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Projeto: Recomendações técnicas para a Microfilmagem de documentos Cartórios de Registro
de Imóveis da Amazônia Legal

Conteúdo da norma

Estrutura da norma

A norma visa a implementação do processo de
microfilmagem dos documentos textuais (gráficos)
produzidos no exercício das atividades dos Cartórios de
Registro de Imóveis da Amazônia Legal.

A norma descreverá os procedimentos técnicos básicos e
mínimos para a microfilmagem de documentos.

Procedimentos para Microfilmagem

O que microfilmar

Como microfilmar

Manuseio e Acesso aos Microfilmes

Armazenamento e Segurança dos
microfilmes

Gênero

(Tipologias documentais)

textuais

Controle da Informação

Preparo dos documentos
Sinalética

Requisitos técnicos para Microfilmagem: (fazer o
microfilme, tipos de filmes, processamento
[revelação] v. Decreto 1.799)
Controle de qualidade
Duplicação

Manuseio

Equipamentos para acesso
Digitalização para acesso (formatos digitais)

Acondicionamento dos filmes

Climatização dos filmes
Cópias de segurança (numero, onde armazenar,
controles)
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Digitalização de microfilmes para
acesso

Modelo de contrato de serviço de
microfilmagem de documentos

Legislação e Referencias
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Requisitos técnicos v

Resolução óptica do formato digital;
Utilização de OCR para pesquisa e acesso;
Formatos Digitais (masters [TIF, PNG], formatos de
acesso [JPEG, PDF/A);

Arquivos Digitais (cuidados...). Ligar com as Normas de
Digitalização e a de Preservação Digital.

ANEXOS

MODELO

Lei 8.159/91 (Lei de Arquivos)
Lei n° 5433. de 8 de maio del968 (Microfilme)

Decreto 1.799 de 30 de janeiro de 1999 (Decreto
regulamentador da Lei 5.433)
Resolução n° 10 do CONARQ de 1999. (Sobre Sinalética)

Portaria MJ Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Justiça
Portaria n° 12. de 8 de Junho de 2009. Dispõe sobre o registro e
fiscalização do exercício da atividade de microfilmagem de
documentos.

Manual do RLG para microfilmagem de arquivos, n. 53
{yrww. arqsp. org. br/cpba/pdf_cadtecZ53.pdf

(referencias técnicas em estudo)

http://lmvsiassociates.blocispot.com/2009/10/microfilm-di2itizaiion.html
http://www.luc.20v/ndnp/g1tidelines/NEH MicrofilmSelectionNDNP.pdf

Digitizing Microfüm andOptical Character Recognition (OCR)http://w\\w.loc.gov/ndnp/zuidelines/dÍ2Ílizinz.htm}

http://www, worldcat. orz/arcviewer/l/OCC/2007/08/08/0000070513/viewer/fi!e2118.hlmlMaq

hfíp://vv\vw.loc.gov/searcii/?q=Microfilmini;%20Specifications%20and%201nspection%20Guidelines&fa=diüitized:triie


