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MEMÓRIA

Exposição comemorativa - ‘‘recortes da história’’
Foi inaugurada em 9 de maio a exposição 
comemorativa aos 70 anos da instalação 
oficial da Justiça do Trabalho, com o 
título “70 anos da instalação oficial da JT 
– recortes da história”, contando a 
trajetória de nossa instituição por meio de 
painéis, fotos, recortes, documentos e 

objetos antigos. A mostra  realizou-se  no Prédio-sede do TRT e no mês de 
junho foi transferida para o prédio das Varas. Posteriormente, será apresen-
tada em outras unidades do interior do Estado.

4ª região coordenará livro sobre a Instituição no país
O Memorial do TRT-RS participará da produção do livro em comemoração 
aos 70 anos da Justiça do Trabalho, que abordará a história da Instituição em 
todo o País a partir da perspectiva dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
projeto promovido pela Comissão Permanente de Documentação do TST. 
Também caberá ao Memorial a tarefa de coordenar esta importante obra.

Comissão Coordenadora do Memorial: Titulares: Desª. Denise Maria de Barros, Desª. Magda Barros Biavaschi, 
Desª. Maria Guilhermina Miranda. Suplentes: Juíza Anita Job Lübbe, Juiz Artur Peixoto San Martin, Des. 

Ricardo Carvalho Fraga. Diretor: Benito Bisso Schmidt. Equipe de Pesquisadores: Antonio Francisco Ransolin, 
Elton Luiz Decker, Kátia Teixeira Kneipp, Paulo Roberto Rodrigues Guadagnin, Walter Oliveira.

E-mail: memorial@trt4.jus.br. Site: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/memorial/home
Endereço: Rua General João Telles, 369 - 2º andar - Bairro Bom Fim - Porto Alegre. Fone: (51) 3222-9580

Histórico de magistrados do Trabalho na 4ª Região
A Equipe de Pesquisadores do Memorial, juntamente com o pesquisador 
Alisson Droppa (doutorando em História na UNICAMP), está elaborando um 

Dicionário Biográfico da Magistratura do Trabalho da 4ª Região. O objetivo é 
realizar  levantamento histórico e biográfico dos Juízes do Trabalho desde a 
instalação da Justiça do Trabalho em 1941. O projeto está inserido nos 
festejos dos 70 anos da instalação oficial da Justiça do Trabalho.

70 anos de Justiça do Trabalho na 4ª Região

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
? O servidor Walter Oliveira, Diretor Regional do Forum Nacional Permanente em Defesa da Memória da Justiça do 
Trabalho, participou da reunião do grupo de Trabalho de Gestão Documental do CSJT realizado em São Paulo 
(16/02/2011); do 1º Simpósio de Gestão Documental da Justiça do Trabalho (17 e 18/02/2011); do 2º Seminário 
Internacional “O mundo dos trabalhadores e seus arquivos – Memória e Resistência”, realizado no Arquivo Nacional 
(RJ); da reunião do Fórum Nacional Permanente em defesa da Memória da Justiça do Trabalho, em Campo 
Grande/MS, dia 30/5; e do 1º Simpósio da Gestão Documental da Justiça do Trabalho da 24o. Região, nos dias 30 e 
31/05, na mesma cidade.     

? O Memorial participou da 3a Semana de Museus de São Leopoldo/9a. Semana Nacional dos Museus, realizada em 
maio de 2011, representado pelos servidores Elton Decker e Kátia Kneipp na mesa-redonda “Projetos de/com memó-
ria, comunidade e museu”. Também integrou o evento a exposição “Nos trilhos da Memória” do Memorial, no Salão 
Nobre da Prefeitura. 

? O Diretor do Memorial, Prof. Benito Bisso Schmidt, apresentou trabalho intitulado “Acervos do Judiciário 
Trabalhista: lutas pela preservação e possibilidades de pesquisa”,  no 2o. Seminário Internacional “O mundo dos 
trabalhadores e seus arquivos – Memória e Resistência”, realizado no Arquivo Nacional (RJ), de 30 de março a 01 de 
abril. Em julho, foi eleito Presidente da Associação Nacional de História – Brasil (ANPUH).

? A Desembargadora Magda Barros Biavaschi participou do XXVI Simpósio Nacional de História, realizado de 18 a 
22 de julho, em São Paulo, promovido pela Associação Nacional de História (ANPUH), compondo a mesa-redonda 
denominada “A preservação dos documentos judiciais e a história social”, integrada também pelos professores 
Fernando Teixeira da Silva e Silvia Lara, da UNICAMP, e Keila Grimberg (UNIRIO). No mesmo evento o Diretor do 
Memorial e professor da UFRGS, Benito Schmidt, tomou posse como Presidente da Associação. 

? Na Assembléia Geral da ANPUH aprovou-se, por unanimidade, moção de apoio à iniciativa do Conselho Nacional de 
Arquivos (CONARQ) no sentido de elaborar proposta de lei especial disciplinando  o modo de preservar processos da 
Justiça Comum, Militar, do Trabalho e Eleitoral, não contemplando apenas as necessidades de prova jurídica, mas 
também aspectos relacionados  à preservação da memória do próprio Judiciário, à pesquisa histórica e ao exercício da 
cidadania. O CONARQ também recomendou a imediata revogação da Lei n. 7.627, de 10/11/1987, que permite a 
eliminação de autos findos da Justiça do Trabalho, decorridos cinco anos de seu arquivamento.

Processos das décadas de 30, 40 e 50

O Memorial lançou a Coleção Acervos, pretendendo divulgar e colocar à disposição da sociedade, em geral, e da 
comunidade acadêmica, em particular,  parte do acervo da Justiça do Trabalho. Os DVDs contém digitalizações de 
processos e outros documentos. O nº 1 da coleção, organizado por Clarissa Wetzel (acadêmica de História na UFRGS) 
e pelo servidor Elton Decker, contém 298 processos da então Junta de Conciliação e Julgamento de São Jerônimo, que 
tramitaram entre  1938 e 1947; o segundo número, organizado pelo servidor Paulo Guadagnin, abrange  257 autos 
selecionados da JCJ de Pelotas entre 1935 e 1957.

Lançamento da Coleção Acervos disponibiliza processos antigos para consulta

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.
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