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Objetivos

1. Realização de estudo comparativo da produção de um
mesmo tipo documental em diferentes momentos históricos

2. Recuperar a relação entre função, atividade e documento de2. Recuperar a relação entre função, atividade e documento de
modo a compreender como o sistema organizacional da
instituição interfere na criação de seus registros.



Temas abordados

• Historia institucional

• Sistema de produção documental

• Tipologia documental

• Desenvolvimento de uma proposta • Desenvolvimento de uma proposta 
metodológica para a análise de documentos 
do judiciário



1. Contextualizando Documentos: 

• História institucional do Juízo Ordinário de São Paulo
(séc. XVI-XIX) e de Órfãos de São Paulo (séc. XVI-XX)



2. Inventários Post-Mortem: 

• Caracterização do tipo
documental no eixo tempo-
espaço

Inventário post-mortem de Miguel Garcia
Bernardes, 1669



3. Apresentação e aplicação do método de 

análise

Analisar a fórmula documental dos processos de inventário,
demarcando semelhanças e diferenças na relação tempo-
proveniência

• Quadro comparativo entre modelos de análise tipológica

• Fichas de análise tipológica



Reflexões e Considerações

• A história das instituições permite entender e aplicar
efetivamente o princípio da proveniência

• A identificação do contexto funcional da produção do• A identificação do contexto funcional da produção do
documento possibilita vincular a existência material do
registro à cadeia de ações que motivaram o ato documentado



• O trabalho de organização de fundos arquivísticos deve
necessariamente passar pelo entendimento das causar que
motivaram a criação dos documentos, razão de sua própria
existência, possibilitando assim a identificação de referenciais
a serem utilizados para o grupamento de informações ea serem utilizados para o grupamento de informações e
documentos nos distintos níveis hierárquicos nos quais se
encontram, dentro de um plano de classificação arquivística
capaz de evidenciar a organicidade inerente ao arquivo



• Identificamos certa constância na estrutura interna do
modelo documental dos autos cíveis de inventários post-
mortem.

• Notamos que, independentemente o período temporal em
que foram produzidos, em geral documentos de um mesmo
tipo preservam igual estrutura interna de composição
documental

• Mais do que a organização administrativa ou burocrática que
dão origem aos arquivos, o que molda a expressão
documental são as regras advindas do direito administrativo,
quando em encontro da intencionalidade o registro

• Reforço do método de classificação funcional como um
critério de organização capaz de proporcionar
contextualização aos documentos, independentemente de
balizas temporais



• O entendimento do tipo documental como modelo, 
desvinculando-o do registro em si. 

• É o tipo documental elemento fulcral na elaboração do 

documento, mas nunca o próprio.documento, mas nunca o próprio.
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