
1ª REUNIÃO DOS TÉCNICOS EM DOCUMENTAÇÃO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
(Realizada nos dias 17 e 18-11-98, em Florianópolis/SC, no TRT da 12ª Região) 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

 

Através do Perfil das Bibliotecas da Justiça do Trabalho, elaborado a 

partir dos questionários respondidos pelos Tribunais, observou-se a 

existência de acervos bibliográficos com assuntos semelhantes, 

publicações do mesmo tipo, bem como o desenvolvimento das mesmas 

atividades, porém, sem qualquer padronização quanto à organização e 

informatização, apesar de muitos Tribunais utilizarem o mesmo 

programa (Microisis).  

 

 

Em virtude dessa constatação, a principal conclusão da Reunião foi 

no sentido de que é preciso definir um programa-padrão, a ser 

utilizado pelas Bibliotecas da Justiça do Trabalho, a fim de dar início 

a um processo de intercâmbio e de cooperação entre os Tribunais. 

 

 

Para a questão do Vocabulário Controlado, definiu-se a utilização da 

Base THES (em Microisis), adotada pela 4ª Região, sendo que as 

dificuldades e sugestões encontradas poderão ser encaminhadas 

àquele Tribunal, que ficou responsável pela atualização da mesma. 

 

 

Para a implantação de uma Rede de Informação de Bibliotecas da 

Justiça do Trabalho verificou-se a necessidade de um programa-

padrão para informatização do acervo. A utilização do programa 

Forma-For do TST, foi inviabilizada devido ao custo elevado do 

mesmo. Votou-se, então, pela utilização do programa Microisis no 

período de transição, devido a sua distribuição gratuita e por sua 

utilização pela maioria dos TRTs. Dos 17 Tribunais presentes, 14 

votaram pela utilização do programa Microisis. Para dar início à 

padronização, decidiu-se começar pela Base Doutrina. A 4ª Região 

(que já possui sua Base Isis definida e estruturada), comprometeu-se 



a receber, a partir de janeiro de 1999, as Bases Isis de Doutrina dos 

Tribunais que já possuem Microisis. A partir daí, serão feitas as 

adaptações necessárias para compatibilização dessa base a fim de ser 

utilizada nas Bibliotecas da Justiça do Trabalho. Uma vez realizadas 

essas adaptações, o TRT da 4ª Região distribuirá a Base Doutrina 

para todos os Tribunais e, juntamente com o TRT da 12ª Região, dará 

apoio e suporte técnico na instalação e utilização da mesma.  

 

 

Não se discutiu a Indexação Cooperativa de Artigos de Periódicos, 

devido a inexistência de uma informatização padronizada. 

 

 

Foi eleita uma Comissão que coordenará os trabalhos de padronização 

dos programas de informatização para tratamento do acervo, 

composta por Ana Celi Maia de Miranda - TST (Região Centro-Oeste), 

Regina de Marco Ferreira - TRT 4ª Região (Região Sul), Maria Creusa 

de Sales Magalhães - TRT 22ª Região (Região Nordeste), Dárcia 

Francisca da Costa Marinho - TRT 14ª Região (Região Norte) e Euler 

Sinoir de Oliveira - TRT 17ª Região (Região Sudeste). 

 

 

Para o Sistema Informatizado de Empréstimo, foi sugerida a utilização 

do Software da Bireme que é compatível com o Microisis. 

 

 

Sobre o tema "Política de Aquisição", levantou-se a questão do 

"descarte de obras" e constatou-se a necessidade da criação de uma 

normalização. 

 

 

Quanto à "Normalização das Publicações dos Tribunais do Trabalho", 

observou-se a existência de obras de mesmo conteúdo com títulos 

diferentes, e outras com conteúdos diferentes e títulos iguais. Sugeriu-

se então, que esse tema fosse discutido na 2ª Reunião dos Técnicos 

em Documentação da Justiça do Trabalho. 

 

 



Ficou definido que as alterações no Cadastro das Bibliotecas da 

Justiça do Trabalho deverão ser encaminhadas, pelo Tribunal de 

origem, à SEDOC do TRT da 12ª Região, para atualização. 

 

 

A próxima Reunião dos Técnicos em Documentação da Justiça do 

Trabalho será, a confirmar, em Curitiba, na sede do TRT da 9ª Região 

e as demais reuniões serão organizadas anualmente. 


