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O acesso à informação foi sem dúvida um dos grandes legados da Carta Magna 

Brasileira de 1988. O artigo 5º da Constituição Federal não deixa dúvidas quanto ao 

direito adquirido pela sociedade brasileira2, após décadas em que o sigilo foi a regra, e 

não a exceção.  

 

 

 

 

 
 

Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte,  

exibe a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 
 

A conquista foi expressiva. Todavia, sua normatização ocorreu há pouco menos 

de uma década, mais especificamente em novembro de 2011, com a promulgação da Lei 

 
1  Respeitosamente parafraseamos a fala do Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em debate com a Presidência 
da Ordem dos Advogados do Brasil acerca do papel de Justiça brasileira frente ao COVID-19. Link: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440446&ori=2. 
 
2  “Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, XXXIII. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
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de Acesso à Informação (LAI), que finalmente regulamentou a garantia constitucional de 

acesso aos documentos e dados públicos. 
 

O Estado Democrático de Direito Brasileiro, nascido ao final do século XX e 

prestes a completar 32 anos, tem como um de seus fundamentos constitucionais a 

cidadania. Tal premissa, associada à revolução tecnológica verificada a partir de meados 

dos anos 90, foi basilar para o advento daquilo que chamamos de sociedade da 

informação em nosso território. Atualmente, há quase 2 aparelhos de comunicação – tais 

como celulares, computadores e tablets – para cada habitante do país.3 
 

Em uma breve análise do vocábulo Informação, observamos sua aparente ligação 

com a palavra latina Informare, cujo sentido é dar forma à uma ideia. Em um dicionário 

francês de 1738, encontramos a seguinte definição para o termo latino “Informatio”: 

 

 
“Ideia, representação que o espírito forma de uma coisa” (grifos nossos).4 

 

Ainda que, felizmente, a maior parte das informações que circulam em milhares 

de plataformas e bilhões de dispositivos sejam válidas para formar conhecimento, temos 

o perigo das informações inverídicas, adulteradas ou descontextualizadas para atender a 

vieses distintos.  
 

O fenômeno das fake news, efeito colateral da Web 3.0, é um grande obstáculo a 

ser superado pela sociedade do conhecimento. Em tempos em que parte das informações 

estão disformes, é necessário que os documentos ostensivos disponíveis nos repositórios 

eletrônicos e acervos físicos correntes, intermediários e permanentes das nossas 

instituições permaneçam íntegros e acessíveis aos brasileiros do tempo presente e póstero 

– presencialmente ou a partir de pesquisas em dispositivos eletrônicos – porquanto são 

fontes fiáveis da nossa memória e, consequentemente, representam um refúgio para o 

 
3  Dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas em sua 30ª Pesquisa Anual de Administração e 
Uso de Tecnologia da Informação. Link para o relatório: 
 https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u68/fgvcia2020pesti-resultados.pdf.  
 
4  DANET, Pierre. Magnum dictionarium latinum et gallicum. Lyon, 1738. Exemplar disponível no 
link:  
 https://books.google.com.br/books?id=119ZAAAAYAAJ&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s 
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empoderamento da nossa sociedade contra algumas ameaças, como a do negacionismo 

histórico. 
 

O acesso à informação está estritamente relacionado ao princípio constitucional 

da publicidade, ao qual estão submetidos todos os órgãos da administração pública: 

contratos, receitas, despesas, processos de trabalho, projetos, visão, valores e missão das 

instituições, bem como os atos praticados por seus agentes, devem estar disponíveis para 

consulta dos cidadãos a qualquer momento. 
 

O modelo gerencial de administração pública – estabelecido após um longo 

período de prevalência dos regimes patrimonialista e burocrático –, assentado no 

princípio da eficiência na oferta dos serviços públicos, obviamente implica em 

transparência ativa e prestação contínua de contas à sociedade, fornecendo-lhe os 

elementos para proceder à análise crítica acerca da forma de atuação de cada órgão à luz 

dos princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade. 
 

A abertura dos acervos para pesquisadores e a transparência ativa são iniciativas 

essenciais e estão garantidas pela nossa legislação vigente, porém são apenas duas das 

muitas vertentes da gestão da informação nas instituições públicas, assunto estritamente 

relacionado à gestão documental, tecnologia da informação e áreas afins. 
 

Tão indispensável quanto os aspectos supra abordados é que os documentos e 

informações individuais armazenados em Arquivos públicos e seus repositórios digitais 

– frequentemente necessários para fruição de direitos e garantias – estejam organizados 

de modo sistemático e disponíveis para serem acessados e consultados por qualquer 

cidadão, de forma direta, intuitiva e imediata. Cabe aos órgãos o papel de se articular, 

individualmente e conjuntamente, para atuar como facilitadores das demandas por 

informação da sociedade brasileira, promovendo a justiça social por meio de seus 

procedimentos de gestão da informação e compartilhamento de conhecimentos.  
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Nas imagens acima, a sala de consulta e a recepção do novo Arquivo Central, registro de 2018.  

Fonte: SECOM/TRT-2. 
 

No que se refere à disponibilidade dos documentos, grande contribuição vem 

sendo fornecida pela Justiça do Trabalho, que providencialmente determinou, em junho 

de 2019, a migração dos processos em suporte papel que ainda tramitavam nas unidades 

judiciárias de 1º grau para o meio eletrônico, mediante digitalização dos autos processuais 

ou juntada de documentos disponíveis em repositórios digitais dos Tribunais. 
 

A partir deste ponto, gostaríamos de discorrer brevemente sobre a experiência de 

virtualização do acervo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). 
 

Nos Tribunais brasileiros, a migração dos documentos em suporte em papel para 

o meio digital obviamente decorreu da implantação dos sistemas informatizados de gestão 

dos processos judiciais e administrativos.  
 

No TRT-2, o Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi inaugurado em 2013, sendo 

que, dois anos depois, todos os novos processos judiciais, distribuídos e autuados pelo 

maior Tribunal Regional do Trabalho do país passaram a tramitar exclusivamente em 

meio eletrônico. 
 

Como efeito da implantação do PJe – bem como de sistemas análogos de gestão 

de informações administrativas, como PROAD e SAF – a digitalização dos documentos 

legados, ou seja, aqueles que já tramitavam em meio físico (suporte em papel), tornou-se 

inadiável. No biênio 2015-2016, mais de 100 mil processos foram digitalizados e 

integrados ao sistema de tramitação eletrônica, esforço posteriormente retomado pela 

Administração do TRT-2 em 2019, em observância a Provimento da Corregedoria Geral 

da Justiça do Trabalho (CGJT) nº 02/2019, que determinou a migração dos processos em 

papel remanescentes nas Varas do Trabalho ao sistema PJe. 
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Devido à relevância do assunto, os planos para virtualização do acervo das Varas 

do Trabalho foram logo convertidos em um projeto institucional. Com meta e prazos 

ambiciosos, planejamento, sinergia, espírito de inovação e compromisso com o referido 

provimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região retomou, em 17 de junho de 

2019 – data de publicação da Portaria GP/VPA nº 01/20195 –, a digitalização e migração 

para o ambiente eletrônico dos processos físicos em tramitação no 1º grau. 
 

O projeto foi coordenado pela Vice Presidência Administrativa do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região e contou com equipe multidisciplinar, composta por 

servidores das áreas de Gestão Estratégica, Tecnologia da Informação, Gestão Normativa, 

Núcleo PJe, Diretoria-Geral da Administração e Gestão Documental. 
 

O objetivo almejado – e atingido – não foi unicamente digitalizar os autos físicos, 

como também conferir ao fluxo de conversão da tramitação dos processos para o meio 

eletrônico elevado nível de automação, recorrendo a ferramentas e rotinas informatizadas  

criadas pelas Coordenadorias de Desenvolvimento de Sistemas de TIC e Gestão 

Documental exclusivamente para o projeto, propiciando significativa otimização das 

rotinas e tarefas das Secretarias das Varas da Jurisdição, criando condições para melhor 

alocação dos recursos e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 
 

É mister destacar que o trabalho foi possível em razão do conhecimento 

acumulado e compartilhado por servidores e colaboradores que atuaram na gestão de 

documentos ao longo dos últimos 15 anos, período em que foram implantados 

instrumentos arquivísticos e metodologias de trabalho alinhados com as boas práticas de 

gestão documental.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

À esquerda, imagem do antigo Arquivo Geral (2008).  

À direita, instalações das instalações da Coordenadoria de Gestão Documental (2018). 

 
5  https://www.trt2.jus.br/geral/tribunal2/Normas_Presid/Portarias/2019/GP_VPA_01_19.html. 
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Igualmente, há de se fazer justa menção ao ARQGER, sistema de gerenciamento 

eletrônico de acervo físico utilizado pelo TRT-2 que permite que os documentos, 

devidamente acondicionados em caixas-arquivo com etiquetas de código de barras 

indicando seu endereço de estante, sejam localizados e disponibilizados em tempo real ao 

público interno e externo. 
 

Além disso, o Arquivo do TRT-2 conta com equipe de funcionários residentes 

para prestação dos serviços sob sua competência, sendo que a gestão dos processos de 

trabalho correspondentes à organização, registro, movimentação e rastreamento dos 

documentos, bem como o gerenciamento das bases de dados e metadados, competem 

unicamente aos seus servidores, profissionais com formação em Arquivologia, 

Administração, Direito e História, parte deles com conhecimentos intermediários e 

avançados de informática e de linguagens de programação, uma equipe comprometida 

com o desenvolvimento e melhoria contínua dos seus métodos de trabalho. 
 

A seguir, passamos para o encadeamento de processos de trabalho que decorreram 

do projeto de virtualização de processos judiciais no TRT-2. Dois motivos fizeram-nos 

querer destacá-los. 
 

Primeiramente, para que possamos abrir as portas para novos canais voltados à 

interlocução, com compartilhamento de experiências e boas práticas com outros Arquivos 

que estejam planejando, executando ou mesmo que já tenham finalizado o trabalho de 

virtualização do acervo de sua instituição.  
 

O segundo aspecto a ser considerado é o reforço contínuo da nossa cultura 

organizacional, reiterando a complexidade, cuidados e preocupações que permeiam todo 

o trabalho realizado pelas equipes multidisciplinares do projeto. 
 

Logo, ao relatar a atual experiência do TRT-2 em seu projeto de virtualização na 

Semana Nacional de Arquivos, pretende-se disseminar os aprendizados, desafios e 

soluções adotadas frente aos problemas, ampliando nossas redes de conhecimento. Trata-

se da mesma motivação que nos faz compartilhar experiências práticas e teóricas junto 

aos colegas docentes e discentes da Escola Técnica de São Paulo (ETEC), que já 

promoveu visita de seus alunos do curso técnico de Arquivologia ao Arquivo do TRT-2, 

e gentilmente nos convidou para ministrar aula magna acerca do nosso métier à turma 

ingressante em 2019. Igualmente, do mesmo prazer que temos de participar do Grupo de 
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Trabalho de Gestão Documental6 da Justiça do Trabalho, responsável por formular 

respostas a questionamentos acerca de assuntos pertinentes à gestão documental, a pedido 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de seus membros, ou do Tribunal Superior 

do Trabalho. 
 

Internamente, ou seja, no âmbito do TRT-2, a divulgação do planejamento e 

execução dos projetos de digitalização tem o condão de continuar a destacar, dentro da 

nossa cultura organizacional, as realizações e benefícios advindos da virtualização do 

acervo, que mais uma vez demonstrou que o Tribunal está alinhado com princípios e 

diretrizes essenciais relacionados à otimização do uso dos recursos públicos, 

responsabilidade socioambiental, transparência e excelência na prestação jurisdicional, 

que são pilares de seu Plano Estratégico Institucional (PEI).7 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Transporte, preparação e digitalização de processos pelos funcionários residentes. 
 

De maneira bastante resumida, o projeto foi concretizado como exposto a seguir. 
 

Previamente, foi realizado um levantamento com o intuito de apurar os 

quantitativos de processos em suporte em papel que tramitavam na primeira instância, 

dados obtidos diretamente no e-Gestão, sistema de gerenciamento de informações 

administrativas e judiciárias da Justiça do trabalho. 
  

A etapa seguinte foi  dividida em frentes multidisciplinares, como planejamento 

da logística e rotas para retirada dos documentos em dezenas de Secretarias de Varas do 

Trabalho da jurisdição, desenvolvimento das soluções de TI, levantamento dos recursos 

humanos e materiais necessários – resultando em contratação de empresa para 

digitalização de documentos em larga escala – e, finalmente, elaboração dos normativos 

 
6  Ato nº 58/CSJT.GP.SG, de 30 de março de 2020 – https://hdl.handle.net/20.500.12178/169858. 
 
7  PEI disponível em https://bit.ly/3cFQonq. 
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contendo os procedimentos a serem observados pelos usuários internos na preparação e 

remessa dos documentos para digitalização, bem como no posterior recebimento dos 

arquivos gerados e prosseguimento da tramitação processual, em  meio eletrônico. 
 

A execução do projeto foi facilitada pelo planejamento realizado, sendo que o 

acompanhamento foi efetivado a partir de reuniões semanais da equipe do projeto. Ainda 

assim, alguns pontos de melhoria nos fluxos de trabalho e sistemas empregados foram 

identificados e motivaram as respectivas ações corretivas. Acertos e inconsistências 

verificados em todas as suas fases resultaram em análises detalhadas, com o intuito de 

dispor de controles mais apurados e reforçar a comunicação com as áreas demandantes 

do serviço, aumentando a satisfação dos clientes internos e externos. 
 

É oportuno frisar que, no decorrer de 2019, alinhada às demandas laborais e 

sociais contemporâneas, a Administração do TRT2 impulsionou a digitalização massiva 

de documentos físicos, não apenas de sua atividade-fim, como também das áreas 

administrativas.  
 

Em números, aproximadamente 100.000.000 (cem milhões) de páginas foram 

digitalizadas somente no segundo semestre de 2019, já incluídos nesta contagem os 

documentos administrativos. 
 

O teletrabalho àquele momento já era uma realidade, embora todas as secretarias 

do Tribunal atuassem de forma presencial nas Unidades Judiciárias e Administrativas, 

utilizando-se dos sistemas eletrônicos com documentos nato digitais ou híbridos. 
 

Em 31 de dezembro de 2019, data-limite para que os Tribunais convertessem seus 

processos em tramitação no 1º grau ao PJe, a Organização Mundial da Saúde (OMS) era 

alertada sobre diversos casos de pneumonia decorrente de um novo tipo de coronavírus 

na cidade de Wuhan, China.  
 

De natureza totalmente imprevista e em uma situação sem precedentes, a 

pandemia do COVID-19 no Brasil exigiu medidas sanitárias extremas, notadamente o 

distanciamento social. No TRT-2, a exemplo dos demais Tribunais do país, as atividades 

presenciais precisaram ser suspensas. 
 

E quanto à prestação jurisdicional? Quais foram os efeitos da pandemia em relação 

aos processos com suporte original em papel?  
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Ora, graças às ações institucionais voltadas à virtualização e digitalização, a 

sequência da tramitação de 435.000 (quatrocentos e trinta mil) processos está garantida, 

uma vez que todos os seus atos agora podem ser praticados em meio eletrônico.  
 

Desde março de 2020, servidores e magistrados seguem trabalhando 

remotamente, com resultados expressivos. 

 

 

 

 

 

O TRT-2 produziu nos últimos três meses 114.448 sentenças/acórdãos e 164.136 

decisões nos dois graus de jurisdição, muitas delas buscando salvaguardar as partes em 

função da pandemia do novo coronavírus e seus impactos na economia brasileira. Nesse 

período, foram feitos 641.799 despachos e 9.907.775 atos de servidores.8 
 

Logo, como efeito direto da experiência aqui tratada, apesar de toda a crise 

desencadeada pela pandemia, a adoção repentina de ambientes de trabalho remotos não 

prejudicou a prestação jurisdicional e a realização de diversos atos administrativos. 

Entendemos que parte desse resultado se deve à virtualização dos processos, medida que 

se mostrou extremamente oportuna neste período crítico. 
 

Ainda há muito trabalho a ser feito. Processos em tramitação no 2º grau deverão 

ser virtualizados em curto prazo, mesmo destino de outros documentos de guarda 

permanente e/ou do acervo administrativo. Por ora, a Seção de Digitalização da 

Coordenadoria de Gestão Documental segue operando de forma remota na fase de 

encerramento do projeto, prestando suporte para dúvidas encaminhadas pelas secretarias 

judiciárias acerca dos processos virtualizados, respondendo diariamente a mais de 40 

mensagens enviadas com consultas diversas.  

 

 

 
 

 

 

 

 
8  Os dados sobre produtividade e notícias relacionadas ao COVID-19 estão disponíveis para 
consulta em https://ww2.trt2.jus.br/transparencia/covid-19-normas-produtividade-e-informacoes/. 

Escaninhos de Secretaria de Vara do Trabalho 

após retirada dos documentos para digitalização.  
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Manifestação de cliente interno 

 

A digitalização dos processos, destacada no presente artigo, é apenas uma das 

diversas frentes de trabalho da Coordenadoria de Gestão Documental do TRT-2, 

responsável pelas rotinas de recebimento, transporte e remessa de documentos, consulta 

e atendimento ao público externo, avaliação e destinação de processos arquivados em 

definitivo, bem como orientações técnicas para os gestores dos acervos correntes das 

áreas administrativas. 
 

O prospecto para os próximos anos é de que as atividades e as demandas de gestão 

documental requeiram a atualização dos instrumentos arquivísticos, bem como a 

descrição e catalogação do arquivo permanente salvaguardado, proporcionando novos 

caminhos para disseminação do acervo, em colaboração com o Centro de Memória do 

TRT-2. Por fim, acreditamos que os responsáveis pelos Arquivos dos órgãos do Poder 

Judiciário possam se tornar protagonistas das estratégias de sustentação e 

aperfeiçoamento dos sistemas eletrônicos de gerenciamento dos processos 

administrativos e judiciais, fornecendo os conhecimentos necessários para que tais 

plataformas passem a contemplar integralmente todos os instrumentos e etapas da gestão 

documental – produção, utilização e destinação. 

Parte da equipe da Seção de Digitalização 

antes da suspensão das atividades presenciais 

 


