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1) Elaborar proposição de diretrizes para padronização dos procedimentos em
relação aos processos físicos que estão sendo parcialmente digitalizados, situação
transitória que a Justiça do Trabalho atravessa em face do PJe, com o escopo de
não perder a totalidade das informações de um determinado documento. 
 
2) Valorização das atividades e da força de trabalho nas unidades de memória e de
gestão documental com o fim de sugerir sua inclusão na tabela da Resolução n. 63
do CSJT que versa sobre a padronização da estrutura dos órgãos da Justiça do
Trabalho; 
 
3) Apoiar e fomentar os Tribunais Regionais do Trabalho a buscarem soluções,
respeitadas suas respectivas peculiaridades, no sentido de viabilizar a
implementação de repositório digital confiável de seus documentos eletrônicos,
preferencialmente com software livre; 
 
4) Multiplicar informação, em todos os Tribunais Regionais do Trabalho, para
magistrados e servidores, sobre uso do selo histórico em todas as instâncias, em
especial a partir da versão atualizada do PJe que permitirá a aposição do selo
eletrônico; 
 
5) Apoiar e fomentar a pesquisa e os convênios com universidades e entidades de
ensino, bem como as Escolas Judiciais e com as Comissões Nacionais de Memória,
para acesso ao acervo da Justiça do Trabalho. 
 
6) Renovar o compromisso já assumido em Cartas anteriores de que as unidades de
memória e de gestão documental sejam incluídas nos orçamentos dos Tribunais
Regionais do Trabalho com rubrica específica.  
 
7) Conclamar todos os magistrados e servidores a se transformarem em
multiplicadores da guarda e preservação da memória da Justiça do Trabalho.  
 
8) Sugerir à Corregedoria-Geral a inclusão do procedimento de aposição do selo
eletrônico no PJe no manual eletrônico (WikiVT) da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho.  
 
                         Curitiba, 27 de setembro de 2018 
 
                                     Anita Job Lübbe 
                            Presidente do MEMOJUTRA 
                                     Gestão 2018-2020 

Os participantes do IX Encontro Nacional da Memória da
Justiça do Trabalho, na Reunião do MEMOJUTRA ocorrida
em Curitiba-PR, no dia 27 de setembro de 2018, proclamam
e homologam o resultado do processo eleitoral para o
biênio 2018-2020, ratificam as Resoluções de seus
encontros anteriores e aprovam outras a seguir elencadas: 


