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INTRODUÇÃO:
Descreve e avalia a trajetória de organização do acervo documental da Justiça Federal,
subseção Passo Fundo, realizada pelo Núcleo de Documentação Histórica e Jurídica
(NDHJ) do Laboratório de Estudo e Sistematização Documental, vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo, por meio do projeto
de pesquisa “Gestão de arquivo judicial e pesquisa histórica: perspectiva
interdisciplinar”, que conta com apoio da FAPERGS. Um dos resultados é a
implementação de um catálogo digital que servirá de base para futuras pesquisas.
Relata, portanto, a experiência de atuação na área da gestão de acervos, organização e
acesso à informação, tendo em vista a preservação da memória social, relacionando-a
com práticas de pesquisa histórica.

DESENVOLVIMENTO:
Durante a pesquisa realiza-se um trabalho sistemático de organização e mapeamento
temático do acervo da Justiça Federal, subseção de Passo Fundo. Inicialmente, cada
processo é higienizado utilizando pincéis e espátulas. Remove-se os metais, limpa-se as
folhas, retira-se a ferrugem ocasionada pelo contato do papel com o metal, ordena-se
as folhas que se encontravam fora de ordem e se desfaz os amassados dos páginas.
A segunda etapa consiste em estruturar e organizar o acervo físico, acondicionando os
processos em caixas arquivo, protegidos de animais e visando seu armazenamento em
condições climáticas adequadas.
Por fim, cada processo é cuidadosamente analisado e catalogado temáticamente, a
partir de critérios históricos e jurídicos. São 2.164 autos judiciais findos sob a guarda

do NDHJ e muitos outros que estão na Justiça Federal. Para a criação do banco de
dados, em construção e disponível na Internet ( www.ppgh.upf.br/ndhj/ ), utiliza-se
software livre. Os processos são tratados como fontes primárias de pesquisa para os
historiadores e profissionais de outras áreas do conhecimento. As informações
disponíveis, divulgadas e democratizadas, visam subsidiar a produção historiográfica,
no campo de investigação da História e do Direito, história das instituições jurídicas,
história das ideias ou do pensamento jurídico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Até o momento estão catalogados e podem ser acessados no banco de dados um total
de 226 processos, ou seja, aqueles que foram higienizados, acondicionados, analisados
e registrados no banco de dados. Os demais estão passando por alguma dessas etapas.
Destaca-se que as fontes históricas disponíveis no NDJH correspondem ao período de
1987 a 2007, em sua maioria processos relacionados ao âmbito fiscal e social.
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