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Reunião Arquivo Nacional

—v

e Conselho Nacional de Justiça

Reuniram-se, por solicitação do Juiz-Auxiliar da Presidência do CNJ - Conselho Nacional
de Justiça, Excelentíssimo Senhor Doutor Marcelo Martins Berthe, em 25 de outubro de
2010, na sede do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, na Praça da República, n. 173,
representantes do Arquivo Nacional, quais sejam, seu Diretor-Geral, Senhor Jaime
Antunes, a Coordenadora-Geral de Processamento e Preservação do Acervo, Senhora
Carmen Moreno, sua Assistente-Técnica, Senhora Sheila Mueller, o Coordenador de

Preservação do Acervo, Senhor Mauro Domingues e a Gerente do Sistema de
Informações do Arquivo Nacional - SIAN, senhora Silvia Ninita, e os representantes do
CNJ, o mencionado Juiz de Direito, Dr. Marcelo Martins Berthe, o servidor do CNJ na

Assessoria às Comissões e Projetos, Senhor Davi Alvarenga Balduíno Ala e o 5o Oficial
de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, Sérgio Jacomino, integrantes
do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ 19/2010, para planejamento e
execução das ações necessárias à modernização dos registros de imóveis do Estado do
Pará.

A reunião teve por objetivo a apresentação do Projeto de Modernização dos

Processos dos Cartórios de Registro de Imóveis da Amazônia Legal por parte dos
representantes do GT e a discussão de proposta de Acordo de Cooperação Técnica
entre o Arquivo Nacional e o CNJ.

Os representantes do GT explanaram acerca da situação fundiária do estado do Pará e
da Amazônia Legal em geral, dando ênfase às condições precárias dos livros e
documentos encontrados nos vários cartórios da região.

Destacaram a missão

constitucional do CNJ de, ao lado dos Tribunais Estaduais, orientar e fiscalizar os

registros e notas brasileiros, ao mesmo tempo em que se empreende a capacitação
técnica e profissional de registradores e notários, para o cumprimento de suas atividades,
e de juizes, para que tenham subsídio para fiscalizarem tais atividades.

Conforme também explicado aos presentes, o Projeto prevê a modernização dos
processos dos cartórios de registro de imóveis da Amazônia Legal, abrangendo todo o
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ciclo, desde o ingresso até a manutenção e guarda permanente das informações, com a
utilização de processos eletrônicos, com sistema a ser utilizado pelos vários cartórios da
região, visando garantir a segurança, padronização e confiabilidade de registro de

imóveis,

com

intercâmbio

de

informações

para

identificação

de

situações

jurisdicionalmente relevantes1. Para tanto, planeja-se, entre outras ações, a criação de
laboratório para o tratamento técnico de documentos arquivísticos a ser instalado em
Belém do Pará, que se constituirá num pólo para toda a região amazônica.

No que diz respeito às possibilidades de participação do Arquivo Nacional no Projeto, o
Diretor-Geral da instituição descreveu, em termos gerais, as atividades técnicas do

Arquivo Nacional que poderão constar do termo de cooperação técnica a ser porventura
celebrado.

Entre essas possibilidades estão a transferência de conhecimento e

acompanhamento das atividades de conservação, descrição (dentro dos padrões

estabelecidos pela Norma Brasileira de Descrição Arquivísticas -

NOBRADE) e

reformatação (microfilmagem e digitalização) de acervos documentais arquivísticos. Além

disso, ressaltou a importância da difusão do conceito utilizado no Sistema de Informações
do Arquivo Nacional - SIAN, por ora funcionando em plataforma proprietária, e os
benefícios advindos da necessária migração para plataforma aberta, que, além atender
às determinações governamentais, beneficiaria toda a rede de informações arquivísticas
em âmbito nacional.

Discutidas as questões centrais, ficou acordado como encaminhamento:

a) a troca de documentos digitais de interesse mútuo;

b) a elaboração e envio por meio eletrônico, pelo Arquivo Nacional, de minuta de
Acordo de Cooperação Técnica e

c) o envio de Ofício, pelo CNJ ao Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, que
provoque a discussão sobre a criação de comissão especial para o tratamento
arquivístico de documentos extrajudiciais.

1Trecho retirado do arquivo digital CNJ do "Projeto de Modernização dos Cartórios de Imóveis da Amazônia Legal - Plano
do Projeto".
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Ao final da reunião, deliberou-se a elaboração do presente registro pela Senhora Sheila

Mueller, a tudo presente, e posterior envio aos demais participantes, bem como por
novos contatos para o desenvolvimento dos temas levantados.

Este Registro vai por mim assinado, Sheila Christina Mueller Mello, matrícula SIAPE n°
1543945.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2010.

Sheila Mueller
Matricula 1543945
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