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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) é o órgão superior

da justiça mineira e tem sede em Belo Horizonte e jurisdição em

todo o território mineiro. Por se tratar de um órgão da justiça

estadual, sua função é julgar os casos que não sejam de

competência da justiça federal comum, do trabalho, eleitoral e

militar. O presente trabalho é resultado dos estágios

supervisionados em Arquivologia A e B – do curso de Arquivologia

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A produção dos

materiais que se seguem foram viabilizados pelo estágio pelo

período de um ano e seis meses, em que foi possível vivenciar as

rotinas da Gerência de Arquivo e Tratamento de Informação

Documental (GEARQ), atuando diretamente no auxílio e na

orientação às comarcas a cerca da gestão de documentos na

Primeira Instância do TJMG.

Os produtos foram elaborados para uso dos colaboradores da GEARQ,

principalmente os Auxiliares de Arquivo, visando orientá-los a respeito

das noções básicas de Arquivologia, diagramas, procedimentos e atos

normativos que regem o quadro de atividades ligadas à gestão e ao

processamento técnico de documentos arquivísticos do âmbito da

Primeira Instância no TJMG. Além de orientar o trabalho e o

atendimento nos arquivos do TJMG respeitando as limitações postas

pelo corona vírus.
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Campo de estágio

Objetivo

Atividades desenvolvidas

Resultados

Elaborar materiais técnicos de apoio e de caráter pedagógico

visando a orientação e capacitação dos colaboradores da GEARQ

na realização de atividades e procedimentos arquivísticos de

rotina, além de superar os desafios impostos pela pandemia do

COVID-19.

• Revisão de literatura, dos instrumentos reguladores e normativos

da instituição, das atividades, dos diagramas e dashboards em

uso pela gerência;

• Levantamento de dados e procedimentos referentes ao

enfrentamento contra a COVID-19.

A partir dos objetivos estabelecidos, foram elaborados dois

produtos:

• Produto 1 - Orientações de gestão de documentos para

auxiliares de arquivo da 1ª Instância do TJMG;

• Produto 2 - Orientações de trabalho e atendimento nos arquivos

do TJMG em tempos de COVID-19.

Considerações finais
Tendo em vista os produtos apresentados, é possível dizer que o

Arquivista possui um papel de suma nas Instituições, que vai além

da criação de legislações, possuindo uma atuação pedagógica

colaborando com a criação de caminhos para que as pessoas

responsáveis pelo arquivo tenham condições de entender e aplicar

os conceitos arquivísticos e assim, viabilizar a consolidação da

gestão de documentos, bem como, possibilitar que os usuários

(internos e externos) consigam aproveitar o máximo do acervo da

instituição.
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