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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 V Reunião
de Trabalho nos dias 21 e 22 de julho de 2011, na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Os
trabalhos foram coordenados pelos Juízes Auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de
Justiça, Dr. Marcelo Martins Berthe e Dr. Antonio Carlos Alves Braga Junior. As principais atividades
e deliberações estão relacionadas abaixo:
1) Comunicado sobre a prorrogação dos trabalhos da Comissão
- Dr. Marcelo Berthe comunica sobre a prorrogação dos trabalhos da Comissão por mais 120
(cento e vinte) dias, conforme a Portaria n° 96, de 18 de julho de 2011. Após a reunião, o magistrado
cumprimentou e agradeceu pessoalmente o Dr. Jaime Antunes, Presidente do Conselho Nacional de
Arquivos (Conarq).

2
2) Definição de metas de trabalho e resultados para os membros da Comissão
- Dr. Marcelo Berthe e Dr. Antonio Braga Jr. coordenam, em seguida, a distribuição de metas
de trabalho, conforme relacionado nos grupos abaixo:
1) “Manual de Boas Práticas – Microfilmagem híbrida e documento digitalizado”. Responsáveis:
Flauzilino Araújo, Sergio Jacomino e Carlos Ditadi
2) “Preservação de documentos em papel – Conservação preventiva e restauração”.
Responsáveis: Emiliana Brandão e Jayme Spinelli
3) “Preservação de documento natodigital e digital”. Responsáveis: Carlos Ditadi e Silvia de
Moura
4) “Proposta de Tabela de Temporalidade para documentos do extrajudicial”. Responsáveis:
Sérgio Jacomino e Volnys Bernal.
Os ajustes e sugestões adicionais podem ser encaminhados ao Davi, no e-mail
davi.ala@cnj.jus.br.

3) Exposição sobre o S-REI (Sistema de Registro Eletrônico Imobiliário) pelo LSI-Tec, por
Volnys Bernal
- Destinada especialmente a informar os objetivos e o estágio do projeto de desenvolvimento
de sistema para sua adoção pelos registros de imóveis no que diz respeito à produção
contemporânea dos registros, assim como quanto à administração e recuperação do passivo de
registros acumulados e a respectiva recuperação da informação. O projeto acaba de concluir uma
primeira grande etapa, que é a de modelagem do processo atual. A apresentação feita pelo LSI-Tec
pode ser obtida no site do e-FOLIVM.
4) Exposição sobre a proposta de inserção do Registro de Títulos e Documentos no
Sistema de Registro Eletrônico
- Paulo Rêgo e Marcelo Alvarenga apresentaram um panorama geral sobre as atribuições dos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (RTD), informando sobre as necessidades e
espeficidades do RTD. De acordo com Paulo Rêgo, o RTD possui rol mais amplo de documentos
para serem recepcionados, uma vez que é responsável para recepcionar qualquer título ou
documento de particular;
- A Comissão decidiu permanecer em contato com as demais atividades registrais e notariais,
para o aperfeiçoamento da gestão documental de todo o Foro Extrajudicial.
5) Apresentação sobre o Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN) e do
Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (“Memórias Reveledas”)
- A exposição de Silvia de Moura buscou sintetizar os propósitos e a apresentação dos
documentos em cada uma das bases de dados dos sistemas desenvolvidos pelo Arquivo Nacional.
6) Próximo encontro da Comissão
- Decidiu-se que o próximo encontro da Comissão Especial FOLIVM será realizado nos dias 25
e 26 de agosto, na sede do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro-RJ;
- Os possíveis itens na pauta serão:
6.1) Apresentação dos resultados em cada grupo de trabalho exposto no item 2;
6.2) Apresentação sobre a Microfilmagem na Biblioteca Nacional, por Jayme Spinelli;

- As passagens e diárias aos membros da Comissão que não moram no Rio de Janeiro serão
providenciadas pelo Davi.

