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MOÇÃO N°01, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016 

Moção de repúdio à PLS 146/2007 

Os membros do Colegiado Setorial de Arquivos do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 
CULTURAL - CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 71  Decreto n° 

5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto n° 6.973 de 7 de outubro de 2009, 
combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria 

n° 28 de 19 de março de 2010, aprova: 

Ad 10  Posiciona-se veemente contrária à PLS 146/2007 que Dispõe sobre a digitalização e 

arquivamento de documentos em mídia ótica ou eletrônica, e dá outras providências 

Exposição de Motivos: 

Comprometido na defesa e integridade da prática arquivística, o Colegiado Setorial de Arquivos 
do Conselho Nacional de Políticas Culturais se posiciona contrario a PLS 146/2007 por 
perceber que ela desconsidera os preceitos arquivísticos em seus princípios fundamentais ao 
autorizar a eliminação de documentos originais sem respaldo da Tabela de Temporalidade e da 
Avaliação Documental após a sua digitalização, equiparando a cópia digitalizada ao 
documento original o que compromete a integridade e a autenticidade do documento 
arquivístico. Consideramos a PLS 146/2007 um atentado às práticas arquivísticas consolidadas 
em nosso país a despeito das dificuldades políticas, sociais e econômicas. Logo, percebe-se 

na redação do referido projeto a falta de informação técnica e de respaldo profissional para que 
se vigore o proposto por estar desatualizado tendo em vista a realidade destes acervos. 
Frente ao exposto, solicita-se o re-arquivamento da PLS 146/2007, pois a mesma corresponde 
a um retrocesso para a arquivologia e para o patrimônio documental de nosso país, em 

respeito a legislação arquvística em vigor. 




