
Anais Eletrônicos do III Congresso Internacional de História Regional (2015) – ISSN 2318-6208 

 

GESTÃO DE ARQUIVO JUDICIAL E PESQUISA HISTÓRICA: 

PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR. 
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Introdução 

O respectivo artigo tem por objetivo descrever a trajetória de organização do 

acervo documental - Justiça Federal: subseção Passo Fundo, do Núcleo de 

Documentação Histórica e Jurídica – NDHJ/PPGH/UPF, por meio do projeto de 

pesquisa “Gestão de arquivo judicial e pesquisa histórica: perspectiva interdisciplinar”; 

visando também relatar as experiências de atuação na área da gestão, organização e 

acesso à informação, discorrendo também sobre a função dos acervos e seu conceito, 

tendo em vista a preservação da memória social, relacionando-o, desta forma, com as 

práticas de pesquisa histórica.   

Palavras chaves: Arquivos – Acervos - Pesquisa 

 

Os Arquivos e seus acervos 

Quando surgiram os arquivos e acervos? Por que houve essa preocupação na 

guarda destes documentos? Qual sua importância? São essas e outras questões que estão 

no ar quando se é falado deste tema. O conceito de arquivo varia de seu enquadramento, 

mas vamos nos deter no que mais importa nessa discussão, ou seja, no que diz respeito a 

um conjunto documental, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística, arquivo pode ser entendido como: 

 

Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma 

entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no 

desempenho de suas atividades, independentemente da natureza 

do suporte. Instituição ou serviço que tem por finalidade a 
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custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a 

documentos. (p. 26, 2004). 

 

Mas, como surgiu esta preocupação em guardar informações sobre o homem 

em documentos como: pinturas, fotos, jornais, revistas e processos judiciais? Acredita-

se, que venha desde a pré-história e da antiguidade, com as pinturas rupestres e com o 

aparecimento da escrita e do alfabeto com os povos Fenícios e Sumérios. O homem 

buscava desde aquela época guardar, de alguma forma a sua memória, e ter acesso para 

pesquisar e de alguma maneira comprovar algo. 

Na Idade Média os arquivos, bibliotecas, núcleos documentais estavam sob 

domínio da Igreja Católica, estando desta forma, o conhecimento condicionado ao clero. 

Nesta época muita informação foi destruída ou proibida para o povo, devido seu 

conteúdo “impróprio”. Isto só foi mudar na Idade Moderna, através de vários 

movimentos onde se deu importância para os arquivos e sua função social e política, 

tirando o poder que a Igreja Católica exercia. 

Já no século XX, surge na década de 1950 o Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA), onde esse movimento visa promover o trabalho, as ações e a utilização 

do patrimônio mundial dos arquivos, contando com a participação de  1.400 associados 

em mais de 190 países. No Brasil cria-se em 1991 o Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), através do art. 26 da Lei nº 8.159/91 e regulamentado pelo Decreto nº 

4.073, de 3 de janeiro de 2002, no qual determina algumas competências para o 

conselho. Essas competências vão desde estabelecer leis de incentivos para a gestão de 

documentos e acesso/divulgação dos arquivos públicos e privados, a propor ao 

Presidente da República que declare de interesse público e social os arquivos privados, 

para que às demais pessoas possam ter acesso a informação. 

Dispõe também a Lei nº. 8.159 sobre a Política Nacional de Arquivos 

Públicos e Privados considerando-os em seu Art. 2º, como:  

“Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos 

públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 

decorrência do exercício de atividades específicas, bem como 

por pessoa física, qualquer seja o suporte da informação ou a 
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natureza dos documentos”. (Art. 2º da Política Nacional de 

Arquivos Públicos Privados) 

 

Portanto, desde seus primórdios o homem tem a preocupação em guardar sua 

memória para que as gerações futuras possam saber quem foi seu pai, como para 

confirmar e dar credibilidade para argumentos, ou seja, procurou guardar documentos 

para se ter como prova de algo. No mundo contemporâneo por muitos motivos, está 

sendo cada vez mais utilizada a tecnologia como fiel aliada dos arquivos, pois reduz a 

chance de perda ou dano ao documento e torna o acesso a ela muito mais fácil e prático, 

principalmente após a lei de Acesso a Informação de 18 de novembro de 2011, no qual, 

regulamenta o direito constitucional de acesso às informações consideradas públicas. 

Os arquivos e seus respectivos acervos estão se tornando também Catálogos 

Digitais
2
, por exemplo, que tem infinitas qualidades, pois é algo que traz segurança no 

que diz respeito a conservação e também praticidade para quem necessita utilizar fontes 

para pesquisas. Hoje pode-se ter acesso aos mais longínquos acervos sem nem sair de 

dentro da própria casa.  

Gestão Documental Justiça Federal 

A Universidade de Passo Fundo juntamente com a Justiça Federal, subseção de 

Passo Fundo, firmou em 23 de maio de 2013 um convênio, por meio do PPGH, no qual 

ficou estabelecido que fosse promovida a triagem
3
 e seleção de processos, que serão 

utilizados em futuras pesquisas, servindo de apoio aos estudantes e demais interessados. 

O trabalho encontra-se em andamento, sendo realizada a higienização, organização e a 

catalogação, para a produção de um acervo digital, que estará disponível para pesquisa e 

consulta. 

Desde o início do trabalho no Setor de Gestão Documental da Subseção Judiciária 

de Passo Fundo – RS em outubro de 2014 trabalha-se com a produção de fontes 

históricas para futuras pesquisas, e também com a gestão e a higienização de autos 

                                                           
2  Catálogo Digital: É uma solução inovadora que permite a apresentação dos acervos e núcleos documentais de 

forma prática e interativa. Com o catálogo no ar, as pessoas podem ter acesso a ele de qualquer lugar do Brasil e do 

mundo, facilitando o acesso a fontes e pesquisas. 

3
 Triagem: Significa separação; seleção; escolha. É o método de análise dos documentos, onde se é definido o que 

fazer com cada material. 
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judiciais findos. A primeira etapa consistiu na digitalização das decisões dos processos 

de guarda intermediária publicados no último edital encaminhado à Universidade de 

Passo Fundo, por força do convênio firmado entre as duas instituições. Um total de 

2.164 autos judiciais findos foi enviado à Universidade de Passo Fundo, conforme 

gráfico abaixo: 

 

Estes 2.164 processos findos que compõem o NDHJ/PPGH/UPF
4
, foram 

divididos em quatro remessas enviadas para a UPF, sendo a primeira a maior 

quantidade de processos 697 no total, após foram enviados 534 processos findos na 

terceira remessa um total de 536 e por último foi entregue 407 para o Núcleo de 

Documentação. 

Estes autos findos judiciais estão passando por um procedimento de 

higienização, organização e a catalogação, para estarem disponível ao público; pois no 

instante que estes processos saem da Justiça Federal eles deixam de ser processos 

                                                           
4 NDHJ/PPGH/UPF: É o Núcleo de Documentação Histórica e Jurídica, lugar onde se localiza o acervo com os 

processos findos encaminhados da Justiça Federal para a Universidade de Passo Fundo e é realizado a organização, 

higienização e catalogação dos mesmos. 
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judiciais e se tornam documento histórico.  Atualmente está sendo feito o mapeamento 

dos processos do acervo permanente da Justiça Federal Subseção de Passo Fundo, que 

após o termino serão também encaminhados seus resumos para o NDHJ para estar 

disponível ao público que tiver interesse no respectivo material. Este convênio entre a 

Justiça Federal e a Universidade de Passo Fundo juntamente com o Curso de História, é 

de grande importância para ambos os lados, pois está estreitando os laços entre os 

pesquisadores e novas fontes. 

Pesquisa Histórica 

A pesquisa “Gestão de arquivo judicial e pesquisa histórica: perspectiva 

interdisciplinar Subseção Judiciária de Passo Fundo” tem como objeto realizar um 

trabalho de mapeamento do acervo, composto de 2.164 processos judiciais findos, e 

estruturar o acervo físico como também elaborar um catálogo digital. Através deste 

trabalho procura-se também analisar a conjuntura de uma sociedade, realizando o 

cruzamento das fontes e procurando entender o contexto que envolve os processos. 

O trabalho de sistematização, mapeamento e catalogação física e digital já 

iniciou, também está sendo feito a higienização e desmetalização dos processos, que 

consiste em remover todo tipo de metal que há, remover a ferrugem, desamassar as 

folhas e limpá-los. Estas fontes históricas que estão no NDJH datam a partir do ano de 

1987 e vão até o ano de 2007, em sua maioria são processos relacionados ao âmbito 

fiscal e social, principalmente questões relacionadas com o Plano Cruzado
5
 e o Plano 

Brasil Novo ou Plano Collor
6
 como ficou conhecido, que mudou o cenário econômico 

do país naquele período. 

O Catálogo Digital está em construção, nele poderá ser acessado de qualquer 

lugar em que a pessoa esteja, aonde encontrará um pequeno resumo com informações 

básicas de todos os processos que estão no NDJH. Está produção técnica tem por 

objetivo facilitar e ampliar o acesso a fontes históricas, pois este trabalho é uma 

                                                           
5 O Plano Cruzado foi um plano econômico lançado em 28 de fevereiro de 1986, durante o governo de José Sarney. 

Tinha como principal objetivo a redução e controle da inflação, que na época era muito elevada. Uma das atitudes foi 

o congelamento das poupanças. 
6Plano Collor é o nome dado ao conjunto de reformas econômico e plano para estabilização da inflação criada 

durante a presidência de Fernando Collor de Mello, sendo o plano estendido até 31 de julho de 1993, quando foi 

substituído pelo embrião do que vinha a ser o Plano Real. 
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pesquisa para futuramente proporcionar outras pesquisas, que sem esse catálogo digital 

provavelmente não seriam possíveis ou teriam certa dificuldade de acesso. 

Gráfico nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ver no gráfico a abaixo, o trabalho ainda está em estágio inicial, 

tendo apenas 2% ou 50 processos 100% finalizados para estarem disponível no catálogo 

digital. Ainda há outros 98% ou 2.114 processos que estão ainda nos estágios de 

higienização e mapeamento ou catalogação. 

Considerações Finais 

A respectiva pesquisa encontra-se ainda em andamento, tendo o prazo para a 

entrega do catálogo digital no final do primeiro semestre de 2016. Mas este trabalho 

teve seu inicio, onde já é possível ver bons frutos surgindo, e possíveis reflexões sobre a 

conjuntura em que os processos estão inseridos. 

Nota-se desde as prmeiras civilizações a preocupação com a guarda de 

documentos e da memória, algo que vem até os dias de hoje. E nesta produção técnica 

não é diferente, pois será uma pesquisa que irá proporsionar o surgimento de outras, que 

virão para colaborar no meio acadêmico como no meio social. 
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