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INTRODUÇÃO:
O projeto teve por objeto o estudo dos conflitos judiciais em torno da terra e as relações de poder, permanências e/ou
mudanças e/ou rupturas com o processo histórico instaurado na República Velha. O projeto teve por etapa inicial e já
concluída o mapeamento de Processos Judiciais em torno da 2ª Vara de Soledade pelo qual se encontram no Arquivo
Histórico Regional da Universidade de Passo Fundo.
METODOLOGIA:
A metodologia aplicada tratou de localizar, classificar e sistematizar os processos jurídicos da 2ª Vara de Soledade que se
encontram no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. Por meio da crítica externa e interna dos processos judiciais em
torno da terra, que tramitaram no período de 1930 a 1970, de um total de aproximadamente de 44.000 processos
compreendendo varas civis, crimes, entre outros, foram mapeadas 141 caixas de processos, destes 153 processos são
agrários, sendo que 12 processo são de restituição de posse, 41 de reintegração de posse, 21 de usucapião, 9 de
manutenção de posse, 13 de ação ordinária de indenização e negatória de servidão, 03 de esbulho possessório e 54 sem
tipologia definida, mas todos envolvendo a propriedade da terra. A próxima etapa consiste em uma analise interna.
RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A análise da questão agrária no Judiciário no Planalto Rio-Grandense no período de 1930 a 1970, durante a conhecida Era
Vargas que se constitui em torno de um projeto socioeconômico nacional e autônomo e da dita ¿República Populista
Desenvolvimentista, nos permitirá analisar as conjunturas da estrutura política, econômica e jurídica em torno da questão
agrária e fundiária no contexto da sociedade sul brasileira naquele período.

CONCLUSÃO:
Simultaneamente através deste projeto de Praticas Politicas Jurídicas e Econômicas no Processo de Ocupação do Espaço
e da Sociedade Sul Brasileira - 1930 a 1970, desenvolveu-se um subprojeto chamado ?Processos de modernização e
urbanização: Códigos de Posturas de Soledade 1898 e 1925 objetivando discutir os reflexos do processos de
modernização
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