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MEMÓRIA

O Ciclo “Cinema e Debate: histórias do Trabalho” foi um 
sucesso absoluto de público. Foram dez encontros com exibição 
de filmes com a temática envolvendo relações de trabalho no 
Brasil e no mundo, seguidos da exposições de renomados 
palestrantes ligados aos temas discutidos nas obras. No final 
de cada explanação, houve espaço para interação com a 
platéia. Iniciativa do Memorial com apoio da Escola Judicial, 
foi realizado entre agosto e outubro de 2012, no Auditório Ruy 
Cirne Lima, no Foro Trabalhista de Porto Alegre. Na fala de 
encerramento, a desembargadora Denise Barros, integrante 
da Comissão Coordenadora do Memorial, afirmou que as 
reflexões geradas pelos filmes têm como objetivo aprimorar a 
atuação de todos os envolvidos com o mundo do trabalho: "Que 
sirvam para nos tornar pessoas melhores".

Exposição em homenagem a Arnaldo Süssekind integra Seminário Internacional na EJ
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Cinema e Debate: Histórias do Trabalho

Exposição 

Em 20 de junho realizou-se, na Bibliotheca Pública Pelotense, a 
exposição “65 anos da Justiça do Trabalho em Pelotas: pelos cami-
nhos da história”. A mostra convida o visitante a percorrer alguns dos 
caminhos trilhados pela JT em Pelotas, desde sua instalação oficial em 
1946 até os dias atuais. A iniciativa da exposição foi do Memorial, em 
parceria com a Bibliotheca Pública Pelotense e com o Núcleo de 
História (NDH) da Universidade Federal de Pelotas.  O evento ainda 
realizou mesa redonda abordando pesquisa no acervo histórico da JT 
em Pelotas; conferência proferida pela desembargadora integrante da 

Comissão  do Memorial, Magda Biavaschi; a cedência de autos findos ao NDH da UFPel e o lançamento do segundo 
número da coleção de DVDs “Acervos”, contendo a digitalização de processos trabalhistas daquela Unidade 
Judiciária ajuizados entre 1935 e 1957, que integram o acervo do Memorial. 

65 anos da Justiça do Trabalho em Pelotas foram comemorados com exposição

Onde estivemos
?  As experiências de atuação do Memorial foram comparti-
lhadas com  outros TRTs em 18 de outubro, durante o VI 
Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho. O 
ocorreu entre os dias 17 e 19 daquele mês, na sede do TRT 
da 14a. Região (RO/AC) em Porto Velho, com o objetivo de 
incentivar ações de resgate, preservação e divulgação da 
memória deste ramo do Judiciário. Na ocasião, o coordena-
dor do Memorial, Alexandre Veiga, e o servidor Walter 
Oliveira falaram sobre as atividades desenvolvidas e sobre 
os projetos futuros do setor. 

?  O Coordenador do Memorial, Alexandre Veiga e a desem-
bargadora Denise Maria de  Barros, integrante da 
Comissão Coordenadora do Memorial, representaram a 
instituição na reunião do Fórum Nacional Permanente em 
Defesa da Memória da Justiça do Trabalho – 
MEMOJUTRA, promovida pelo TRT da 7a. Região, 
Fortaleza,  no dias 17 e  18 de maio. O Coordenador e a 
Desembargadora Magda Biavaschi palestraram no 1o. 
Seminário Nacional de Museus e Centros de Memória do 
Poder Judiciário, realizado no Rio de Janeiro, entre 27 e 31 
de agosto.   O Coordenador também participou no “2o. 
Congresso Brasileiro de Arquivos do Poder Judiciário”, em 
Brasília, de 28 a 30 de março. Já o pesquisador Alisson 
Droppa ministrou o Seminário “Direito, Justiça e Gestão 
Documental da Justiça do Trabalho no RS”, na sede do 
nosso Memorial, em maio.

Seminário de Dissídios Coletivos conta com palestra de professor da Unicamp
Realizou-se, na sede do Memorial, em 10 de outubro, o Seminário “Dissídios: Trabalhadores e Justiça do Trabalho”. O 
evento contou com palestra do professor Dr. Samuel Souza do Centro de Pesquisa em História Social da Cultura da 
Unicamp. A conferência integra projeto desenvolvido por este Memorial, prevendo a criação de banco de dados de 
dissídios coletivos no âmbito do TRT4. Participaram da conferência servidores, a desembargadora vice-presidente 
Rosane Serafini Casa Nova, estagiários e representantes de universidades parceiras.

Itinerando

Acesso à Informação será tema de 

seminário em abril, na Escola Judicial

Primavera dos Museus

Na continuidade das itinerâncias, o Memorial 
montou a exposição “70 anos da Justiça do 
Trabalho” em   Passo Fundo, na UPF,  e depois 
no Campus na cidade de  Sarandi da mesma 
instituição.

O Auditório da Escola Judicial (EJ) sediará, nos 
dias 11 e 12 de abril de 2013, o Seminário 
“Acesso à Informação e Transparência”, coorde-
nado pelo Memorial e com apoio da EJ. 
Participarão do evento pesquisadores de diversas 
áreas do conhecimento, além de integrantes dos 
Poderes Executivo e Judiciário, para discutir 
desdobramentos da nova lei que garante o pleno 
acesso às informações e documentos públicos. 
Para mais informações, escreva para memori-
al@trt4.jus.br.

O Memorial participou da 6ª Primavera dos 
Museus realizada entre 24 e 30 de setembro, 
com duas oficinas sobre a importância da preser-
vação dos documentos da Justiça do Trabalho. As 
atividades foram coordenadas pela estagiária de 
Museologia do Memorial, Elisa dos Santos Dias.

Mostra na Assembleia...

...e no Corredor Cultural

- Integrando o Grande Expediente 
da Assembléia Legislativa em 
homenagem aos 70 anos da 
instalação da Justiça do Trabalho, 
realizado em 10 de maio, o 
Memorial colaborou com mostra 
compacta da exposição “70 anos 
da JT no RS” na galeria dos 
Municípios  da Assembleia.  

- O Memorial participou, com  
mostra compacta da exposição 
alusiva aos 70 anos da Justiça do 
Trabalho, da 3ª Feira do Livro e 
da Cultura, realizada em 28 de 
maio pelo Museu da UFRGS. 
Trata-se de evento anual do 
Corredor Cultural Bom Fim. 
Participaram da feira diversas 
instituições culturais e livrarias do 
bairro, sendo prestigiada por 
autoridades da área da cultura do 
Município e do Estado.

Desa. Denise Barros e Prof. Enrique Serra Padrós, durante o 
debate sobre o filme ‘‘Coração de Fogo’’, que encerrou o ciclo.

Marisa Süssekind, filha de Arnaldo, recebeu 
uma placa de homenagem durante o evento.

A exposição denominada “Fui levado e fui levando... Arnaldo Süssekind, a 
trajetória de um ícone do Direito do Trabalho” esteve em cartaz  no saguão do 
TRT de 20 de novembro a 18 de dezembro. A mostra foi inaugurada em 9 de 
novembro, nas dependências da Escola Judicial (EJ). O evento integrou a 
programação do Seminário Internacional sobre Direito Comparado do 
Trabalho, realizado em homenagem ao eminente jurista. Falecido em julho de 
2012, Süssekind foi uma das figuras mais emblemáticas no campo do direito 
do trabalho e do judiciário trabalhista. Um dos criadores da CLT, foi também 
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, Ministro do TST, tendo representado o Brasil na 
Organização Internacional do Trabalho. 


