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 O XIII  Encontro de Bibliotecários e Documentalistas da Justiça do Trabalho 

(EBJUT), realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Campo 

Grande, MS, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2013, reuniu os profissionais das áreas de 

Biblioteconomia e Documentação dos Tribunais do Trabalho, com representantes da 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª,  21ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões.  

 A programação contemplou as seguintes apresentações: 1) Decisões 

técnicas dos Encontros anteriores: ponto de partida para os acertos; 2) REDIJT - Rede de 

Documentação e Informação da Justiça do Trabalho: situação atual; 3) SIABI - Sistema de 

Automação de Bibliotecas: novas funcionalidades; 4) Panorama das bibliotecas da Justiça 

do Trabalho; 5) Biblioteca digital vs. Biblioteca tradicional; 6) Projeto “Confraria do Livro: 

porque ler não é preciso”. 

 Também foram abordados temas referentes à padronização de 

procedimentos, a saber: ênfase na utilização da planilha MARC 21; necessidade de 

elaboração de manuais de serviço a serem disponibilizados no SIABI; solicitação à WJ 

Informática para que o campo MARC 650- assuntos, exclua todos os termos que não 

integram o Thesaurus da Justiça do Trabalho; e alteração, no resultado de busca da web, 

da expressão “Referência ABNT” para “Formato simplificado”. 

 No que diz respeito à viabilização do trabalho cooperativo entre as unidades 

de informação, houve consenso quanto à necessidade de melhorar a comunicação entre 

as bibliotecas dos Tribunais do Trabalho por meio da atualização dos endereços 

eletrônicos. 

 Foram também relatadas ações da Biblioteca do TRT da 22ª Região sobre a 

realização do Salão anual do Salipi (Salão do Livro do Piauí), onde o TRT22 tem uma 

participação com um stand. Outras ações que contaram, também, com a aprovação dos 

usuários, são elas: a) auto-atendimento, por meio de um computador da própria 

biblioteca, para a devolução de obras; b) levantamento da produção intelectual dos 



membros das bancas dos concursos realizados pelo Tribunal e envio desses documentos 

aos servidores candidatos ao certame. 

  Os participantes do XIII Encontro DECIDIRAM:  

 1. Alterar o nome do evento para “Encontro de Bibliotecários da Justiça do 

Trabalho”, uma vez que o termo Documentalistas já não se mostra adequado à realidade 

atua; 

 2. Elencar o projeto REDIJT, em análise no CSJT, como não prioritário, até 

que as bases de dados das bibliotecas dos Tribunais do Trabalho apresentem os 

requisitos exigidos pelo Conselho. O trabalho cooperativo entre as bibliotecas deverá 

prosseguir em busca da consistência necessária; 

 3. Adotar, no SIABI, a relação de tipologia de autoria da Library of Congress, 

traduzida pela bibliotecária Regina Otília Figueira Maciel de Marco Ferreira (TRT 4ª 

Região); 

 4. Adotar, no SIABI, a relação de suportes desenvolvida pelo bibliotecário 

Joel Gallinati Heim (TRT 2ª Região); 

 5. Realizar um curso de EAD sobre MARC21, direcionado para o 

preenchimento da planilha do SIABI, a ser ministrado pela bibliotecária Regina Otília 

Figueira Maciel de Marco Ferreira (TRT 4ª Região), na segunda quinzena de janeiro de 

2014, à todas as bibliotecas dos Tribunais Regionais do Trabalho interessadas; 

 6. Enviar correspondência às editoras jurídicas, solicitando que as 

publicações digitais tornem-se acessíveis aos deficientes visuais, a fim de atender a meta 

de acessibilidade explicitada nos planejamentos estratégicos dos TRTs. Redação a cargo 

do TRT da 9ª Região; 

 7. Enviar correspondência à Editora LTr reivindicando preços mais 

acessíveis para as assinaturas eletrônicas dos periódicos e de livros (biblioteca digital) 

??e a possibilidade de manutenção, em caráter definitivo, dos arquivos contendo os 

exemplares pagos durante o período de assinatura. Redação a cargo do TRT da 4ª 

Região; 

 8. Recomendar que todas as bibliotecas dos Tribunais do Trabalho sejam 

registradas nos seus respectivos Conselhos Regionais de Biblioteconomia, a exemplo do 

que ocorre com os bibliotecários; 

 9. Sugerir que o XIV EBJUT aborde o tema “Bibliotecas digitais”; 



 Por fim, elegeu-se o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para sediar 

o XIV Encontro de Bibliotecários da Justiça do Trabalho, em 2014. 

 

Campo Grande – MS, 8 de novembro de 2013. 


