
ACERVO HISTÓRICO

GUIA RÁPIDO

SAIBA MAIS
Assista ao Tutorial Selo Histórico e veja Esquema Explicativo  

A partir da versão 2.3.0 do PJe, é possível atribuir valor histórico aos processos eletrônicos 
do sistema PJe, em todos os graus de jurisdição.  

Para isso, basta acessar os autos digitais do processo escolhido, clicar no menu três 
tracinhos, que está no canto superior direito, e escolher a opção "Atribuir Valor Histórico" e 

confirmar. Pronto, o processo fica catalogado no sistema como de relevância histórica e não 
poderá ser deletado. Lembrando que é possível também retirar o valor histórico dos 

processos pelo mesmo menu. No entanto, apenas os perfis de magistrados, de diretor de 
secretaria e de acessor têm permissão para atribuir e retirar valor histórico de processos no 

PJe. O TRT4 implantou recentemente a versão 2.3.1. 

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL A FERRAMENTA "ATRIBUIR VALOR 
HISTÓRICO" NOS PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PJE 

EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO  
A PARTIR DA VERSÃO 2.3.0 PJE

NOS PROCESSOS FÍSICOS 
REMANESCENTES...

O selo colorido pode ser 
afixado por qualquer 
magistrado, por sua 
iniciativa ou por sugestão de 
terceiros, nos processos ou 
documentos que considere 
de relevante valor histórico.

O selo preto e branco é 
afixado pela Comissão 
Permanente de 
Avaliação de 
Documentos – CPAD, 
após parecer do 
Memorial da JT no RS.

Processos envolvendo discriminação 
étnica, política ou de orientação 
sexual

Tramitação em várias instâncias

Ineditismo das decisões

Perícias incomuns ou de grande 
dificuldade para elaboração

Processos que envolvem outras 
nacionalidades, países ou estados

Processos que envolvem prostituição, 
trabalho infantil, trabalho escravo, de 
idosos, de pessoas com deficiência

Processos sobre assédio sexual e 
moral

Temas importantes ou peculiares de 
cada Região

Processos envolvendo aconte- 
cimentos históricos marcantes

Execuções tumultuadas
Quaisquer outros processos que se 
julgue relevante preservar

Ainda estão em vigor os selos com a marca "Acervo Histórico". Escolhidos 
mediante concurso em 2007, eles existem em dois formatos: colorido e preto e 
branco. 

A partir de 2013, os processos precedentes de Súmulas ou Orientações 
Jurisprudenciais ou, ainda, que ensejarem Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência (IUJs) recebem automaticamente os dois selos.  
Os selos devem ser solicitados diretamente ao Memorial, pelo e-mail 
memorial@trt4.jus.br.

* Atribuir Valor Histórico

O Selo "Acervo Histórico" foi instituído pela Portaria nº 5.587/2007, com o objetivo de 
conscientizar a comunidade jurídica sobre a importância dos processos judiciais 
como fontes primárias de inegável valor histórico. Por meio dele, magistrados, 
servidores, advogados e comunidade em geral são chamados a refletir e a contribuir 
com a construção da História da Justiça do Trabalho, indicando aqueles processos 
que, em sua visão, dão sentido a essa trajetória. Abaixo, alguns exemplos dos 
assuntos sobre os quais versam os processos passíveis de serem selados:

 __________________  _________________  
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