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MEMÓRIA

Onde estivemos

O Memorial ,  representado        
pela Desembargadora Magda 
Biavaschi, pelo Professor Benito 
Schmidt e pelo servidor Walter 
Oliveira, participou do V Encontro 
Nacional da Memória da Justiça 
do Trabalho, que aconteceu nos 
dias 13, 14 e 15 de outubro em 
Belém do Pará. O servidor Walter 
Oliveira participou ainda da V 
Reunião dos Arquivos Judiciais do 
Brasil, em Vitória, no Espírito 
Santo, da reunião do PRONAME 
(Programa Nacional de Gestão 
Documental e Memória do Poder 
Judiciário) que ocorreu no mês de 
novembro em Porto Alegre e do 
encontro do Grupo de Trabalho de 
Gestão Documental do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho 
em Brasília.  

Aconteceu

Realizou-se nos dias 25 e 26 de 
novembro o Seminário Gestão 
Documental e Pesquisa Histórica nos 
Acervos do Judiciário Trabalhista, com  
participação de importantes estudiosos 
do país sobre a matéria, bem como 
responsáveis por acervos de diversos 
âmbitos do Poder Judiciário. Na mesa 
redonda, que teve como tema a preservação das fontes judiciais, participaram  
a Juiza do Trabalho Maria Cristina Caixeta  (Presidente do Fórum Nacional 
Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho), a Juíza Federal 
Ingrid Sliwk, o historiador Antonio Montenegro (UFPE) e os arquivistas 
Marilena Paes (Arquivo Nacional e Conarq), Alexandre Veiga (Justiça 
Estadual) e Marieta Löw (Justiça Federal). A conferência inicial foi 
apresentada pela Socióloga Elina Gonçalves da Fonte Pessanha, Professora 
na UFRJ discorrendo sobre a instigante pesquisa da trajetória de 
magistrados trabalhistas.  
 No dia 26, a mesa redonda adotou como tema a pesquisa histórica nas fontes 
do Judiciário Trabalhista, coordenada pelo Professor Fernando Teixeira da 
Silva (Unicamp) e foram palestrantes Paulo Guadagnin, servidor do 
Memorial, os pesquisadores Alisson Droppa e Clarice Speranza, 
apresentando pesquisas baseadas nos acervos do Memorial, e os 
pesquisadores da Unicamp, Larissa Côrrea, Samuel Fernando de Souza e 
Vinícius de Resende. Estas pesquisas evidenciam a grande importância dos 
processos trabalhistas e demais documentos da Justiça do Trabalho na 
construção da História Brasileira, em especial dos grupos subalternos que 
deixaram poucas marcas de sua existência em outros documentos oficiais.    
A conferência de encerramento foi proferida pela Desª. Eneida Melo Correia 
de Araújo, Presidente do TRT de Pernambuco, destacando a importância dos 
Memoriais na preservação e disponibilização à sociedade do patrimônio 
histórico do judiciário trabalhista.

Seminário Gestão Documental e Pesquisa Histórica

Veja 

Após o encerramento do  Seminário,  
inaugurou-se, no saguão do TRT, o painel “A 
Justiça do Trabalho no Brasil: uma Viagem no 
Tempo”, fruto de longa pesquisa da equipe do 
Memorial. O painel apresenta a trajetória 
histórica da Justiça e do Direito do Trabalho em 
sua interação com acontecimentos sociais, 

econômicos, políticos e culturais do Brasil e do mundo. A concepção visual do 
painel foi do designer gráfico Clóvis Borba.  

Painel

Lançamento

No mesmo evento, foi lançado, com sessão de autográfos, o livro “Trajetórias 
de Juízes” por uma de suas autoras, a Socióloga Elina Gonçalves da Fonte 
Pessanha, que realizou o trabalho em co-autoria com a Historiadora Angela 
de Castro Gomes (UFF-CPDOC/FGV). As autoras realizaram entrevistas com 
magistrados da Justiça do Trabalho de diversos graus de jurisdição e  
distintas regiões do país, abordando suas trajetórias (familiares, estudantis, 
profissionais e associativas) e temas variados no campo das relações e direito 
do trabalho. A obra inicia a coleção “Justiça & Trabalho”, através da qual o 
TRT-RS, por seu Memorial, pretende divulgar as pesquisas realizadas sobre a 
Justiça do Trabalho, preferencialmente aquelas que utilizem seu rico acervo. 

Primeiro livro da  coleção “Justiça e Trabalho”

Não perca!

Inaugurou no dia 13/12 a exposição 
“Bom Fim: Um Bairro, Muitas 
Histórias” no Museu da Ufrgs 
(Osvaldo Aranha, 277), tendo a 
curadoria do prof. Benito Schmidt, 
Diretor do Memorial. A exposição é 
dividida em quatro núcleos: histórias 
das diversas etnias que vieram de 
terras distantes para viver no bairro; 
histórias de rebeldia e transgressão, 
que tratam dos movimentos de 
resistência em diferentes períodos; 
histórias diurnas e noturnas que 
revelam faces diferentes de um 
mesmo lugar; histórias imaginárias 
que enfocam a produção do bairro 
(música, cinema, teatro, literatura). 
A concepção envolve saberes e 
profissionais de diversas áreas 
(história, antropologia, arquitetura, 
museologia e letras) e apoia-se na  
rede de instituições culturais que 
formam o “Corredor Cultural Bom 
Fim”, coordenado pelo Memorial. A 
mostra vai até 01 de julho de 2011. 

Exposição

Cadastro

O Memorial, desde o mês de outubro, 
está cadastrado no Sistema Estadual 
de Museus do Estado (SEM/RS), que 
faz parte da Secretaria de Cultura do 
Rio Grande do Sul e visa a 
sistematizar e implementar políticas 
de integração dos museus do Estado. 
A Coordenadora Regional da 1  
divisão, com sede em Porto Alegre, 
na gestão 2010/11, é a Diretora do 
Museu do Trem (São Leopoldo), 
Alice Bemvenuti, e a Vice-
Coordenadora é a servidora do 
Memorial, Katia Kneipp.

Memorial no Sistema 

Estadual de Museus do RS
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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.  

Benito Bisso Schmidt. Antonio Francisco Ransolin, Elton Luiz Decker, Kátia Teixeira Kneipp, Paulo 
Roberto Rodrigues Guadagnin, Walter Oliveira. Estagiária: Bárbara Rocha Bittencourt. 

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

Acesse

Está no ar o novo site do Memorial, construído em conjunto pela Equipe 
Técnica do Memorial e da Secretaria de Tecnologia da Informação, 
objetivando melhor acesso aos serviços prestados pelo Setor ao TRT e à 
comunidade. Além do layout novo, os visitantes poderão consultar os acervos  
disponíveis e baixar textos acadêmicos sobre história da Justiça do Trabalho 
no Brasil e no Estado. Outro aspecto é a dinâmica da atualização                 
das notícias dos eventos realizados. O endereço do site é 
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/memorial, podendo ser acessado 
também pelo Portal do TRT da 4ª Região.

Novo site
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