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Introdução: Constitui hoje o arquivo do Fórum da Comarca de Assis mais de 1900 caixas, 
contendo aproximadamente 50.000 processos que ocupam 277 metros lineares, custodiado pelo 
Centro de Documentação e Apoio a Pesquisa – CEDAP da FCL UNESP\Assis desde 1991. Com 
processos datados desde 1890, têm sua composição dividida entre processos criminais, 
trabalhistas e comerciais. Objetivos: Em constante uso tanto por pesquisadores quanto pelos 
cidadãos esta organização busca facilitar o acesso ao acervo e as suas informações por toda 
comunidade de Assis e região. Métodos: Desde que se estabeleceu a custódia deste acervo ao 
CEDAP, foram feitas diversos procedimentos para manutenção e restauro deste arquivo, desta 
maneira passando por etapas de higienização e, troca constante de seus recipientes para que 
estejam em uma acomodação adequada. Dado que os processos foram recebidos pelo CEDAP 
alocados em caixas, latas e envelopes sendo necessário estabelecer uma tabela de equivalência 
que os localizasse dentro da nova organização proposta pelo CEDAP. O acervo passa hoje por 
uma nova fase de higienização e realocação, devido à ocorrência de um incêndio causado por 
pane elétrica, todo o acervo fora contaminado por fuligem, sendo necessária à re-higienização dos 
mesmos. Contribui também para a re-organização do acervo às novas instalações do CEDAP, que 
possuem os padrões exigidos para o acondicionamento documental. Feita a realocação deu-se 
sequência a segunda prioridade do projeto planejado principalmente para a acessibilidade da 
informação, que consiste em organizar de maneira teórica e virtual os processos de acordo com as 
series documentais. Levando em conta a Constituição textual e legal do período em que fora 
produzido e seu devido contexto histórico social, para depois resumi-los. Resguardando suas 
informações essenciais, sua conjuntura temporal e mantendo em sigilo os envolvidos. 
Posteriormente alimentando a base de dados – Alexandria com estas informações e 
disponibilizando-as para pesquisa dentro das instalações do CEDAP. Resultados: ais ações 
facilitarão o acesso de pesquisadores a informações básicas sobre localização, períodos dos 
documentos, legislação da época. Promovendo assim que se trace com mais facilidade um perfil 
do cotidiano, das organizações familiares, relações pessoais, emoções, aspirações, redefinição de
costumes, códigos de valores e conflitos sociais da comunidade. E analisar a criminalidade em 
seus diferentes aspectos. Mas primordialmente facilitarão o acesso da população, dos cidadãos as 
informações contidas nestes documentos, ajudando na reabertura de processos, questionamentos 
de herança, disputa por terras dentre outros. Servindo assim como ferramenta para a população e 
para o próprio Fórum na defesa dos direitos civis. 
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