
  
 

CARTA DE CURITIBA 

O XI Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça do Trabalho - EBJUT, 

realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em Curitiba - Paraná, nos dias 

18, 19 e 20 de outubro de 2010, reuniu os profissionais das áreas de Biblioteconomia e 

Documentação dos Tribunais do Trabalho, com representantes da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 
8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª 15ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões, e do TST.  

Foram discutidos aspectos inerentes à implementação da REDE DE DOCUMENTAÇÃO E 

INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO – REDIJT: qualidade em editoração das 

revistas dos tribunais; certificação digital no armazenamento de documentos eletrônicos; 

avaliação dos serviços prestados pelas unidades de documentação; marketing de 

relacionamento; critérios de seleção, preservação e conservação de obras raras; 

aprimoramento do SIABI (sistema adotado hoje pelos 24 Regionais como programa-

padrão no gerenciamento das bibliotecas) em funções avançadas e a padronização de 

editoras e de títulos de periódicos. O resultado desse fórum visou, principalmente, buscar 

o aperfeiçoamento dos serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas aos seus usuários 

e à comunidade.  

Os participantes do XI Encontro DECIDIRAM: 

1) Reafirmar os termos do contido no Oficio nº 001/2010 REDIJT no sentido de que o 

CSJT/ASTIC aprecie com a máxima diligência o Projeto REDIJT de forma a implantar 
o PORTAL SIABI CSJT, posto que uma vez acatado, seja implantado ainda no ano 
de 2010; 

2) Indicar como possíveis membros do Comitê Gestor do Projeto REDIJT os seguintes 

servidores: Regina Otília Figueira Maciel de Marco Ferreira (TRT 4ª Região), Flávio 

Kretzer (TRT 12ª Região), Maria Creuza de Sales (TRT 22ª Região), Márcia 
Cristina Simaan (TRT 18ª Região). 

Resolveram ainda: 

1) Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho a disponibilização de acesso às 

Bibliotecas de todos os sites de pesquisa e informação existentes na Internet, 
para aperfeiçoamento dos serviços e produtos oferecidos aos usuários. 

2) Recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho o incentivo do uso da 

Videoconferência para troca de informações e aprimoramento dos serviços das 
unidades de Biblioteca. 

3) Ratificar a recomendação da Carta de Porto Alegre, para que as bibliotecas 

classifiquem o livro como material de consumo, observando a Recomendação do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho – ASGP, em seu Ofício Circular nº 18 de 
2009. 

Por fim, para a realização do próximo encontro foram citados os Tribunais da 1ª, 6ª, 8ª, 

14ª, 18ª e 20ª Regiões que ainda não sediaram o evento. Por unanimidade, os 

representantes dos Tribunais participantes decidiram submeter à apreciação da 

Presidência do TRT da 20ª Região a possibilidade de sediar o XII ENCONTRO DE 

BIBLIOTECÁRIOS E DOCUMENTALISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – EBJUT. Caso a 

iniciativa não encontre acolhida daquela administração, a mesma será direcionada aos 
demais TRTs citados. 

 

Curitiba, 20 de outubro de 2010. 


