
ACERVOS
TRABALHISTAS -
PRESERVAÇÃO E
DIFUSÃO EM TEMPOS
DE PANDEMIA
p o r  m e m o r i a l  t r t 4

 

Desde sua origem, a Justiça do Trabalho no Brasil vem
acumulando documentos que registram sua atividade
principal: resolver conflitos sociais no âmbito do Direito
do Trabalho. São mais de 80 anos de documentação
acumulada, que pode recontar a história das relações
sociais e de trabalho do país.

HIGIENIZAÇÃO DESCRIÇÃO
ARQIVÍSTICADIGITALIZAÇÃO



A relevância social desse material é incontestável, prevista
inclusive no art. 216 da Constituição Federal da República
Federativa do Brasil: “Constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira”. O mesmo artigo, no
seu §2º, deixa clara a responsabilidade de sua preservação:
“Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para
franquear sua consulta a quantos dela necessitem”.

Em 2013, o acervo de processos trabalhistas do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região ajuizados entre 1935 a
2000 foi reconhecido pelo programa Memória do Mundo
(Memory of World – MoW) da Unesco, demonstrando sua
importância como fonte histórica e também, de certo
modo, impondo responsabilidades quanto à sua
preservação. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, já desde
2004, passou a preservar todos os processos até então não
eliminados, o que permitiu construir um patrimônio de
cerca de 3,5 milhões de processos judiciais físicos, em
arquivos localizados em vários pontos de sua estrutura no
Rio Grande do Sul, e em universidades parceiras. 

Preservar a documentação é fundamental para que os
pesquisadores do futuro tenham acesso à fonte primária
em seus estudos, podendo corroborar ou refutar as
conclusões até então existentes. Contudo, para que a
salvaguarda dos acervos alcance o objetivo principal (serem
acessados), eles precisam ser organizados de forma a
propiciar a análise de seu conteúdo.

No Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul,
os processos recolhidos recebem o tratamento adequado
até chegarem à difusão da sua informação. Passam por um
circuito organizado em vários passos.



Higienizados e encaixotados, os autos de
processos são encaminhados para a
digitalização, onde são recebidos por uma
equipe de funcionários terceirizados
contratados por meio da Federação
Nacional de Educação e Integração dos
Surdos (Feneis), instituição filantrópica e
sem fins lucrativos que tem por
finalidade a defesa de políticas
linguísticas, educação, cultura, emprego,
saúde e assistência social, em favor da
comunidade surda brasileira, assim como
a defesa de seus direitos.

A digitalização dos documentos auxilia na
preservação das informações neles
contidas e contribui para a sua difusão.
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Os autos de processos
armazenados há muito tempo em

um mesmo local acabam por
apresentar sujidades e

contaminações que contribuem
para a deterioração do papel,

prejudicando, ainda, outras etapas
de tratamentos necessários. 

Assim, ao chegarem no
Memorial, os processos

trabalhistas são desempoeirados
com pincel, desmetalizados (têm

removidos seus grampos e outros
metais) e deles são retirados

quaisquer materiais que possam
interferir no grau de degradação

do papel, como fitas adesivas,
colas, etiquetas. 

Com esse processo, a ideia é ao
menos impedir o avanço da

degradação e aumentar a vida útil
do papel. Após a higienização, os

autos de processos são
acondicionados em caixas

plásticas e armazenados em local
apropriado. 
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A equipe Feneis exerce suas atividades sob a
coordenação do Memorial desde maio de
2018 e já digitalizou em torno de 30.000
processos trabalhistas até junho de 2021. 

São profissionais cientes da importância do
seu trabalho e cuidadosos no trato com a
documentação, realizando suas atividades
com zelo, presteza e postura responsável. 

Com essa contratação, o TRT4 presta
importante retorno social por meio da
integração dos surdos ao mercado de
trabalho e, ao mesmo tempo, beneficia-se
de suas competências na execução de
tarefas de alta relevância na dinâmica
administrativa da instituição.

Após a digitalização, os arquivos gerados
são conferidos por servidores do Memorial
para garantir a fidedignidade da versão (ou
representante) digital dos documentos, que
passam a contar com dupla proteção, pois
preservados em dois suportes distintos. 

Me sinto muito bem trabalhando no
Memorial, aqui é um local tranquilo,
onde há troca de conhecimentos,
diversidade e equidade pois todos são
tratados igualmente.

Trabalho aqui no
Memorial vai fazer
3 anos.Gosto muito

do ambiente de
trabalho, dos

colegas e próprio
trabalho. Me sinto
bem, estou cercada

de profissionais
qualificados.

Aprendo sempre
algo novo, pode

melhorar meu
trabalho e tambem

como pessoa. Muito
obrigada pela

oportunidade de
estar aqui. 

Letícia Ferrugem
supervisora da equipe da Feneis e intérprete

Patrícia Rodrigues
 Digitalizadora Feneis



 Só tenho a agradecer, ao Memorial do
TRT/RS, que nos inserindo no mercado de
trabalho, tão difícil para nós, deficientes
auditivos, nos devolveu a cidadania .
Sempre fomos muito bem acolhidos por
todos.
Grata à toda equipe e , principalmente, ao
Sr. Maurício, pela oportunidade e todo o
carinho a nós dispensado "

 
 Eu gosto muito
detrabalhar no

Memorial, pois todos
se ajudam, se há
algum erro, nos

explicam, nós
corrigimos e

aprendemos cada vez
mais.

 Carla Severino
Digitalizadora Feneis

Carla Oliveira
Digitalizadora Feneis



DESCRIÇÃO
ARQUIVÍSTICA
p o r  m e m o r i a l  t r t 4

Por fim, os autos dos processos digitalizados são
descritos usando as regras da arquivologia com o
objetivo de conferir aos documentos metadados
(informações sobre o processo) que possibilitem
sua identificação e agrupamento com outros
documentos semelhantes, viabilizando relatórios e
auxiliando na utilização dessa massa documental
em pesquisas específicas.

As informações da documentação são dispostas em
níveis, do mais geral ao mais particular, com o
objetivo de representar o contexto e a estrutura
hierárquica do fundo e suas componentes
(NOBRADE, 2006). Nos processos trabalhistas, são
descritas informações como datas (inicial e final),
os pedidos da ação, nomes das partes em conflito,
juízes, localidade etc, que permitem ao pesquisador
(Historiador, Jurista, Sociólogo, entre outros)
localizar, entre todos os processos descritos, os que
mais se relacionam com sua pesquisa.

A documentação recebe, então, os chamados
pontos de acesso, que permitem agrupá-la de
forma conveniente, permitindo ainda o
cruzamento das informações. Exemplificando, a
descrição arquivística permite a elaboração de
relatórios de processos que contenham um ou mais
pontos de interesse ou, ainda, contenha
determinada informação e não tenha outra,
possibilitando e disponibilizados ao público em
geral por meio do acervo digital do TRT da 4ª
Região. 



Esse trabalho foi intensificado durante a pandemia,
uma vez que os processos digitalizados possibilitaram
aos servidores e estagiários do Memorial da Justiça do
Trabalho no Rio Grande do Sul descrevê-los de
forma remota. Atualmente, há cerca de 6000
registros lançados, incluindo acervo tridimensional
(objetos, móveis etc) e processos judiciais das
comarcas de Montenegro, Novo Hamburgo e Pelotas,
entre outros.

O acesso pela sociedade à informação é o objetivo
final do ciclo que a documentação percorre desde a
decisão de preservação até a sua disponibilização via
internet.

É exercício da cidadania de ponta a ponta: da criação
de um processo judicial para resolver um conflito
trabalhista à disponibilização dessa documentação
como fonte de informação histórica.

 

www.trt4.jus.br/atom

Acesse o acervo digital
do Memorial do TRT4



 
 

O Núcleo de Documentação Histórica (NDH) da
UFPel Beatriz Loner possui um grande acervo
documental, que foi recebido, via convênio, do

Memorial da Justiça do Trabalho -TRT 4. Tendo
em vista o material, o NDH passou a contar com

um arquivo específico, além de um banco de dados
on-line, com acesso irrestrito, no qual atuam os
nossos bolsistas de iniciação científica, ensino e

extensão. 
Tão logo iniciou a pandemia e com ela a

necessidade de distanciamento social pensamos
como continuaríamos o trabalho, sobretudo de

pesquisa, nos processos trabalhistas. A solução que
nos pareceu adequada foi pesquisar o acervo de

processos digitalizados sobre Pelotas, existente no
site do Memorial. O material contribuiu para a

escrita de artigos, além de capítulos de livros no
qual foram abordados, especialmente, as mulheres

no mercado de trabalho em Pelotas e suas
demandas junto à Justiça do Trabalho.

O material foi ainda importantíssimo para treinar
bolsistas mais novas, no sentido de se familiarizem

com este tipo de fonte. Trata-se de processos
riquíssimos que, digitalizados e acessíveis,

contribuem para a realização de importantes
estudos na área da história social do trabalho. 

 
Profa. Dra. Lorena Gil

NDH/UFPel



 
Durante este momento de pandemia, as atividades
presenciais precisaram ser reorganizadas, tendo em
vista a impossibilidade de se consultar o acervo
físico da Justiça do Trabalho, salvaguardado pelo
Núcleo de Documentação Histórica- Professora
Beatriz Loner, da UFPel. Nesse sentido, o material
digital do Memorial da Justiça do Trabalho nos
possibilitou dar continuidade às pesquisas, de modo
muito eficiente. Além disso, novos bolsistas, que até
então não haviam tido contato com o acervo físico
do NDH, puderam ter uma dimensão de como é um
processo e trabalhar, dessa forma, com uma fonte
primária. 
Dessa forma, o acesso digital desses processos
possibilitou o seguimento das atividades e,
consequentemente, a continuidade das
compreensões acerca da história social do trabalho
e das construções de perspectivas sobre as
trajetórias dos trabalhadores e trabalhadoras
pelotenses.
 

Ariane Regina Bueno e Gabrielle Gotuzzo
Bolsistas História/UFPel


