
O selo Acervo Histórico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi 

criado pelo Ato GP nº 04/2018, a fim de identificar os documentos e 

processos, judiciais e administrativos, de valor histórico atribuído, 

destinando-os ao arquivo permanente, para guarda definitiva.

É facultado aos magistrados e servidores atribuir valor histórico aos 

processos em que tenham atuado, mediante a afixação do selo, na capa dos 

processos físicos, ou por marcação em atributo específico, no sistema de 

acompanhamento processual eletrônico, que será ratificada posteriormente 

pela Comissão Permanente de Avaliação Documental.
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Nos termos da lei nº 8.159/1991, que estabelece a política nacional de 

arquivos públicos e privados, os documentos públicos de guarda permanente 

são aqueles de valor histórico, probatório ou de fonte de informação para a 

pesquisa.

Nesse sentido, a classificação dos processos de valor histórico, através do 

selo Acervo Histórico do TRT-2, permite que os processos de valor histórico 

possam ser preservados no arquivo permanente do Regional e sirvam de 

fonte de pesquisas futuras e de subsídios para a reconstituição da história da 

instituição, de seus servidores e magistrados, e no limite, preservar pontos 

importantes da memória do nosso país.

Os processos de valor histórico podem ser aqueles:

■ Com ampla repercussão na imprensa jurídica ou na mídia em geral;

■ Que envolvam decisões de grande impacto social, econômico ou político, 

assim como estejam relacionados a fatos de grande notoriedade na época 

de sua tramitação;

■ Processos que se destaquem pela originalidade das matérias e fatos 

discutidos;

■ Que estejam ligados à memória de uma localidade ou contexto histórico;

■ Que sejam ilustrativos de alterações na legislação.

Além desses critérios, o magistrado e o servidor devem estar atentos a outras 

características do processo ou documento, que possam indicar sua 

importância histórica e para a memória, seja do Tribunal, da Justiça do 

Trabalho, das pessoas que o integram ou do contexto do qual faça parte.

O reconhecimento do valor histórico do documento ou do processo ficará a 

cargo, portanto, do próprio servidor ou magistrado, que em muitos casos, 

poderá classificar o processo a partir de critérios subjetivos, tendo em vista 

que a importância histórica de um documento é relativa e pode se consolidar 

com o passar do tempo.

No caso dos processos eletrônicos, futuramente será implantada uma 

funcionalidade no PJe-JT que permitirá afixar o selo do acervo histórico no 
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processo eletrônico, para que seja possível localizá-los, evitando que eles 

sejam eliminados.

A guarda permanente também pode ser indicada para móveis, objetos e 

documentos que possuam valor histórico, sejam remanescentes de 

momentos anteriores, ou exemplares únicos. Nesses casos, os móveis e 

objetos podem ser transferidos ao Arquivo, mediante solicitação, pelo e-mail 

arquivologia-suporte@trtsp.jus.br.

A criação do selo Acervo Histórico do TRT-2 faz com que todos os servidores 

e magistrados do nosso Regional tornem-se agentes da preservação 

histórica da Justiça do Trabalho e protetores da memória da instituição e de 

sua própria história.

Qualquer dúvida, a Seção de Memória está à disposição para ajudar, no 

e-mail: memoria@trtsp.jus.br e nos ramais 2597 e 2633.

Como colocar o selo?
O selo pode ser afixado no documento em qualquer momento de sua 

tramitação. Em autos de processos, o servidor deve colá-lo na capa, no canto 

superior direito. 

Como realizar o envio ao arquivo?
Durante os procedimentos de baixa e envio ao Arquivo, o servidor deverá 

estar atento aos processos que estiverem identificados com o selo histórico, 

assegurando que o selo esteja bem afixado e visível. 

Baixa no sistema SAP
O procedimento de baixa e arquivamento dos processos de valor histórico no 

SAP é o mesmo dos demais autos. O servidor procederá sua baixa e a 

geração da relação, não sendo necessário que os processos classificados 

com o selo sejam guardados em caixas separadas. Ao seguir os passos aqui 

indicados, os documentos de guarda permanente poderão ser identificados e 

triados pelos servidores do Arquivo Geral e assim encaminhados a sua 

destinação correta.
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O preenchimento da Checklist de baixa definitiva
Na “Lista de verificação para baixa definitiva de autos” é importante que 

sejam marcados os itens do campo “Avaliação Documental” (localizados no 

final da lista), referentes à guarda permanente, que será uma garantia a mais 

de que o processo ou documento seja encaminhado a sua destinação 

correta.

Nos termos do art. 55 da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Regional do TRT-2, os processos autuados até 1989 são considerados de 

guarda permanente, por isso, essa opção deve ser marcada nos casos dos 

processos que se enquadrem nesse recorte temporal.

Aqueles nos quais foi afixado o selo do “acervo histórico” devem receber a 

marcação, na lista de baixa, do item “Interesse histórico”. 

Nos casos em que os processos se enquadrem na tabela de temporalidade 

de documentos, e precisem ser preservados, o servidor deverá estar atento 

com marcação da opção “tabela de temporalidade”.

Tais medidas assegurarão que os documentos enviados ao arquivo não 

sejam destinados à eliminação, sendo preservados.

A acomodação nas caixas
No intuito de facilitar o trabalho dos servidores, os processos de guarda 

permanente não precisam ser acomodados em caixas separadas. Por isso a 

importância do selo e da anotação na checklist pois tais marcações 

permitirão que o processo seja encaminhado corretamente à guarda 

permanente para preservação.

Como solicitar novos selos
Novos selos poderão ser solicitados via sistema Proad, junto com demais 

bens de consumo.

AVALIAÇÃO DOCUMENTAL

Na hipótese de GUARDA PERMANENTE, identifique o critério:

Antiguidade (anterior a 1989) Interesse Historico Tabela de Temporalidade


