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MANIFESTO DA ANCIB CONTRA O PSL 146 de 2007 

A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 
Informação (ANCIB) vem publicamente manifestar sua posição contrária ao 
Projeto de Lei do Senado nº146/2007 (PLS n 146/2007), que dispõe sobre a 
digitalização e arquivamento de documentos em mídia ótica ou eletrônica, e dá 
outras providências, por compreender que o referido PLS determina 
procedimentos em torno dos documentos de arquivo, desconsiderando as 
práticas arquivísticas pautadas em parâmetros criteriosamente estabelecidos a 
partir de pesquisas no âmbito da Arquivologia, que consideram aspectos da 
salvaguarda necessária à preservação e ao acesso democrático à informação. 
Nesse diapasão, o PLS n. 146/2007 coloca em risco a memoria institucional de 
órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, e, 
consequentemente, compromete a própria memória social brasileira. 

A ANCIB se alinha à posição manifesta pelo Fórum Nacional de Ensino e 
Pesquisa em Arquivologia (FEPARQ), quando este alerta sobre pontos 
fundamentais que devem ser considerados pelos parlamentares brasileiros no 
processo de debate acerca do PSL N 146/2007, apontando os riscos de sérios 
prejuízos ao tratamento dos documentos arquivísticos e à memória nacional, 
caso sejam desprezados aspectos relevantes como: 

a) características fundamentais dos documentos arquivísticos enquanto fontes 
de evidências e testemunho - a autenticidade e a fixidez; 

b) princípios e referenciais teóricos da Arquivologia e da Diplomática; 
c) aplicação da análise forense ou diplomática forense, em casos de 

contestação de veracidade, impugnação e/ou denúncias de adulteração e 
falsificação de documentos, cuja finalidade tem como fundamentos a 
verificação dos elementos (intrínsecos e extrínsecos) contidos nos 
documentos arquivísticos originais; 

d) preceitos da gestão de documentos arquivísticos e da preservação de longo 
prazo; 

e) necessidade de um processo criterioso e seguro de avaliação e eliminação 
de documentos arquivísticos; 

f) Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) – em especial a 
Resolução nº 37/2012 – e, consequentemente, os trabalhos da Câmara 
Técnica de Documentos Eletrônicos; 

g) dispositivos mencionados na Lei Federal nº 8.159 de 1991 (Lei de 
Arquivos); 

h) dispositivos mencionados na Lei Federal nº 13.105 de 2015 (Código de 
Processo Civil); 

i) previsão de investimentos constantes e custos elevados com a manutenção 
do ambiente tecnológico ao longo dos anos; 

j) procedimentos indispensáveis à prática de reproduções digitais (cópias 
digitalizadas), bem como a preservação e acesso às imagens reproduzidas; 
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k) contexto de insegurança jurídica e social diante dos limites das novas 
tecnologias quanto à preservação e não violação de documentos. 
 

A ANCIB ressalta ser imprescindível a realização de consultas a pesquisadores 
e especialistas da Arquivologia e da Diplomática na apreciação do referido 
Projeto, visando a superação de equívocos identificados no texto do PSL n. 
146/2007, em especial aqueles relacionados à autenticidade dos documentos, 
à distinção entre esta e o processo de autenticação, assim como as 
implicações entre a digitalização de documentos e a preservação da 
informação. 

O texto do PLS 146/2007 se caracteriza como um grave retrocesso às práticas 
arquivísticas e um prejuízo aos interesses da sociedade brasileira e aos direitos 
de todos os cidadãos deste País, tanto daqueles que vivem neste tempo 
histórico quanto dos que integrarão as futuras gerações de brasileiros, na 
medida em que despreza os estudos e pesquisas em torno do caráter de 
‘prova’ e/ou ‘testemunho’ dos documentos arquivísticos, e do processo de 
tratamento, organização, preservação e acesso às informações no contexto 
digital.  
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