
VI ENCONTRO DE BIBLIOTECÁRIOS E DOCUMENTALISTAS 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CARTA DE TERESINA 

 

 

  O VI Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça 

do Trabalho, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região 

em Teresina, Piauí, no período de 13 a 15 de outubro de 2004, reuniu os 

profissionais da Documentação do TST e dos Tribunais do Trabalho, com 

representantes da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª, 

18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª 24ª Regiões, para discutir e propor um modelo de 

gestão de serviços de informação para os órgãos da Justiça do Trabalho, com 

enfoque no tema “Democratizando a Informação na Era Digital – Cenários e 

Perspectivas sob a Ótica do Capital Humano”, visando a implementar e 

desenvolver a gestão documental, adotar a padronização de procedimentos 

relativos aos serviços de Biblioteca e Arquivo e consolidar o ideal 

cooperativo, entre todos os Órgãos da Justiça do Trabalho, na busca de 

soluções conjuntas para a problemática da informação na era digital, sob 

todos os seus aspectos, com o objetivo de otimizar e racionalizar o uso dos 

recursos orçamentários disponíveis para a área e principalmente oferecer um 

serviço da melhor qualidade possível ao usuário da informação que se 

encontre sob tutela do judiciário trabalhista. 

  Para a realização das idéias propostas, os participantes do 

Encontro DECIDIRAM: 

 

  1) Recomendar a classificação do livro como material de 

consumo, seguindo orientações do Tribunal Superior do Trabalho e de 

Regionais do Trabalho (TRTs da 18ª e 22ª Região) que já regulamentaram 

por meio de resolução a nova classificação; 

  2) Incrementar a Rede de Documentação e Informação da 

Justiça do Trabalho - REDIJT, disponibilizando informações e serviços em 

sua homepage. Além do Cadastro das Bibliotecas da Justiça do Trabalho, já 

existente, serão criados e disponibilizados na homepage da REDIJT os 

cadastros de Memorial (sob a coordenação da bibliotecária Rejane Maria 

Façanha de Albuquerque, do TRT da 7ª Região) e Arquivo (coordenação de 

Cristiano Barros Reis, do TRT da 3ª Região); 

  3) Buscar espaço para a participação de um profissional da área 

de documentação e informação (Bibliotecário, Arquivologista) na Comissão 

de Tecnologia da Informação, recém criada pelo COLEPRECOR - Colégio 



de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho; 

  4) Encaminhar sugestão de alteração do Provimento nº 10/2002 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho-CGJT a fim de incluir a 

participação de um membro da área de Documentação e Informação nas 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD's, e incluir 

também uma recomendação para que os Tribunais do Trabalho promovam 

uma reestruturação de suas Unidades de Documentação/Informação, de 

forma a agrupar as subunidades de Biblioteca, Legislação, Jurisprudência, 

Arquivo e Memória; 

  5) Envidar esforços para que os Tribunais do Trabalho 

disponibilizem, em suas homepages, sistemas de consulta ao acervo 

bibliográfico e de periódicos de suas Bibliotecas; 

  6) Encaminhar ao Corregedor-Geral do TST proposta de 

elaboração de provimento que determine a definição da classe 800 para 

classificação dos documentos da área judiciária, a definição de critérios para 

doação de autos, e a definição de elementos para identificação de  processos 

históricos com sugestão de que sejam adotados, inicialmente, os critérios 

estabelecidos pelo TRT da 19ª Região; 

  7) Estabelecer a utilização da página eletrônica do TST como 

fórum de debates de temas ainda não disciplinados, relativos à implantação 

dos Programas de Gestão Documental dos Regionais.  

  8) Sugerir aos Tribunais do Trabalho que preservem sua 

Memória, criando e mantendo acervos de autos findos (históricos), 

documentos gráficos, iconográficos, assim como objetos museográficos; 

  9) Acompanhar continuamente a implementação das decisões 

do Encontro, avaliando as atividades de indexação cooperativa de artigos de 

periódicos a cargo da bibliotecária Ângela Vasconcelos dos Santos, do TRT 

da 21ª Região; e o uso da entrada padronizada na catalogação das 

publicações oficiais dos Tribunais do Trabalho sob a orientação da 

bibliotecária Kátia Alberto Jeremias Monticelli, do TRT da 12ª Região; 

  10) Realizar o VII Encontro de Bibliotecários e 

Documentalistas em Recife, PE, sob as diretrizes da Coordenação Nacional 

da REDIJT com organização e execução pelo TRT da 6ª Região, em outubro 

de 2005 (a ser confirmado), conforme proposta do Exmo. Sr. Juiz Roberto 

Freire, daquele Regional, participante do VI Encontro, unanimemente 

apoiada pelos demais participantes. 

 
 

Teresina, PI, 15 de outubro de 2004. 


