
CARTA DE BRASÍLIA  

   

O VIII Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça do Trabalho, realizado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em Brasília, Distrito Federal, nos dias 9 e 10 

de agosto de 2007, reuniu os profissionais da Documentação do TST e dos Tribunais 

Regionais do Trabalho, com representantes da 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 18ª, 

20ª, 21ª, 23ª e 24ª Regiões, para discutir e propor a Padronização dos procedimentos nos 

serviços de Biblioteca e Arquivo: soluções conjuntas de estruturação do Portal de 

informações da Justiça do Trabalho.. O resultado desse fórum visou, sobretudo, avaliar os 

procedimentos que estão sendo adotados no âmbito da Justiça do Trabalho no que se refere 

à gestão documental, apontar os elementos necessários à padronização dos programas e da 

gestão de Bibliotecas e Arquivos, consolidando o ideal cooperativo entre todos os Órgãos 

da Justiça do Trabalho, propondo soluções conjuntas para a estruturação do Portal da 

Justiça do Trabalho, com o fito de participarmos ativamente desse projeto arrojado com 

vistas a oferecer um serviço da melhor qualidade possível ao usuário da informação que se 

encontra sob a tutela do judiciário trabalhista.  

Para a realização das idéias propostas, os participantes do Encontro DECIDIRAM: 

1) Formar uma comissão composta pelas bibliotecárias Gilza Núria Brandão Marroni (TRT 

24ª Região), Márcia Lage (TRT 10ª Região), Ângela Vasconcelos dos Santos (TRT 21ª 

Região) e Regina Otília Figueira Maciel de Marco Ferreira (TRT 4ª Região) com o 

propósito de incrementar a Indexação Cooperativa entre as Bibliotecas da Justiça do 

Trabalho; 

2) Adotar, na REDIJT, o TESAURUS do TRT da 4ª Região como terminologia padrão para 

a indexação e recuperação do acervo e o TESAURUS da RVBI como terminologia auxiliar;  

3) Propor ao CSJT a aquisição do Sistema de Automação de Bibliotecas – SIABI para os 

TRTs que ainda não possuem o referido programa padrão a fim de possibilitar a 

implementação da REDIJT – REDE DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO DA 

JUSTICA DO TRABALHO, bem como do aplicativo destinado à implantação, no Portal da 

Justiça do Trabalho, da consulta unificada ao acervo das Bibliotecas, conforme projeto 

submetido à Consultoria Geral de Informática;  

4) Propor ao CSJT a regulamentação do LIVRO COMO MATERIAL DE CONSUMO 

como forma de padronizar os procedimentos nos TRTs, a exemplo do TST e dos TRTs da 

6ª, 7ª, 10ª, 14ª, 18ª, e 24ª Regiões, bem como os procedimentos de descarte do acervo com 

base nos seguintes critérios: LIVROS I - obsolescência - obras cujos conteúdos já foram 

superados por novas edições e perderam sua aplicação na área que se refere a obra; II - 

inadequação - obras cujos conteúdos não interessam mais à Instituição ou à unidade ou 

foram incorporadas ao acervo anteriormente sem uma seleção prévia; III - condições físicas 

irrecuperáveis - sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas; IV - duplicatas - número 

excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda; V - obras em línguas 

inacessíveis; PERIÓDICOS e ELETRÔNICOS I - coleções não correntes e que não 

apresentam demanda; II periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário; III - 



periódicos recebidos em duplicatas; IV - cancelamento de títulos que já não atendem as 

necessidades dos usuários 

5) Propor ao CSJT a regulamentação dos procedimentos de Gestão Documental nos 

seguintes termos: a) Definição de critérios para escolha dos processos a serem considerados 

históricos ou de guarda permanente; b) Redução do percentual mínimo de guarda de 

processos permanentes de 2 para 1%; c) Definição de TABELA DE TEMPORALIDADE 

ÚNICA para a Justiça do Trabalho; d) que, em cumprimento as normas do CONARQ, se 

crie cargos de arquivistas e historiadores para integrarem o quadro de servidores da Justiça 

do Trabalho.  

6) Realizar o IX Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça do Trabalho em 

Natal, RN, sob as diretrizes da Coordenação Nacional da REDIJT, com organização e 

execução pelo TRT da 21ª Região, conforme proposta apresentada pela bibliotecária 

Ângela Vasconcelos dos Santos, daquele Regional, participante do VIII Encontro, 

unanimemente apoiada pelos demais participantes. 

Brasília, DF, 10 de agosto de 2007.  

 


