Arcebispadú De Goiás. 1938-1943.
61- Balancete Da Receita E Despesa Verificadas Na Festa De Santa Teresinha Em Silvânia.
1939-1941.
62- Livro Tombo Da Paróquia De Nossa Senhora Da Conceição De Formosa, Da Arquidiocese
De Goiás, 1945.
63- Livro Caixa Da Paróquia De Nossa Senhora Da Conceição De Formosa Da Arquidiocese
De Goiás, 1945.
64- Livro De Atas Das Reuniões Episcopais Da Província Eclesiástica De Sant' Ana De Goiás,
Todos Os Atos De Suas Atividades E Tudo O Que À Mesma Se Relaciona. 1947-1955.
65- Livro De Atas Do Congresso Eucarístico De Goiânia. 1948.
66- Livro De Atas Das Reuniões Da Junta Diocesana Da Ação Católica Da Diocese De Goiás.
1948-1950.
67- Livro De Registro Da Ata De Falecimento De Dom Emmanuel Gomes De Oliveira. Silvânia,
05 De Maio De 1955.
68- Livro De Atas Da Fundação Pio Xii Da Arquidiocese De Goiânia.1957. 69-Livro Tombo N°
01 Da Arquidiocese De Goiânia. 1957.
70- Livro De Registro Das Atas Das Reuniões Mensais Do Clero Da Diocese De Goiás. 1957.
71- Estatutos Do Clube De Lavadeiras De Goiânia. Sem Data.
72- Livro De Registro Da Ata De Fundação E Constituição Da Escola De Bordados "Santo
Antônio" Da Arquidiocese De Goiânia. 1958.
73- Livro Caixa Da Escola De Bordados "Santo Antônio" Da Arquidiocese De Goiânia. 1958.
74- Livro Tombo, Caixa E Histórico Da Capela De Nossa Senhora Da Aparecida De Goiânia.
1958-1974.
75- Livro Tombo E Registros Do Primeiro Vigário De Brasília. 1959.
Livros, De Batismos, Casamentos, Provisões De Casamento E Óbitos
Século XVIII
1- Batizados De Luziânia, 1749-1754.
2- Batizados De Luziânia, 1755-1760.
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3- Batizados De Luziânia, 1761-1765.
Século XIX
4- Livro (Fragmento) De Óbitos De Santa Cruz De Goiás. 1846-1849.
5- Livro De Registos De Provisões De Casamentos. 1863-1885.
6- Livro (Fragmento) De Assentos De Batismos De Filhos De Escravos Da Paróquia De
Curralinho (Itaberaí). 1873-1884.
7- Livro {Fragmento) De .;Registro .De.Óbitos De. Curralinho. 1881-1885.
8- Livro (Fragmento) De Registro De Óbitos De Curralinho. 1885-1889.
9- Livro De Registos De Provisões De Casamentos. 1884-1895.
10- Pedidos De Dispensa Matrimonial - Diocese De Goiás. 1919-1926.
Século XX
11- Livro (Fragmento) De Registro De Óbitos De Campinas E Trindade. 1918-1920.
12- Primeiro Livro Da Paróquia Do Carmo. Batizados E Casamentos Da Paróquia Do Carmo
Da Capital De Goiás, 1919-1920.
13- Duplicadas De Assentos De Batismos Da Paróquia De Nossa .Senhora Da Conceição De
Campinas, Diocese De Goiás. 1919-1920.
14- Livro (Fragmento) De Registro De Batismos E Casamentos Da Freguesia De Amaro Leite E
Descoberto. 1923.
15- Batizados De Rio Bonito (Caiapônia), Diocese De Goiás, 1923-1929.
16- Livro De Termos De Batizados De Rio Claro, Diocese De Goiás, 1927-1936.
17- Livro De Óbitos Do Cemitério Da Povoação De Salobro (Araçu) Da Paróquia De Itaberaí,
1947-1952.

