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INTRODUÇÃO 
 

O trabalho 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, pelo projeto de pesquisa Gestão de arquivo judicial e pesquisa histórica: 

perspectiva interdisciplinar, relatando suas experiências de atuação na área da gestão, organização e 

acesso à informação, discorrendo também sobre a função dos acervos, tendo em vista a preservação 

da memória social, relacionando-o, desta forma, com as práticas de pesquisa histórica.  

DESENVOLVIMENTO: 
 

Composto de processos judiciais findos, da Justiça Federal, subseção Passo Fundo o acervo 

trabalhado contem 2.164 processos do período compreendido entre 1987 - 2007. Os processos 

foram mapeados e separados, seguindo o critério de data de abertura dos mesmos para sua 

localização no acervo. Deu-se então início a higienização e o mapeamento dos autos, cuja atividade 

permitiu identificar, de maneira preliminar, a tipologia das ações e dar continuidade a formatação de 

um catálogo digital. Essa sistematização tem por objetivo ampliar o banco de dados sobre a 

temática do judiciário e facilitar aos pesquisadores futuros a localização de fontes primárias, 

permitindo o cruzamento de informações e/ou autores das ações.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao final dos trabalhos, será possível compreender o inter-relacionamento de fatores históricos 

e jurídicos, políticos e socioeconômicos, tornando possível, por meio do balanço das ações 

jurídicas, interpretar ou reinterpretar eventos históricos relacionados às conjunturas econômicas e 

políticas, tanto locais quanto nacionais.  
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ANEXOS 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se necessário. 
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