Conselho Nacional de Justiça
Memória de Reunião
Comissão Especial para Gestão Documental do Foro Extrajudicial
Portaria n° 94, de 21 de dezembro de 2011, do Conse lho Nacional de Arquivos (Conarq)

Data: 23.3.2011
Local: Sala de Reuniões da Presidência do CNJ
Horário: 11h
PARTICIPANTES
Juiz Marcelo Berthe – Auxiliar da Presidência do
CNJ
Juiz Antonio Carlos Alves Braga Junior – Auxiliar da
Presidência do CNJ
Jaime Antunes da Silva – Presidente do Conarq
Flauzilino Araújo dos Santos – Presidente da Arisp
Sergio Jacomino – 5º Oficial de Registro de Imóveis
de SP
Jayme Spinelli Júnior– Coordenador de Preservação
da Fundação Biblioteca Nacional
Silvia Ninita de Moura Estevão – Gerente do
Sistema de Informações do Arquivo Nacional
Carlos Augusto Silva Ditadi – Especialista em
Preservação Digital
Emiliana Brandão – Assessor do CNJ

marcelo.berthe@cnj.jus.br
antonio.braga@cnj.jus.br
diretoriageral@arquivonacional.gov.br
flauzilino@gmail.com
sergiojacomino@gmail.com
jspinelli@bn.br
silvia@arquivonacional.gov.br
ditadi@arquivonacional.gov.br
emiliana@arquivonacional.gov.br

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), foi solenemente instalada
no dia 23 de março de 2011, na sala de reuniões da Presidência do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Os trabalhos foram abertos com as falas do Dr. Jaime Antunes, Presidente do Conarq, e do
Dr. Fernando Marcondes, Secretário-Geral do CNJ. As principais deliberações estão relacionadas
abaixo:
1) Prazos, metodologia de trabalho e periodicidade das reuniões
- Levando-se em conta o que está determinado no art. 7º da Portaria n° 94/2010, o Dr. Jaime
Antunes reforçou que a Comissão terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir os
trabalhos, passível de ser prorrogado, a pedido do Presidente da Comissão, Dr. Marcelo Berthe;
- Após a fala do Dr. Jaime Antunes, abriu-se a palavra a todos os demais membros, que
elogiaram a criação do colegiado e a importância dos trabalhos a serem desenvolvidos;
- Dr. Marcelo Berthe, juiz auxiliar da Presidência do CNJ, após verificar em conjunto que é mais
prático e conveniente que as reuniões sejam realizadas no Rio de Janeiro, decidiu-se que, até
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determinação em contrário, os próximos encontros da Comissão sejam realizados na sede do Arquivo
Nacional, no Rio de Janeiro-RJ, às segundas ou sextas-feiras;
-Dr. Marcelo enfatizou, ainda, a necessidade de se buscar entender os trabalhos de cada
membro, e o que cada um poderá contribuir, para que se possa dividir o trabalho e a produção de
dados;
- Dr. Sergio Jacomino, 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP sugeriu, por sua vez,
a criação de banco de arquivos on-line, à semelhança do Google Groups, para o armazenamento de
todos os documentos produzidos pela Comissão, a serem compartilhados por todos os membros. A
sugestão foi aprovada com unanimidade.
2) Secretariado da Comissão, produção de atas de reunião e guarda dos documentos
- O Dr. Marcelo sugeriu que o servidor do CNJ, Davi Alvarenga Balduino Ala, seja escolhido
para secretariar as reuniões da Comissão, responsável pela produção das atas de reunião, guarda
dos documentos e agenda dos encontros da Comissão. A sugestão foi aprovada com unanimidade.

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

Atividade
Apresentação das atividades da Câmara
Técnica de Preservação (Conarq)
Apresentação das atividades da Câmara
Técnica de Documentos Eletrônicos (Conarq)
Apresentação da situação atual do registro
de imóveis
Apresentação das atividades do ICP-Brasil

Responsável

Data

Jayme Spinelli

04.04.2011

Carlos Ditadi

04.04.2011

Sérgio Jacomino

04.04.2011

Manuel Matos

04.04.2011
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