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PAUTA
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Período

Videoconferência
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Integrantes do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho
- CGMNac-JT
Ministro Mauricio Godinho Delgado
Coordenador
Desembargadora Claudia Maria Samy Pereira da Silva
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
Desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
Desembargadora Maria de Lourdes Leiria
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
Convidada
Anita Job Lübbe
Presidente do Memojutra; Magistrada do Trabalho/TRT da 4ª Região
Apoio Técnico
Reginaldo Pereira de Matos
Secretário do CGMNac-JT; Coordenador da Gestão Documental do TST e do CSJT
Renyr Figuerêdo Correa
Coordenadora do Documentação do TST
Valéria de Oliveira Dias
Assistente 6 – FC-6 – Gabinete do Ministro Mauricio Godinho Delgado
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1. Informações iniciais
- Ausência justificada da Exma. Desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida (TRT 8ª
Região) por motivo de saúde;
- Participação da Exma. Magistrada do Trabalho do TRT da 4ª Região e Presidente do Memojutra,
Anitta Job Lübbe a convite do coordenador do CGMNac-JT, Ministro Mauricio Godinho Delgado;
- Atualização, com aperfeiçoamentos, das exposições virtuais permanentes: “8 de março: a Força
e a Relevância do Trabalho da Mulher” em homenagem ao Dia Internacional da Mulher; e "1° de
Maio: Diálogo entre lutas e conquistas" em homenagem ao dia 1º de Maio.
2. Reunião anterior:
ACOMPANHAMENTO DE DELIBERAÇÕES ANTERIORES
2.1 Projeto “Critérios Mínimos de Seleção, Conservação e Preservação de Obras Raras
e Especiais para a Justiça do Trabalho"
A Biblioteca do Tribunal Superior do Trabalho e as Bibliotecas dos Tribunais Regionais do Trabalho
possuem acervo de valor histórico sem identificação e acondicionamento ideais, que remontam à
criação do Conselho Nacional do Trabalho (CNT) e da Justiça do Trabalho. Nesse passo, tornou-se
essencial à pauta do CGMNac-JT a análise e deliberação do estudo e proposta de minuta de
normativo sobre critérios mínimos de seleção, conservação e preservação de obras raras e
especiais no âmbito da Justiça do Trabalho com objetivo de preservar a memória bibliográfica da
Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo. O objetivo geral do projeto é
preservar, salvaguardar e difundir acervo raro e especial objetivando a preservação da memória
da Justiça do Trabalho. Os objetivos específicos são: estabelecer critérios de seleção de obras raras
e especiais no âmbito da Justiça do Trabalho; identificar nos acervos das bibliotecas dos Tribunais
Regionais e do Tribunal Superior do Trabalho obras raras e especiais de acordo com os critérios
preestabelecidos; promover ações de preservação e restauração desses acervos; divulgar, por
meio de um catálogo coletivo, o acervo de obras raras da Justiça do Trabalho; estimular a criação
de coleções digitais dos acervos raros, respeitando a lei de direitos autorais.
A exposição de motivos, a minuta de normativo e a tabela de sugestões TRTs foram encaminhadas
aos membros do Comitê para apreciação.

Deliberação:
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Projeto aprovado, à unanimidade, sem modificações na redação atual. Exposição de motivos e minuta
de normativo serão encaminhados para a Presidência do CSJT.

2.2 Tesauro da Justiça do Trabalho
Atividades interrompidas em virtude da Pandemia Covid-19.
Deliberação:
Decidiu-se, à unanimidade, que o projeto Tesauro da JT permaneceria suspenso devido às restrições
de acesso aos Tribunais ocasionadas pela medida de preservação da saúde adotadas em razão da
pandemia de COVID-19.

2.3 Resolução CNJ nº 324/2020
Elaboração de um Plano de Cumprimento da Resolução pelo CSJT;
Publicação do Manual de Gestão Documental e de Gestão de Memória do CNJ.
Deliberação:
O plano de cumprimento da Resolução CNJ nº 324/2020 no âmbito da Justiça do Trabalho foi
elaborado e enviado para a apreciação da Secretária-Geral do CSJT. Após a apreciação do referido
documento, a Secretária-Geral, Dra. Carolina, constatou ser necessário detalhar todos os dispositivos
da Resolução. A Secretária-Geral solicitou que o Grupo de Trabalho de Gestão Documental da Justiça
do Trabalho (GT-GED) auxiliasse na construção do plano de cumprimento e expusesse as necessidades
dos TRTs. No atual momento, constarão do plano de cumprimento as informações apresentadas
originalmente, acrescidas dos novos dados solicitados e das observações dos membros dos TRTs para
a elaboração de minuta de texto final.
Ademais, os Manuais de Gestão Documental e de Gestão de Memória elaborados pelo CNJ estão
sendo analisados pela Comissão de Documentação e Memória do TST e pelas Coordenadorias de
Gestão Documental do TST e do CSJT objetivando o aperfeiçoamento da gestão documental e da
memória no âmbito do TST e da Justiça do Trabalho.

2.4 Grupo de Trabalho relacionado aos acervos bibliográficos da Justiça do Trabalho
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A Rede de Bibliotecas da Justiça do Trabalho (REBIJUTRA) foi formalizada pelo ATO CONJUNTO
TST.CSJT.GP Nº 49/2020. Fase de adesão dos TRTs e eleição do grupo que coordenará a Rede e
terá, preferencialmente, representantes de todas as regiões. A critério do CGMNac-JT, o grupo de
bibliotecários e bibliotecárias que coordenarão a REBIJUTRA poderá desempenhar o apoio do
Comitê para as questões de acervos bibliográficos.
Deliberação:
Foi aprovada, à unanimidade, a proposta da REBIJUTRA no sentido de que os membros integrantes
da coordenação da Rede prestem assessoraria ao CGMNac-JT nos assuntos atinentes aos acervos
bibliográficos da Justiça do Trabalho. Definiu-se, à unanimidade, que a composição da coordenação
da Rede deverá ser composta por representantes das cinco regiões do Brasil, com mandato bienal; e
que tal deliberação deve ser institucionalizada por meio de alteração do ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP
Nº 49/2020.
3. Pauta:
Item: 3.1. Criação da Rede de Bibliotecas da Justiça do Trabalho (Rebijutra)
ID
Fase de adesão dos TRTs e eleição do grupo que coordenará a Rede e terá, preferencialmente,
representantes de todas as regiões.
Encaminhamento: A Rede de Bibliotecas da Justiça do Trabalho (REBIJUTRA) foi aprovada em 2020.
Hoje essa rede está na primeira fase, que é o processo de adesão dos TRTs. Dezenove TRTs já
aderiram e cinco não se manifestaram. Entre os cinco TRTs que ainda não se manifestaram, dois não
possuem bibliotecário, fato que impede a adesão à Rede. Conforme consta da deliberação anterior
(item 2.4), a REBIJUTRA será coordenada por cinco bibliotecários/as representantes das regiões
brasileiras. O mandato da coordenação será bienal e prestará assessoria ao CGMNac-JT com relação
aos acervos bibliográficos da Justiça do Trabalho.

Item: 3.2. Projeto Memorial Virtual da Justiça do Trabalho;
Andamento do projeto Memorial Virtual da Justiça do Trabalho

ID

Encaminhamento: O Memorial Virtual está em processo de conclusão. Entre os 24 TRTs, 21 TRTs
enviaram os materiais pertinentes para divulgação no Memorial Virtual. Todavia, alguns materiais
não alcançaram o padrão necessário para entrar no projeto. A CGDOC continua em contato com os
TRTs para que auxiliá-los no que necessário para que possam fazer parte dessa iniciativa. A
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inauguração do Memorial Virtual está prevista para o dia 1º de maio de 2021. Sua inauguração fará
parte da Semana da Memória e das ações comemorativas dos 80 anos da Justiça do Trabalho.
A projeto está em fase final e a plataforma já foi construída no portal do CSJT. As informações estão
sendo inseridas pela Coordenadoria de Gestão Documental (CGDOC/CSJT) e Coordenadoria de
Gestão Documental e Memória (CGEDM/TST). Após a finalização desta etapa, a plataforma será
enviada para o Ministro Mauricio Godinho Delgado, coordenador do CGMNac-JT e Presidente da
Comissão de Documentação e Memória do TST, para validação do portal.

Item: 3.3. Projeto Visita Virtual dos Acervos da Justiça do Trabalho;
Informações sobre o Projeto Visita Virtual do Tribunal Superior Trabalho

ID

Encaminhamento: A inciativa faz parte da comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Tratase de projeto-piloto desenvolvido pelo TST, que apresenta os acervos do órgão por meio de uma
plataforma virtual. Esse projeto pode ser utilizado, como exemplo, para os Centros de Memórias dos
TRTs para fins de expansão do Memorial Virtual da JT. O tour virtual, cujo valor de contratação é
atrativo, tem sido uma ferramenta muito utilizada por vários tribunais e museus. Informou-se que o
termo de referência do projeto elaborado pelo TST está disponível para os TRTS interessados. No
âmbito do TST, o processo de contratação da empresa foi concluído e a coleta das imagens,
realizado. A título não oneroso, o projeto Visita Virtual foi ampliado, abarcando a iniciativa “TST de
Portas Abertas”.
Os projetos farão parte da Semana da Memória da Justiça do Trabalho e das comemorações dos 80
anos desta Justiça Especializada.

Item: 3.4. Comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho
ID
Eventos e projetos que serão realizados na comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho
Encaminhamento: Os projetos Visita Virtual e Memorial Virtual fazem parte das comemorações dos
80 anos da Justiça do Trabalho. A Revista do Tribunal Superior do Trabalho, edição comemorativa,
lançada na versão digital e aberta ao público interno e externo, será disponibilizada na Biblioteca
Digital do Tribunal Superior do Trabalho (JusLaboris). A campanha de divulgação está sendo tratada
pela Coordenadora de Documentação e Memória do TST e pela Secretaria de Comunicação Social
do TST (SECOM). A versão final será apresentada ao Ministro Mauricio Godinho Delgado, Presidente
da Comissão de Documentação e Memória e Coordenador do CGMNac-JT, para aprovação.
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Item: 3.5. Implantação do Módulo de Gestão Documental no PJE - Proname ID
Será analisada na próxima reunião do Proname a viabilidade de implantação do Módulo de Gestão
Documental no PJE
Encaminhamento: O Secretário do CGMNac-JT e Coordenador da Gestão Documental do TST e do
CSJT, Reginaldo Pereira de Matos, apresentou as seguintes considerações:
Tendo em vista a solicitação dos profissionais que trabalham com o Pje e o fato de, na Justiça do
Trabalho, o PJe ter sido implementado há 10 anos e de conter mais de 9 milhões de processos
arquivados, entre os quais apenas 468 são considerados históricos, o CSJT e o TST estudarão a
proposta de instituir o módulo de gestão documental nesse sistema. Tal iniciativa vai ao encontro
da Resolução do CNJ nº 324/2020 e, seu início, aguarda a indicação de parâmetros pelo CNJ. Os
parâmetros mínimos do módulo de gestão documental incluem código de classificação e tabela de
temporalidade.
A equipe de gestão documental do CSJT propôs um indicador de classificação documental dentro do
PJe no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho de 2021-2026. Essa proposta foi tema da reunião do
GT-GED e é de interesse de todos os TRTs, na medida em que a elevada massa documental tem
gerado custos aos TRTs devido à aquisição e manutenção de storages.
Em sequência, a magistrada do trabalho Anita Job Lübbe informou que, no âmbito do PRONAME,
está em discussão um projeto de gestão documental que inclui um barramento que extraia do PJe
os documentos para o software Archivematica - repositório mais confiável garantidor da cadeia de
custódia. O software AtoM, por sua vez, será responsável pelas pesquisas e divulgação. A solução
proposta libera o PJe dos custos dos storages, pois o envio dos documentos para o Archivematica
será acompanhado das classificações pertinentes. A economia a ser efetivada com a implementação
desse projeto ocorrerá em médio prazo.
Em complemento, o Secretário do CGMNac-JT e Coordenador da Gestão Documental do TST e do
CSJT, Reginaldo Pereira de Matos, informou que está em andamento um projeto junto ao IBICT, que,
em momento oportuno, será apresentado ao CSJT e ao Ministro Presidente da Comissão de
Documentação do TST para que considere a aplicação desse projeto na Justiça do Trabalho. O
primeiro tribunal que implementou o projeto de gestão documental foi o TJDFT. No momento,
encontra-se na terceira etapa de aplicação. Todas as etapas foram bem-sucedidas. Todavia, o PJe
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daquele Tribunal de Justiça é diferente do Pje da Justiça do Trabalho. Assim, algumas soluções
utilizadas pelo TJDFT poderão ser replicadas na JT e outras não.
O Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro afirmou que o modulo de gestão documental será
um avanço para a memória da Justiça do Trabalho, pois existe dificuldade na preservação
documental, especialmente no ambiente digital. Ponderou que existem algumas dificuldades para a
implantação do módulo de gestão documental, na medida em que a gestão do PJe possui várias
instâncias decisórias. Por tais razões, o Desembargador sugeriu que o Comitê apresente proposição
informando que o módulo de gestão documental a ser implementado no PJe é uma demanda
institucional importante, que deve ser tratada de forma prioritária.
A Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes, de igual modo, ressaltou a importância de
mecanismos alternativos de guarda aos storages para as cópias de segurança no Pje, tanto pela
redução de custos quanto preservação dos elementos da memória. A Desembargadora
acompanhou a sugestão do Desembargador Wolney de Macedo Cordeiro no sentido de que o
CGMNac-JT faça uma interlocução em prol da efetivação da criação dos módulos de gestão
documental nos TRTs.
A Desembargadora Maria de Lourdes Leiria alertou para a possibilidade de majoração dos custos de
guarda da documentação na JT. Isso porque deverão ser armazenados os depoimentos e as
audiências gravadas, além das sessões de julgamento, o que não era realizado em anos anteriores
ao contexto pandêmico.
O Ministro Maurício José Godinho Delgado solicitou tempo para analisar o assunto. Ressaltou que
irá se inteirar sobre o tema com o representante da Justiça do Trabalho no Comitê Gestor Nacional
do PJe e com o coordenador da CGEDM e CGDOC. As informações coletadas permitirão a ampliação
do diálogo sobre o tema em momento oportuno.

Item: 3.6. Bibliografia comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho
ID
A Bibliografia comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho é um levantamento nos acervos das
bibliotecas da Justiça do Trabalho para referenciar e indicar obras que tratam da história desta
Justiça Especializada no Brasil.
Encaminhamento: O projeto foi aprovado à unanimidade. A Coordenadora de Documentação do
TST, integrante da coordenação da REBIJUTRA, informou que a Bibliografia comemorativa está em
fase de elaboração. Após, será apresentada ao Coordenador do CGMNac-JT, Ministro Mauricio
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Godinho Delgado, para validar a versão final para divulgação do repertório. A conclusão do projeto
e lançamento da Bibliografia comemorativa está prevista para o mês de maio de 2021.

Item: 3.7. Semana da Memória da Justiça do Trabalho
ID
Proposta de realização, com apoio do TST/CSJT, do CGMNac-JT, da Enamat e do Cefast, do SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DA SEMANA DA MEMÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO no dia 14 de maio de 2021
(sexta-feira), das 8h30 às 19h30, na modalidade telepresencial com transmissão ao vivo no canal do
TST no Youtube. O tema é “Primeiro de Maio: pilares e desafios das relações trabalhistas
contemporâneas”.
Encaminhamento: O Simpósio Internacional está na fase de convite aos palestrantes - professores
doutores e mestres de Universidades do Brasil, da Espanha, de Portugal e da Itália. Após a elaboração
da programação, iniciar-se-á a divulgação aos TRTs para estimular a participação dos servidores e
magistrados da Justiça do Trabalho.
A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
Nome
Ministro Mauricio Godinho Delgado

Assinatura
MAURICIO JOSE
GODINHO
DELGADO:40919

Assinado de forma digital por
MAURICIO JOSE GODINHO
DELGADO:40919
Dados: 2021.06.24 18:29:44
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