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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o Acervo Arquivístico da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro do Tribunal Regional Federal – 2ª. Região (Estado do Rio de Janeiro e Estado 

do Espírito Santo – Brasil) que encontrava-se em estado precário de conservação e sem 

qualquer registro que possibilitasse a pesquisa e a recuperação de informações. O 

projeto teve início em maio de 2004, executado sob a coordenação geral do Núcleo de 

Documentação da Universidade Federal Fluminense e apoio da FEC - Fundação 

Euclides da Cunha, prevendo a organização do acervo mediante a higienização, 

identificação e descrição referencial do acervo em meio eletrônico, recuperação física, 

mediante procedimentos de conservação e organização física, com o objetivo de 

possibilitar o acesso e a recuperação de informações para fins de pesquisa e sua 

exposição ao público em geral. 

Palavras chave: Preservação. Conservação. Arquivo. Documento Jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
             

ABSTRAT 

 

This paper presents the Archives Collection of the Judiciary Section of Rio de Janeiro's 

Federal Court - 2nd. Region (State of Rio de Janeiro and Espírito Santo - Brazil) was in 

poor condition and without any registration to allow the search and retrieval of 

information. The project began in May 2004, executed under the overall coordination of 

the Documentation Center of the Universidade Federal Fluminense and support the FEC 

- Euclides da Cunha Foundation, providing for the organization of the collection 

through hygiene, identification and description of the reference collection in electronic 

media, physical recovery through conservation procedures and physical organization, 

with the goal of enabling access and retrieval of information for research purposes and 

its exposure to the general public. 

 Keywords: Preservation. Storage. Archiving. Legal Document. 



 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse 

feito.” 

 (Marthin Luther King) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata a temática da conservação e preservação de acervo 

tendo como base o estudo do livro Autos da memória: a história brasileira no Arquivo 

da Justiça Federal coordenado pelas autoras Maria da Penha Franco Sampaio; Maria do 

Socorro C. Branco; Patrícia Longhi que analisaram o tema sob diferentes perspectivas.  

Para tal, foi tomada como objeto de análise o Acervo Histórico do Arquivo da 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro do Tribunal - 2ª Regional Federal. Este, como 

quaisquer acervos existentes em Arquivos, Bibliotecas, Museus, Centros de 

Documentação e outros, necessitam de políticas e ações de manutenção, isto é, de 

conservação e preservação. 

Especificamente, no que tange a atividade mais comum de um arquivo judicial, 

destaca-se o atendimento dos pedidos de arquivamento e desarquivamento solicitados 

pelas unidades judiciais, pelos advogados e partes dos processos judiciais, podendo, ou 

não, ter espaço para a consulta local.  

Normalmente, serve à instituição mais como depósito do que como centro de 

informação. Alguns arquivos, além dos processos, ficam responsáveis pela guarda de 

bens apreendidos que serve de prova em processos, uma função que em absoluto tem 

alguma afinidade com a função de arquivamento, o que demonstra a falta de políticas 

arquivísticas na instituição.  

No arquivo judicial da Justiça Federal no Rio de Janeiro havia uma grande 

massa documental acumulada que não tinha nenhum tratamento ou sequer 

acondicionamento em caixas. Os documentos encontravam-se no chão, empilhados 

desordenadamente, formando “uma montanha de papel amontoado, com uma grossa 

camada de poeira e um cheiro insuportável de papel velho e mofado” (SAMPAIO, 

2006, p. 73).  

Pela gravidade da situação existente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

conseguiu contratar uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Documentação da 

Universidade Federal Fluminense, com arquivistas, historiadores, e bacharéis em 

Direito que juntos elaboraram um projeto de recuperação, organização e descrição dos 

processos, visando a sua disponibilização à pesquisa. 

O objetivo geral deste trabalho é o de contribuir para uma discussão sobre o 

tema preservação, conservação e restauração de acervos na implementação do projeto 

Memórias da Justiça Federal do programa Preservação da Memória Institucional da 
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Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro que abrange o projeto Organização do 

Acervo Arquivístico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, das autoras citadas. 

O estudo tem como objetivo específico estabelecer um quadro conceitual sobre 

preservação, conservação e restauração na área de conhecimento da Arquivologia e na 

mudança do perfil dos profissionais que atuam nessa área.  

O primeiro capítulo é uma introdução ao tema abordado. Apresentando os 

principais conceitos arquivísticos sobre preservação, conservação e restauração de 

acervos documentais dentro da literatura relevante na área de Arquivologia. 

O segundo capítulo faz uma abordagem sobre as normas arquivísticas utilizadas,  

as dificuldades da preservação documental e as políticas de preservação de acervo no 

Brasil 

O terceiro capítulo faz um breve histórico sobre a organização do acervo 

histórico do Arquivo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro enquanto uma etapa de um 

programa institucional que começou com a recuperação do antigo prédio do Supremo 

Tribunal Federal e incluiu entre outras medidas, a implantação do projeto Memória da 

Justiça Federal. 

Por fim, as considerações finais apresentam que o trabalho realizado é um 

processo continuo de preservação e conservação do que foi restaurado e ainda há muito 

trabalho a ser feito. 

 

1.1 CONCEITOS: CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 

ACERVOS 

 

Os conceitos de preservação, conservação e restauração de acervos requerem, 

inicialmente, a compreensão da definição de cada um destes termos, bem como as 

diferenciações entre os mesmos. Os procedimentos de preservação, conservação e 

restauração têm como objetivo comum, assegurar a existência dos objetos para a 

posteridade e garantir a preservação da memória e da cidadania.  

Os arquivos, diferentes dos museus e bibliotecas, possuem característica de 

funcionalidade, ou seja, é o resultado da acumulação de documentos, por uma 

instituição no curso das atividades, e na categoria de documento histórico, tornando-se 

objetos de construção da memória social, cultural ou histórica. 
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1.1.1 Conceito de preservação 

 

  No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 126) a 

preservação é “Prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de 

adequado controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico” Preservar é o ponto 

inicial, ou seja, é necessário preservar para não restaurar. 

De acordo com Sarmento (2003)  

É uma consciência, mentalidade, política (individual ou coletiva, particular ou 

institucional) com o objetivo de proteger e salvaguardar o patrimônio. 

Resguardar o bem cultural, prevenindo possíveis malefícios e proporcionando a 

estas condições adequadas de "saúde". É o controle ambiental, composto por 

técnicas preventivas que envolvam o manuseio, acondicionamento, transporte e 

exposição. 

 

Assim, para Sampaio, et al (2006, p.75) a preservação pode ser entendida como 

um (...) procedimento tomado para salvaguardar a obra de arte. No entanto, intervir 

diretamente nela é um cuidado diário e de exclusiva responsabilidade dos guardiões das 

obras (arquivo, museu, biblioteca, igreja). Se esse trabalho for bem efetuado, a obra se 

manterá estável e dificilmente precisará das intervenções de conservação e restauração.  

Outra posição sobre a preservação é apresentada na publicação do MAST 

(1995, p.33), onde a “preservação é o termo que abrange todas as ações que possibilitem 

a garantia da integridade das informações e dos significados de um bem cultural, através 

de sua gestão e proteção.” (MAST, 2012, p.73). No campo dos procedimentos que 

envolvem a preservação GUIMARÃES, esclarece algumas ações que devem ser 

consideradas: 

A preservação de acervos culturais deve ser abordada dentro de várias 

temáticas como, identificação, seleção, avaliação, prevenção, segurança, 

registro, proteção, acesso e gestão. Estas ações têm como objetivo promover 

a permanência, por um período de tempo cada vez mais longo, e se possível 

indeterminado, do patrimônio cultural, em suas diferentes formas de 

manifestação. 

 

Apreende-se então que a preservação deve ser entendida como o ponto inicial 

de uma série de medidas e ações preventivas ao desgaste e deterioração dos objetos. 

Tais medidas devem contar com o desenvolvimento de uma política de preservação 
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dentro das instituições que garantam a existência dos objetos infinitamente para que o 

exercício da memória e da cidadania sejam efetivamente postos em prática.  

As ações da Preservação de Acervos, hoje englobam os procedimentos de 

conservação preventiva, conservação, restauração e reformatação. Atualmente, este 

último procedimento para além da microfilmagem, também se refere aos novos suportes 

digitais. Este conjunto de atividades visa restringir o manuseio dos originais e ao 

mesmo tempo prover o acesso à informação contida nos acervos documentais. No 

entanto, se a preservação não der conta de salvaguardar os objetos entra em cena a 

conservação como ponto de ações intermediárias para garantir a existência dos objetos. 

 

1.1.2 Conceito de conservação 

 

Recorrendo ao Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, (2005, p. 

45) conservação é “ato ou efeito de promover a preservação e a restauração dos 

documentos.” 

Para Sampaio et al (2006, p. 75)  a conservação consiste em (...) uma etapa 

intermediária e só ocorre quando as ações preventivas não foram suficientes para 

resguardar a obra de arte. Conservar seria a tentativa de estabilizar uma degradação que 

possa estar ocorrendo no objeto, principalmente na sua constituição física (suporte), 

reparando o dano sem comprometer a sua integridade histórica. 

Conforme a publicação do MAST (1995, p.31) entende-se por conservação a 

“observação, estudo e controle das causas de degradação dos bens culturais, levando à 

adoção de medidas de preservação, minimização ou supressão da deterioração do 

acervo.” 

 Especialistas da área representados pelo Comitê Internacional do ICOM 

(ICOM-CC) definem a conservação e englobam outras ações: 

Conservação – todas aquelas medidas ou ações que tenham como objetivo a 

salvaguarda do patrimônio cultural tangível, assegurando sua acessibilidade 

às gerações atuais e futuras. A conservação compreende a conservação 

preventiva, a conservação curativa e a restauração. Todas estas medidas e 

ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem 

cultural em questão. (ABRACOR, 2010, p.2). 
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Importante observar o aspecto de prevenção presente na conservação preventiva, 

pois é uma ação que tem como objetivo prevenir ou minimizar o dano. Por exemplo: o 

treinamento de profissionais, os cuidados com o ambiente físico são algumas dessas 

ações da conservação preventiva.  

Conservação preventiva – todas aquelas medidas e ações que tenham como 

objetivo evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas. Elas são 

realizadas no contexto ou na área circundante ao bem, ou mais 

frequentemente em um grupo de bens, seja qual for sua época ou condições. 

Estas medidas e ações são indiretas – não interferem nos materiais e nas 

estruturas dos bens. Não modificam sua aparência. (ABRACOR, 2010, p.3). 

 

Quando a degradação ocorre entra em cena a conservação curativa que se 

define como: 

Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta sobre um bem ou um grupo 

de bens culturais que tenham como objetivo deter os processos danosos 

presentes ou reforçar a sua estrutura. Estas ações somente se realizam quando 

os bens se encontram em um estado de fragilidade adiantada ou estão se 

deteriorando a um ritmo elevado, de tal forma que poderiam perder-se em um 

tempo relativamente curto. Estas ações às vezes modificam o aspecto dos 

bens. (ABRACOR, 2010, p.3). 

 

São exemplos de conservação curativa a desinfestação e a desumidificação dos 

objetos. 

Ao ratificarem a importância da proteção e preservação dos documentos as 

autoras Bittencourt; Menezes (2006) asseveram, “O que existe hoje tem sua origem em 

um passado, e o futuro dependerá do que existe atualmente, sendo os arquivos por sua 

própria natureza o elo que une o passado ao presente e o presente ao futuro.” 

 

1.1.3 Conceito de restauração 

 

Quanto à restauração dos objetos tem-se as “medidas de recuperação da 

integridade do bem cultural, através de técnicas de intervenção direta sobre esse bem” 

(MAST, 1995, p. 33), ou seja, a intervenção na tentativa de remediar os danos. Ações 

como retoque de pintura, reconstituição de escultura, reposição de azulejos constituem-

se em exemplos de ações de restauração.  
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O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.139) define 

restauração como um “conjunto de procedimentos específicos para recuperação e 

reforço de documentos deteriorados e danificados.” 

De modo mais específico, a restauração pode ser compreendida como: 

Todas aquelas ações aplicadas de maneira direta a um bem individual e 

estável, que tenham como objetivo facilitar sua apreciação, compreensão e 

uso. Estas ações somente se realizam quando o bem perdeu uma parte de seu 

significado ou função através de alterações passadas. Baseia-se no respeito ao 

material original. Na maioria dos casos, estas ações modificam o aspecto do 

bem. (ABRACOR, 2010, p.3). 

 

Sobre as intervenções em nível de restauração, Silva (2006, p. 43) afirma que: “a 

restauração implica intervenção na estrutura dos suportes com o objetivo de recuperar, o 

mais próximo possível, as condições originais desse suporte”.  

Os tratamentos de restauração e conservação contemplam itens individuais e 

envolvem procedimentos longos a um alto custo. E ainda Silva (2006, p. 43) equipara 

que: 

A restauração e a conservação são hoje, entendidas como ações corretivas que 

intervêm na estrutura dos materiais, visando melhorar o seu estado físico. 

Ambas implicam em tratamento individual, obra a obra, item a item. A 

conservação implica intervenção na estrutura dos suportes com o objetivo de 

assegurar uma vida útil, a mais longa possível, possibilitando o acesso físico 

dos documentos às gerações futuras. 

 

Assim, para uma melhor compreensão do exposto, o próximo capitulo trata das 

normas de descrição arquivíticas utilizadas e as dificuldades de preservação documental 

encontradas no Brasil. 
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2 NORMAS DE DESCRIÇÃO ARQUIVISTICAS UTILIZADAS E 

DIFICULDADES DE PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL NO BRASIL 

 

Neste capitulo será apresentada as normas de descrição arquivísticas usadas no 

projeto mencionado e as dificuldades para a preservação no Brasil.   

 

2.1 NORMAS ARQUIVISTICAS USADAS NA DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS  

 

  Através das normas vigentes de descrição arquivística e indexação de 

documentos dentro da Arquivologia. O objetivo da descrição arquivística é o de 

identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo, com a 

finalidade de promover o acesso aos mesmos.  

O órgão que regulamenta a normalização da descrição arquivística no Brasil é o 

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional, 

que estabelece a Política Nacional dos Arquivos Públicos e Privados como órgão de um 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), que é formado por membros do poder público, 

associações e instituições arquivísticas. 

Para isso é necessária criação de representações precisas e adequadas e também 

pela organização dessas representações de acordo com modelos pré-determinados. A 

ISAD (G) foi a primeira tentativa internacional em padronizar os registros de arquivo. 

Consequentemente, para padronizar os pontos de acesso, surgiu a ISAAR (CPF).  

2.1.1 ISAAR (CPF)  

  A Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística para Pessoas 

Coletivas, Pessoas Singulares e Famílias foi elaborada pelo Conselho Internacional de 

Arquivos. É uma norma que visa tratar dos pontos de acesso na Descrição Arquivística, 

Esta norma determina os tipos de informação que podem ser incluídos em um 

registro de autoridade e fornece orientação sobre como tais registros podem ser 

desdobrados em um sistema de controle descritivo. O conteúdo dos elementos de 

informação incluídos no registro de autoridade será determinado pelas convenções e/ou 

regras que a instituição seguir. (ISAAR(CPF), 2003, p.15) 



20 
 

 

Possui quatro elementos obrigatórios:  

 Tipo de entidade (indicar se o tipo da entidade: coletiva, pessoa ou 

família); 

 Forma(s) autorizada(s) do nome (criando ponto de acesso; identificando a 

entidade de acordo com a forma normalizada); 

  Datas de existência (para entidades coletivas, vale as datas de 

estabelecimento/fundação/habilitação/ dissolução; para pessoas, use as 

datas de nascimento e morte); 

 Identificador do registro de autoridade (registrar um identificador 

específico de acordo com as convenções locais e/ou internacionais. De 

preferência, registre o código do país, da instituição responsável e o 

identificador específico do registro). 

A primeira edição foi desenvolvida entre 1993 e 1995 e publicada em 1996. A 

atual segunda edição de 2004 contém uma seção descrevendo o modo como os registros 

de autoridade arquivística podem ser ligados à documentação de arquivo e a outros 

recursos, incluindo as descrições arquivísticas segundo a norma ISAD(G). 

2.1.2 ISAD (G) 

 A Norma Internacional de Descrição Arquivística estabelece diretrizes gerais 

para a preparação de descrições arquivísticas. Deve ser usada em conjunção com as 

normas nacionais existentes ou como base para a sua criação. (ISAD(G), 2000, p.11). 

No Brasil está em conjunto com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE). 

Possui seis elementos obrigatórios para intercambio: código de referência; título; 

data; produtor; dimensão da unidade de descrição/suporte; nível de descrição, também 

possui termos associados às regras gerais. E tem como objetivos: assegurar a produção 

de descrições consistentes, apropriadas e auto-explicativas; facilitar a recuperação e 

troca de informação sobre documentos de arquivo; possibilitar a partilha de dados de 

autoridade; tornar possível a integração de descrições provenientes de diferentes 

entidades detentoras num sistema unificado. 
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2.2 AS POLITICAS DE ACESSO E PRESERVAÇÃO EM ARQUIVOS  

 

 O trabalho em arquivos tem como finalidade preservar os documentos 

custodiados para torná-los acessíveis à consulta. Todavia, assim como o arquivo, o 

arquivista também tem a função de preservar os documentos. Logo, sua ação é a 

fronteira de dar acesso aos documentos e cuidar da preservação.  

 A inexistência de uma política arquivística de acesso formalizada pode ter sérias 

implicações na preservação de acervos, pois o conceito de política remete a uma 

direção, um caminho a ser seguido.  

Assim, se não há um guia que oriente o planejamento das decisões a serem 

tomadas, essas decisões acabam sendo tomadas muito mais ao acaso ou através da 

interpretação pessoal, do que do conhecimento e da elaboração consciente. Uma política 

pública arquivística, no entendimento de Jardim (2006. p. 10), é caracterizada pelo: 

Conjunto de premissas, decisões a ações – produzidas pelo Estado e inseridas 

nas agendas governamentais em nome do interesse social – que contemplam os 

diversos aspectos (administrativos, legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) 

relativos à produção, uso e preservação da informação arquivística de natureza 

pública e privada. 

 As estratégias de preservação deverão ser implementadas de acordo com o perfil 

especifico da instituição de custódia, dos usuários e dos tipos de materiais que serão 

preservados. Para ser bem sucedido, é fundamental que o programa de preservação 

esteja inserido num contexto maior, no âmbito de uma política de gestão arquivística, 

atentando para os critérios de avaliação documental e demais aspectos técnicos do 

acervo. 

O próprio manuseio incorreto durante uma pesquisa é um dos vários fatores 

degradantes que afetam os documentos. Para prover acesso, garantindo a preservação do 

acervo, torna-se indispensável diagnosticar o conjunto da instituição e, cautelosamente, 

decidir como agir. 

O que ocorre em muitas instituições tanto públicas como privadas é que as 

informações e documentos que, após o cumprimento das finalidades para os quais 
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surgiram, foram esquecidos em alguns depósitos e salas transformam-se em uma grande 

massa documental acumulada. 

 Esta situação na qual se encontra essa gama de informações e conhecimentos, 

esquecidos, infelizmente ficam relegados à ação do tempo. Por isso é imprescindível a 

adoção das normas legais existentes para o gerenciamento documental e o 

estabelecimento de procedimentos para análise, controle e recuperação da informação. 

 

2.2.1 Um acervo danificado 

 

Diante de um acervo danificado e em risco de perda, a primeira providência a ser 

tomada é efetuar um minucioso diagnóstico dos motivos que levaram à sua degradação, 

estancar ou minimizar estes agentes agressores. Assim procedendo evita-se que esses 

fatores de degradação se disseminem e atinjam outros livros ou documentos. Por mais 

paradoxal que possa parecer, diante de um acervo em risco, a primeira atitude efetiva a 

ser tomada é conservá-lo, ou seja, preservar para não restaurar.  

Conforme, Bachmann (2001, p. 83) “O estado de um objeto depende de dois 

fatores: dos materiais e métodos de sua produção e do ambiente a que ele fica exposto 

durante sua vida” no qual deve-se planejar a armazenagem com as seguintes etapas: 

planejamento, localização, controle do clima, iluminação, materiais, métodos, 

manutenção, manuseio, salvaguarda e segurança. 

O planejamento é o estudo do tipo de objeto presente no acervo, observando-se a 

localização e o controle do clima. “As oscilações rápidas de temperatura e umidade 

relativa são particularmente prejudiciais aos artefatos, especialmente aos que se 

compõem de materiais orgânicos (...)”. Bachmann (2001, p. 85-86) e, acrescenta ainda 

que: 

O melhor método de controle do ambiente é o controle do clima 

centralizado um sistema em que o ar, quando entra, é filtrado, 

purificado, aquecido ou resfriado, adaptado a condições especificas e, 

depois disso, injetado no espaço de armazenamento. A instalação desse 

tipo de sistema costuma constituir uma impossibilidade financeira.  
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 A iluminação quando o raio solar bate diretamente na documentação é 

prejudicial, ou seja, a luz solar deve ser eliminada, mas áreas de armazenamento. O 

material de suporte e o tipo de material, por exemplo, como as estantes devem ser de 

aço. Para o manuseio é preciso estabelecer normas de acordo com o acervo e sempre se 

preocupar com a segurança e a guarda dos objetos e documentos. “A luz solar natural 

deve ser eliminada das áreas de armazenamento, fechando-se as janelas que houver no 

recinto ou cobrindo-as com cortinas ou persianas pretas pesadas.” (BACHMANN, 

2001, p. 87) 

 Os materiais adquiridos para o armazenamento devem ser de acordo com o tipo 

de material a ser armazenado e a manutenção conforme o manuseio frequente deste 

material armazenado. A segurança será relacionada com roubos, incêndios e 

inundações, além da prevenção de desastres. “Um plano bem preparado para esse tipo 

de ocorrência permite salvar muitos materiais, os quais, de outo modo, se perderiam.” 

(BACHMANN, 2001, p. 93) 

 

2.3 PRESERVAÇÃO DE ACERVO DOCUMENTAL NO BRASIL 

 

Em países de clima tropical como o Brasil, os cuidados devem ser redobrados, 

pois várias são as intempéries que acometem os prédios onde são alocados os arquivos. 

Citam-se os ataques de insetos e roedores, a instabilidade de temperatura, a umidade do 

ar e até mesmo as tempestades que ocasionam enchentes e alagamentos. Mas esses 

cuidados não se encerram no ambiente do arquivo, mas é encontrado também em 

museus e bibliotecas.  

Segundo Pearson (2011), a grande dificuldade dos países tropicais está em 

manter o ambiente nos acervos. “Para os acervos de museus, o melhor ambiente é o 

estável” (PEARSON, 1997, p. 17), porém o custo é elevado e acrescenta “(...) 

particularmente os dos países tropicais, não há dinheiro para instalar, operar e fazer a 

manutenção de sistemas sofisticados de controle climático”. Embora a autora relate o 

caso dos museus, os mesmos cuidados também se aplicam aos arquivos.  

Fatores de degradação de acervos são extremamente comuns à nossa realidade 

de país de clima tropical como no Brasil. Independentemente do tipo de fibra, todo o 
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papel possui uma característica comum, a fibra de papel absorve (água) e perde água de 

acordo com a taxa de umidade existente no local em que está sendo mantido. Essa 

oscilação de umidade faz com que as fibras se dilatem ao absorver excesso de umidade 

e se contraiam ao perder umidade. Esse movimento brusco de contração e dilatação 

ocasiona rupturas na estrutura do papel, causando o seu enfraquecimento.  

A temperatura elevada aliada à umidade excessiva e à falta de aeração são os 

fatores básicos para a proliferação de esporos de fungos e bactérias. O controle da 

umidade se faz através de desumidificadores, para locais úmidos, e de umidificadores, 

para locais secos. Para tanto, indica-se o uso de “(...) desumidificadores portáteis se a 

umidade relativa for muito alta (...)” (PEARSON, 1997, p. 37). 

A umidade é o conteúdo de vapor d’água presente no ar atmosférico, resultante 

da combinação dos fenômenos de evaporação e condensação d’água, que estão 

intrinsecamente relacionados à temperatura ambiental.  

Para além da constituição e organização do Arquivo enquanto espaço físico, que 

reúna condições de acondicionamento e preservação é preciso observar: a conservação 

preventiva, os fatores internos e externos à degradação, a umidade, a temperatura, a luz, 

a poluição atmosférica, os insetos, os roedores, os fungos, a ação do homem como fonte 

de degradação do acervo e higienização. 
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3 A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO ARQUIVO DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

  Na execução do projeto, os documentos compreendidos entre os anos de 1890 a 

1973 passaram por várias fases. Por isso este capitulo é constituído por um breve 

histórico da memória judiciaria e a situação encontrada dos documentos. De acordo com 

Justiniano (2006, p.73) “A primeira impressão que se tem ao visitar o Arquivo da seção 

Judiciária do Tribunal Regional Federal (2ª Região), em São Cristóvão, bairro da Zona 

Norte do Rio de Janeiro, não foi animadora.” 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA MEMÓRIA JUDICIÁRIA 

  

O Arquivo Nacional, em breve histórico, foi criado no Período Imperial, porém 

somente no Período Republicano foi-lhe atribuída a competência de preservação e 

proteção dos processos do Poder Judiciário. Em 1856 até então denominado Arquivo 

Público do Império, tinha por finalidade guardar documentos públicos, contudo a 

legislação Imperial não fez nenhuma alusão aos documentos provenientes da Justiça. O 

que ocasionou num longo período de esquecimento desse tipo de acervo. 

Conforme Schwaitzer (2014) o arquivo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

“[...]Possui, ainda, história arquivística distinta dos demais arquivos da Justiça Federal, 

uma vez que, ao ser extinta sua 1ª Instância, em 1937, os feitos federais do Distrito 

Federal não foram remetidos para a Justiça Estadual.  

E acrescenta: 

No arquivo da Seção Judiciária do Rio de Janeiro encontram-se os processos 

movidos contra e pela Administração Pública Federal antes mesmo da criação 

da Justiça Federal, pois foram herdados os feitos em tramitação pelo e contra o 

antigo Império. Sem dissolução de continuidade ou dispersão de fundos, ali 

remanescem um expressivo conjunto documental que retrata a visão e as 

demandas surgidas no curso da História Republicana Nacional. 

 

 Com o propósito de preservar o bem público e proporcionar o acesso à 

informação, o Tribunal Regional Federal – 2ª Região – RJ, através de um convênio de 

cooperação técnica entre a Universidade Federal Fluminense, desenvolveu em 2004 um 

projeto de resgate da memória judiciária. Um programa pioneiro, que por meio de uma 
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equipe multidisciplinar de profissionais e alunos de Arquivologia, Direito, História, 

Biblioteconomia e Restauração, coopera com a história sócio-política e administrativa 

do Brasil, defendendo assim o pleno desempenho da cidadania. 

 

3.2 SITUAÇÃO ENCONTRADA, O ANTES E O DEPOIS DO TRATAMENTO E 

REGISTRO DA INFORMAÇÃO 

 

 No início do projeto a equipe se deparou com uma massa documental acumulada 

sem nenhum tratamento técnico, eram processos que compreendiam o período de 1890 

até 1937. Houve por parte do programa, o cuidado de que as informações reunidas 

alcançassem pesquisadores de diversas áreas, sendo assim foi feita uma leitura 

minuciosa de cada processo pelos bolsistas das áreas de Arquivologia, Direito e 

História. A importância de uma equipe multidisciplinar é atestada por Bernardes (1998, 

p.19) especialista em organização de arquivos,  

A complexidade e responsabilidade do trabalho de avaliar exigem a 

constituição de equipes, que poderão ser denominadas grupos ou comissões 

de avaliação, para analisar os documentos nos seus mais diversos aspectos. 

Esse processo participativo de profissionais ligados às mais diversas áreas do 

conhecimento será decisivo para se definir critérios de valor.  

 

 Por se tratar de suporte de informação diferenciado e individualizado, as normas 

da Biblioteconomia não se aplicavam a esse tipo de tratamento e registro da informação. 

Dessa forma a equipe fundamentou-se na norma arquivística ISAD(G) - Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística (ISAD(G), 2000, p.11) e ISAAR(CPF) – 

Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 

Pessoas e Famílias (1998) Sendo assim as informações contidas em cada processo 

foram descritas no Inventário Analítico.  

 De acordo com o DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 

ARQUIVÍSTICA (2005, p.109), o inventário analítico é um: 

Instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades 

de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma 

ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição física dos 

documentos. 
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Para o tratamento e registro das informações foram utilizados os elementos de 

Descrição do Inventário Analítico, segundo Bittencourt; Menezes (2006, p.62-65), nas 

seguintes áreas: 

 

ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO  

 Código de referência - Especifica a unidade de descrição e estabelece ligação 

com a descrição que a representa – BR TRF SJRJ; 

 Título - Tipo de ação atribuída ao processo, se ação ordinária, sumário crime, 

etc; 

 Número do processo; 

 Data - Identifica as datas de Autuação, Conclusão/Arquivamento do processo; 

 Nível de descrição - Identifica a tipologia documental- Dossiê/Processo; 

 Dimensão do suporte - Identifica o número de volumes, de folhas e páginas que 

compõem o processo. 

 

ÁREA DE CONTEXTUALIZAÇÃO  

 Autor - Identifica o interessado na autuação do processo; 

 Réu - Identifica o nome da pessoa ou instituição que está sendo processada; 

 Juiz - Identifica o nome do juiz que lavrou a sentença ou que fez parte do 

processo; 

 História administrativa - Resumo do assunto contido no processo para 

contextualizar o acervo; 

 Procedência - Identifica a Vara ou Juízo por onde tramitou o processo. 

 

ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

 Âmbito de conteúdo e estrutura - Identifica e registra os documentos/objetos que 

compõem o processo, com datas, endereços, valores, etc (Atas, Recortes de 

Jornais, Taxas, Endereços de Cartórios, Selos, Moedas, Livros etc.) 

 Descritores - Identificam os assuntos pelas áreas de Direito pertinentes à época 

(Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Penal); 

 Identificadores de entidades coletivas - Identifica as Instituições citadas no  

processo; 

 Identificadores geográficos - Identifica as localidades que fazem parte do 
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processo, que sejam objetos relativos a ação do processo (País, Cidade, Rua, 

etc.); 

 Identificadores pessoais - Identificam pessoas citadas no processo, cujos nomes 

não são citados em outros campos (Advogados, Delegados, Promotores, 

Procuradores, etc.); 

 Número de classificação - Tabela atribuída as áreas do Direito pertinentes à 

época, final do século XIX e início do século XX. 

 

ÁREAS DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

 Nesta área foram fornecidas informações que restringem ou afetam o acesso a 

descrição: 

 Idioma- Identifica os documentos que compõe o processo e estão redigidos em 

outros idiomas (Certidões, Testamentos, Cartas, etc.) 

 Características físicas e requisitos técnicos - Identificam as condições físicas do 

documento, sendo atribuídas as siglas: BEC - bom estado de conservação, REC 

– razoável estado de conservação e PEC – péssimo estado de conservação.  

 

ÁREAS DE FONTES RELACIONADAS 

 Nesta área foi estabelecida a Notação que identifica a existência, localização 

física e disponibilidade dos originais. 

 Número da pasta; 

 Número da caixa; 

 Número da estante; 

 Unidade de descrição relacionada – Indica a localização física ou eletrônica do 

documento. Ou que documentos fazem referência ou o completam e que estejam 

em outro local. 

 

ÁREA DE CONTROLE DA DESCRIÇÃO 

 Nesta área foi Registrado o nome do responsável pelo preenchimento do 

Inventário Analítico e a data das informações por ele registradas: 

 Nota do arquivista; 

 Data da descrição; 

 Data da revisão; 
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CONTROLE TERMINOLÓGICO 

 Foi verificado pelo programa a necessidade de ser utilizado simultaneamente ao 

trabalho, uma lista de termos com todos os descritores que aparecem nos processos e 

que são recuperáveis. 

 

ACONDICIONAMENTO  

 Após higienização e identificação, os processos foram guardados em pastas, 

confeccionadas em papel neutro e acondicionados em caixas poliondas brancas, pela 

restauradora e por alunos do ensino médio das Escolas Técnicas Federais (CEFET e 

FAETEC) 

 Todas as informações contidas nos processos, posteriormente à elaboração do 

Inventário Analítico, foram inseridas numa base de dados, para isso foi utilizado o 

aplicativo CDS_ISIS FOR WINDOWS 1.5, com o fim de garantir a recuperação da 

história judiciária.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho foi integralmente atingido na recuperação 

física do acervo, sua identificação, na descrição das informações dos documentos. E na 

disponibilização das informações de forma eletrônica, no armazenamento físico dos 

processos em condições ideais e recomendadas pela Restauradora, além do acesso às 

informações contidas nos processos judiciais para os pesquisadores e estudiosos em 

jurisprudência e História, como também melhoria na confiabilidade do sistema 

arquivístico da Justiça Federal. 

 

3.3 O TRATAMENTO TÉCNICO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO APLICADO AO ACERVO DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

O início do programa foi a partir de: 

 

Em 12 de novembro de 2002, através da Resolução nº 23, aprovou o Programa 

de Memória Institucional da 2ª Região, dividido em sete projetos básicos: 

“Organização do acervo arquivístico da Seção Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro”; “Informatização integral do acervo”; “Restauração dos documentos 

históricos”; “Recuperação predial”; “Organização e informatização do acervo 

arquivístico da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo”; “Controle 

ambiental – reciclagem do papel” e “Criação do Centro Regional de 
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Informação Documental da Justiça Federal da 2ª Região”.  (SCHWAITZER, 

2014) 

 

Como mencionado anteriormente, os documentos do acervo histórico da Justiça 

Federal começaram a receber tratamento técnico (higienização, ações de conservação e 

reparo, e restauração) para sua preservação através do projeto. O estado de degradação, 

na qual foi encontrada a documentação, teve diversas causas, como por exemplo, 

excesso de água, manuseio inadequado e proliferação de microorganismos. Isso se deve 

porque o Brasil é um país tropical e o estado do Rio de Janeiro é quente e úmido. 

     Assim, explicita Pearson (2001, p. 36): “Os acervos são mais bem 

conservados quando o nível de umidade relativa fica entre 40% e 70%. Abaixo de 40%, 

muitos materiais ficam ressecados; acima de 70%, pode haver crescimento de bolor e 

bactérias”.  

 As modificações do ambiente podem causar prejuízos ao acervo, porque este 

deve ser estável. Um exemplo de degradação do documento é causada por diversos 

formatos das páginas que compõem o volume. As páginas centrais são em menor 

formato, o que ocasionou a oxidação das bordas pela exposição de luz e acúmulo de 

poeira. O acervo deve ser protegido como bem explica Pearson (2001, p. 36): 

Quando o sistema é projetado primordialmente para o conforto humano e 

controla apenas a temperatura, ou quando é ineficiente ou não recebe 

manutenção adequada, ele pode, de fato, causar mais prejuízos ao acervo do 

que se não existisse o ar condicionado.  

  

Dessa forma, a higienização é uma operação extremamente importante para a 

conservação, pois remove toda a sujeira superficial do documento e permite uma 

vistoria total e periódica no acervo. É recomendável acondicionar documentos ou obras 

de arte sobre papel em montagens individuais e dentro de caixas que comportem uma 

quantidade não muito grande dos mesmos. 

Nesse contexto foi desenvolvido o programa de Conservação, abrangendo todo 

acervo considerado histórico. Todos os envolvidos no projeto tiveram cursos 

ministrados e dúvidas esclarecidas pelo especialista em conservação, dando assim o 

primeiro passo para o desenvolvimento do projeto de Conservação do acervo histórico 

da Justiça Federal. 

Para desenvolver um projeto de conservação é de suma importância um 

programa para sistematizar e tornar o projeto efetivo. Porém alguns pontos devem ser  
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questionados para a formulação desse programa, extraídos da segurança de Acervos 

culturais do MAST (2012, p. 89), como pode ser visto: 

 

1. Quais as ações de preservação são necessárias hoje na sua instituição? 

2. Quais as ações existentes e quais são estudadas para serem implantadas?  

3. Identificar entre as ações abaixo quais seriam urgentes na sua instituição, caso ainda 

não tenham sido adotadas. 

 

 Diagnóstico de situação, quanto ao estado de conservação e aos riscos; 

 Conhecimento da coleção, quantitativamente, quanto às formas de acesso analógico e 

digital; 

 Controle ambiental nas áreas de guarda e exposição; 

 Plano de combate a desastres; 

 Segurança do acervo e do prédio;  

 Armazenamento e manuseio (normas); 

 Reformatação para suportes mais seguros; 

 Conservação preventiva - estabelecimento de atividades de manutenção, 

imprescindíveis à permanência dos acervos. 

 

Esses pontos foram desenvolvidos no projeto, em um segundo momento onde 

foi criada uma ficha técnica simples mais abrangente onde tinham todas as informações 

que identificavam os documentos e os procedimentos que deveriam ser adotados. 

Também foram feitos testes nos documentos e no que diz respeito à coleta dos 

documentos que passariam pela conservação, profissionais de outras áreas selecionavam 

o que era dito importante, junto com um profissional da área da arquivística que 

separava os degradados ou que já tiveram intervenção. Para finalizar esta parte de 

sistematização para um programa de conservação, foi elaborado um manual para 

auxiliar na realização das operações.  

Dessa forma, o programa conseguiu ter um resultado muito satisfatório de 15 mil 

documentos higienizados e envelopados, 400 costuras refeitas e outros tantos 

documentos entrefolhados com papel alcalino para proteger as fotografias, 

transformando uma massa documental desordenadas em 500 caixas devidamente 

identificadas.  
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O projeto teve como ponto negativo, a colocação de um especialista na  

organização semanal, mas que na prática precisou fazer visitas diárias. Os métodos 

também tiveram de se adequar a realidade da prática, como por exemplo, a falta da 

necessidade de usar pó de borracha em todos os documentos, o que tomaria muito mais 

tempo.  

Um ponto que poderia ter sido acrescentado no programa de conservação é o uso 

da anóxia que consiste em: 

(...) uma técnica de erradicação e controle de pestes, realizada com a retirada 

do oxigênio do interior, utilizando um gás inerte, de um espaço 

confeccionado com barreiras especiais onde fica o bem tratado. Resulta na 

morte, por desidratação e asfixia, dos microrganismos e insetos em qualquer 

um de seus estágios evolutivos (ovo, pupa, larva e adulto) (Atmosfera 

Anóxia: Um Método Atóxico de Desinfestação de Pragas e de Preservação 

do Patrimônio Documental, 2011, p. 6) 

 

O uso dessa técnica evitaria que o material identificado como infectado, fosse 

levado para outro local (Laboratório de Preservação e Conservação da UFF), já que essa 

técnica pode ser aplicada no próprio local em que o documento está armazenado, 

evitando assim novos gastos e possibilidades de perdas de documento no transporte da 

documentação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do projeto Preservação da Memória Institucional da Justiça 

Federal do Estado do Rio de Janeiro que abrange o projeto Organização do Acervo 

Arquivístico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro permitiu o acesso à informação, que 

antes mesmo de ser concluído, já estava sendo usado pelos bolsistas, que além de 

estarem atuando no processo de conservação tornaram-se disseminadores das 

informações, preservando um pedaço da história do país.  

O programa de conservação de documentos atingiu seu objetivo ao assegurar 

informação histórica da Justiça Federal a todos que busquem o acesso a essa 

documentação.  

Com a conclusão do projeto de conservação, preservação e restauração do 

acervo histórico da Justiça Federal, o armazenamento dos documentos torna-se de 

completa responsabilidade da Instituição. Cabe a ela continuar adotando políticas de 

emergência cruciais para mantê-la adequadamente, por muitos anos, tais como: 

temperatura adequada, medidas preventivas contra incêndios, iluminação adequada, 

manuseio correto, entre outras medidas visando preservá-la e disponibilizá-la para 

acesso.   

O conhecimento como hoje adquirido e as informações que os documentos 

trazem, permite refletir na importância de sua forma detalhada quanto  ao tratamento 

bem com na forma de gerir esse acervo de grande envergadura através de  suas 

informações imprescindíveis para a história da Justiça Federal .  

Enfatiza-se também a necessidade de conscientizar os indivíduos quanto às  

mudanças internas e dos costumes para que se possa ter o sucesso da gestão de 

documentos. Assim, muitas barreiras poderão ser ultrapassadas, quanto à resistência 

existente às mudanças seja no judiciário seja na sociedade. 

Este estudo, portanto, foi o aprimoramento dentro da área arquivística e um 

grande aprendizado na busca pela melhoria da utilização de critérios adequados e da 

preservação de massa documental. 
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ANEXO 1 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO CONFORME ISAAR 

 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Tipo de entidade  

1.2 Forma(s) autorizada(s) do nome  

1.4 Formas normalizadas do nome de acordo com outras 

regras 

 

1.5 Outras formas do nome  

1.6 Identificadores para entidades coletivas  

2 ÁREA DE DESCRIÇÃO 

2.1 Datas de existência   

Datas ISO 8601  

2.2 História  

2.3 Locais  

2.4 Status legal  

2.5 Funções, ocupações e atividades  

2.6 Mandatos/Fontes de autoridade  

2.7 Estruturas internas/ Genealogia  

2.8 Contexto geral  

3 ÁREA DE RELACIONAMENTOS 

Primeiro relacionamento 

3.1 Nomes/ identificadores das entidades coletivas, 

pessoas ou famílias relacionadas 

Forma(s) autorizada(s) 

do nome 

 

Identificadores  

3.2 Categoria do relacionamento  

3.3 Descrição do relacionamento Título 

Narrativa 

 

3.4 Datas do relacionamento   

Datas ISO 8601  

4 ÁREA DE CONTROLE 

4.1 Identificador do registro de autoridade  

4.2 Identificadores da instituição  

4.3 Regras e/ou convenções  

4.4 Status  

4.5 Nível de detalhamento  

4.6 Datas de criação, revisão ou obsolescência  

4.7 Idiomas e escritas  

4.8 Fontes  

4.9 Notas de manutenção  

RELACIONANDO ENTIDADES COLETIVAS, PESSOAS E FAMÍLIAS A MATERIAIS ARQUIVÍSTICOS 

E OUTROS RECURSOS 

Primeiro recurso relacionado 

1 Identificadores e títulos dos recursos relacionados Títulos  

Identificadores  

.2 Tipos dos recursos relacionados  

.3 Natureza dos relacionamentos  

4 Datas dos recursos relacionados e/ou relacionamentos   

Datas ISO 8601  

 



37 
 

 

PLANILHA DE DESCRIÇÃO CONFORME ISAD(G) 

 

1 ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Código de referência  

1.2 Título  

1.3 Data(s)  

1.4 Nível de descrição  

1.5 Dimensão e suporte  

2 ÁREA  DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Nome(s) do(s) produtores  

2.2 História administrativa/ 

Biografia 

 

2.3 História arquivística  

2.4 Procedência  

3 ÁREA DE CONTEÚDO E ESTRUTURA 

3.1 Âmbito e conteúdo  

3.2 Avaliação, eliminação e 

temporalidade 

 

3.3 Incorporações  

3.4 Sistema de arranjo  

4 ÁREA DE CONDIÇÕES DE ACESSO E USO 

4.1 Condições de acesso  

4.2 Condições de reprodução  

4.3 Idioma  

4.4 Características físicas e 

requisitos técnicos 

 

4.5 Instrumentos de pesquisa  

5 ÁREA DE FONTES RELACIONADAS 

5.1 Existência e localização dos 

originais  

 

5.2 Existência e localização de 

cópias 

 

5.3 Unidades de descrição 

relacionadas 

 

5.4 Nota sobre publicação  

6 ÁREA DE NOTAS 

6.1 Notas    

7 ÁREA DE CONTROLE DA DESCRIÇÃO 

7.1 Nota do Arquivista  

7.2 Regras ou Convenções   

7.3 Data(s) da(s) descrição(ões)  
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ANEXO 2 

 

Fotos da situação encontrada 

Fonte: JUSTIÇA Federal de Primeiro Grau do RJ. Subsecretaria de Informação e 

Documentação – SID. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

cris.nasce@yahoo.com.br em 12 jul 2013. 

 
Figura 1 – Massa documental no chão 

  

Figura 2 – Massa documental no chão 
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Figura 3 – Caixas desordenadas 
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A documentação encontrada  

 

Fonte: Autos da memória: a história brasileira no Arquivo da Justiça Federal. Rio de 

Janeiro. (p.104-108)  
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Fotos da situação atual e parcial do acervo organizado catalogados em caixas brancas, 

devidamente organizadas em estantes, e o restante do acervo ainda não trabalhado em 

caixas-arquivo azuis.   

Fonte: JUSTIÇA Federal de Primeiro Grau do RJ. Subsecretaria de Informação e 

Documentação – SID. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

cris.nasce@yahoo.com.br em 12 jul 2013. 

 

 

Figura 4 – Organização parcial 

 

 

 
 

Figura 5 – Organização parcial 
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45 
 

 

 

Figura 6 – Organização parcial 
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Figura 7 – Organização das caixas brancas 
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Os procedimentos de restauração utilizados 

 

Fonte: Autos da memória: a história brasileira no Arquivo da Justiça Federal. Rio de 

Janeiro. (p.117-119,121)  

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 
 



50 
 

 

 

 

 

 

 
 



51 
 

 

 

 

 

 


