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ASSUNTOS DELIBERADOS

A Comissão Especial para Gestão Documental do Foro Extrajudicial, criada pela Portaria n° 94,
de 21 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), realizou a sua II Reunião
de Trabalho no dia 04 de abril de 2011, na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Os trabalhos
foram coordenados pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marcelo
Martins Berthe. As principais atividades e deliberações estão relacionadas abaixo:
1) Apresentações dos Membros da Comissão
- A primeira apresentação foi de Jayme Spinelli, Coordenador de Preservação da Fundação
Biblioteca Nacional (FBN), cujo tema foi o Plano de Gerenciamento de Riscos, da FBN. A
apresentação girou em torno da importância de gerenciamento de riscos e a necessidade de se agir
previamente. Para Jayme Spinelli, “o crescimento de coleções, tanto em volume quanto em tipologia,
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assim como demanda por acesso, representam um desafio significativo à função preliminar da BN,
i.e., a preservação de seu acesso”;
- Jayme, em sua fala, também apresentou o Comitê Brasileiro do Escudo Azul, “equivalente” à
Cruz Vermelha, mas para o resgate e a proteção da herança cultural dos países;
- Dr. Marcelo Berthe questionou se o Plano de Gerenciamento de Riscos da FBN poderia ser
utilizado, igualmente, para os Cartórios de Registro de Imóveis. Jayme afirmou que poderia, sim, ser
utilizado para reger as ações de prevenções do acero do extrajudicial;
- A próxima apresentação ficou com o Carlos Ditadi, membro da Câmara Técnica de
Documentos Eletrônicos, juntamente com Luiz Fernando Sayão, funcionário da Comissão Nacional
de Energia Nuclear. Ditadi mostrou a Carta para a Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital,
cujos principais pontos tocados foram:
a) Incapacidade dos atuais sistemas eletrônicos de informação em assegurar a preservação a longo prazo;
b) Fragilidade intrínseca do armazenamento digital;
c) Rápida obsolência da tecnologia digital;
d) Complexidade e custos da preservação digital;
e) Multiplicidade de atores envolvidos;
f) Dependência social da informação digital.

- Para Flauzilino Araújo, Presidente da ARISP, não há motivos para se abandonar o documento
em papel ainda. Faz-se necessário, no entanto, a uma tabela de temporalidades, para a migração do
formato;
- A sequência de apresentações continuou com a Sra. Maria Ignez, membro da Câmara
Técnica de Preservação de Documentos do CONARQ. Para Ignez, as atividades de conservação
estão incluídas nas ações de preservação;
- A apresentação de Maria Ignez foi no sentido de mostrar as ações desenvolvidas atualmente
pela Câmara Técnica e que estará à disposição das decisões tomadas pela Comissão Especial;

2) Assuntos deliberados
- O nome da Comissão Especial, como sugerido por Sergio Jacomino, ficou sendo FOLIVM,
cujo link para repositório documental é: www.folivm.com. Na página, ficarão todos os documentos e
atividades a serem desenvolvidas pela Comissão;
- De acordo com o Termo de Cooperação Técnica n° 04 /2010, celebrado entre o INCRA e o
CNJ, serão destinados R$ 300 mil para as atividades do FOLIVM;
- Decidiu-se que serão convidadas autoridades para palestrarem e apresentarem programas ao
FOLIVM, com a possibilidade de se realizar um Seminário Internacional;
- Os membro do FOLIVM sugerirão nomes para palestrantes para a próxima reunião.

3) Próximo encontro da Comissão
- Decidiu-se que o próximo encontro da Comissão Especial será realizado no dia 26 de abril
próximo, na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro-RJ;
- As atividades a serem desenvolvidas, no dia 26/04, estão relacionadas no quadro abaixo;
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- As passagens e diárias aos membros da Comissão que não moram no Rio de Janeiro serão
providenciadas pelo Davi.

Atividade
Apresentação das atividades do serviço
extrajudicial e da situação atual do registro de
imóveis
Apresentação das atividades do ICP-Brasil

Responsável
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Sergio Jacomino
Flauzilino Araújo

24.04.2011

Manuel Matos

A confirmar

