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Em 2013, o acervo de processos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, do período de 1935 a 
2000, foi nominado como Memória do Mundo pela Unesco. 
Com esse reconhecimento, os processos trabalhistas deixaram de ser patrimônio exclusivo da União, 
passando a pertencer a toda a humanidade. 
Com isso, surge a necessidade de que sejam preservados, estudados e amplamente divulgados ao 
público em geral. 
A Série Registros visa a preservar a memória oral dos atores que participaram da história da Justiça do 
Trabalho do Rio Grande do Sul e que atuaram diretamente nesse acervo documental, destacando o 
aspecto humano existente em cada página dessas ações trabalhistas.  
Ela objetiva reconstruir as memórias individuais e coletivas consolidadas, disponibilizando-as para 
que sirvam de subsídio para outros campos do conhecimento, como a História, a Sociologia, a 
Antropologia, a Psicologia, etc. 
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Magistratura Trabalhista Gaúcha 
Advocacia Trabalhista Gaúcha 
Ministério Público do Trabalho 
Juízes Classistas 
Servidores da Justiça do Trabalho

Com isso, formou-e um acervo audiovisual de entrevistas com ricas histórias que abarcam as 
diferentes visões das classes profissionais que fizeram e fazem a história da Justiça do Trabalho no Rio 
Grande do Sul.

Nesse projeto, foram entrevistados os pioneiros das seguintes classes de trabalhadores:
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Apoio da Administração da Instituição

Grande receptividade dos usuários da Justiça do Trabalho, fazendo com que seus 
resultados alcancem um grande número de pessoas

A multiplicidade de ferramentas utilizadas no projeto permite o alcance de todas as gerações, 
pois se utiliza de eventos (mostra) que possuem grande apelo visual e, também, das redes 
sociais, site e canal de WebTv no Youtube, que permitem maior divulgação do material 

A apresentação dos documentários em uma sala de cinema atraiu aproximadamente 
250 pessoas na sessão realizada e, com a sua divulgação no canal WebTv no Youtube, 
certamente alcançará um expressivo e ilimitado número de espectadores. 
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Os custos do projeto, que já não eram significativos, foram reduzidos em cada etapa, 
fazendo com que o projeto não tenha grande impacto financeiro para a Instituição.

A Série Registros tem cada vez mais instigado entidades representativas dos profissionais envolvidos  
e os convidados a participarem como apoiadoras do projeto, o que também demonstra o grau 
de satisfação do público-alvo.

Divulgação em nível internacional, uma vez que a prática é anualmente informada no relatório 
de atividades remetido à Unesco, em razão da certificação "Memória do Mundo", ocorrida em 2013.
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RESULTADOS Infraestrutura do Memorial e alguns 
locais do Tribunal para a realização 
das entrevistas (Sala de Togas 
do Plenário do TRT4 e seu Foyer, 
e o lounge da Escola Judicial). 
Em alguns casos, as 
entrevistas ocorreram nos 
escritórios ou nas residências 
dos entrevistados.

INFRAESTRUTURA
EQUIPE

ORÇAMENTO

> 4 magistrados (entrevistadores 
e supervisores do projeto) 
> 6 servidores 
 
> Disponibilização média 
de 10h semanais

> 1ª etapa: R$23.990,00 
> 2ª etapa: R$8.640,00 
(servidores absorveram as 
atividades do designer gráfico)  
> Etapas seguintes: Servidores 
absorverão parte das atividades 
de produção dos vídeos (preparo 
do roteiro e a captação de 
entrevistas). Custos do projeto 
restritos à produção final 
(equipamentos e conhecimentos 
técnicos avançados).
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Secretaria-Geral da Presidência 
Secretaria de Comunicação Social 
Escola Judicial

Caixa Econômica Federal  
Amatra IV (Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 4ª Região) 
Ordem dos Advogados do Brasil  
Caixa de Assistência dos Advogados  
Agetra (Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas) 
Satergs (Associação dos Advogados Trabalhistas 
de Empresas do RS) 
ESA (Escola Superior de Advocacia) 
Abrat (Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas) 
Ajucla (Associação dos Juízes Classistas) 
Secretaria de Comunicação Social do TST (TV TST) 
Sintrajufe (sindicato dos servidores do TRT4)

UNIDADES DO PRÓPRIO TRIBUNAL PARCEIROS EXTERNOS
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Algumas alterações no escopo, como 
número de entrevistados e prazo para 
finalização das entrevistas, 
foram necessárias no decorrer da primeira 
etapa, o que serviu de aprendizagem para o 
melhor planejamento da etapa seguinte. 

Por se tratar, em sua maioria, de 
entrevistados com idade avançada, a 
adequação de suas agendas com a 
disponibilidade dos magistrados 
entrevistadores, também é uma dificuldade 
a ser considerada e superada. 

A metodologia de dividir o projeto em etapas acaba por minimizar as principais dificuldades 
encontradas na etapa anterior. 
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A complexidade do projeto também deve 
ser destacada e muito bem estudada, a fim 
de minorar os riscos e as incertezas no 
decorrer de sua execução, que, ainda que 
tenha duração de quatro anos, precisa se 
manter fiel ao planejamento inicial. 

A inexistência, no âmbito do TRT4, de 
equipamento técnico e de servidores 
qualificados com o conhecimento técnico 
necessário para a etapa de produção 
avançada dos vídeos, o que demanda 
terceirização específica desse serviço.
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Entrevistados residentes fora do Estado 
precisam ser entrevistados por 
videoconferência, o que demanda maior 
cuidado na logística e o estabelecimento 
de parcerias com órgãos externos.
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Reunião, em um mesmo projeto, das visões de todas as classes profissionais que atuam 
ou atuaram na Justiça do Trabalho, relacionando-as ao acervo de processos trabalhistas relativos 
ao período de 1935 a 2000 e instigando-as a falar sobre temas previamente selecionados, que 
permitem a identificação de semelhanças e diferenças entre os variados pontos de vista. 

Aproximação institucional do Poder Judiciário Trabalhista com a comunidade específica onde 
está inserido, valendo-se do resgate de um acervo afetivo comum, constituído por relatos, 
imagens, documentos e objetos pertinentes àqueles profissionais, de origens diversas, 
que constroem o dia a dia da história dessa Justiça Especializada. 
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Melhora e fortalecimento das relações do Judiciário Trabalhista com seu público interno e externo, 
bem como com a inter-relação desses profissionais na rotina de trabalho diária, em um processo 
onde ganham todos os envolvidos. 
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Em sessão de cinema, foram apresentados os documentários finalizados e relativos à Magistratura 
e à Advocacia Trabalhistas Gaúchas, a qual foi promovida, conjuntamente com associações de 
classe e de forma absolutamente inédita no âmbito da 4ª Região. 
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Com a finalização do projeto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região terá um valioso 
acréscimo em seu acervo de memórias orais e doações recebidas por parte dos entrevistados, as 
quais serão totalmente disponibilizadas para o público e pesquisadores.

Formação de um acervo de entrevistas dos diversos atores do Poder Judiciário Trabalhista 
 Gaúcho, tendo em vista também que, com a crescente judicialização de conflitos na sociedade 
contemporânea, o Poder Judiciário ganhou nova visibilidade e importância sociopolítica, sendo, 
portanto, cada vez mais interessante estudar sobre sua história, composição e atuação. 
Por outro lado, considerando o recente e expressivo corte orçamentário a que foi submetido o Poder 
Judiciário, e mais seletiva e drasticamente o Poder Judiciário Trabalhista, faz-se necessário 
reafirmar sua relevância para a solução dos conflitos e para a pacificação social.
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Elaboração de texto-base sobre a história da classe profissional que será estudada 
na etapa respectiva 
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Início: Agosto/2014 

1

2

3

4

Levantamento de documentos e objetos inerentes aos profissionais 

Convite às entidades representativas das classes profissionais dos entrevistados para colaborar 
por meio da indicação de entrevistados, empréstimo ou doação de documentos, objetos e imagens, 
bem como com a divulgação do projeto  

Obtenção das listagens dos possíveis entrevistados para a definição de critérios objetivos de 
seleção dos entrevistados, priorizando-se os pioneiros  
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Agendamento das entrevistas, de acordo com a disponibilidade de entrevistados 
e entrevistadores 

5

Realização das gravações de áudio e vídeo e de fotografia 6
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Decupagem dos vídeos, selecionando os trechos para compor o documentário 7
Elaboração de painéis que retratam a história da classe profissional 8

Elaboração dos trailers dos documentários 9
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Organização da mostra onde são expostos os painéis, os documentos e os objetos selecionados 
e apresentado o trailer do documentário 

10

Intensa divulgação midiática e perante todas as entidades representativas de profissionais que 
atuam na Justiça do Trabalho e em órgãos congêneres do Poder Judiciário  

11

Apresentação e disponibilização do documentário na íntegra na internet: 
      > Magistratura: https://www.youtube.com/watch?v=KFjN8CE837c 
      > Advocacia: https://www.youtube.com/watch?v=Q-jRDSMg944&feature=youtu.be 

12

Disponibilização de trechos das entrevistas no Facebook, em formato de teaser. 13
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Grande corpus de entrevistas armazenado no memorial 

Coleta de dados inéditos por meio das entrevistas e de documentos por doação 

Alcance social atual e futuro 

Envolvimento emocional 

Relevância social: Experiência dos mais velhos a serviço dos mais jovens 

Resguardo da documentação histórica da Justiça do Trabalho 
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Grande corpus de entrevistas armazenado no Memorial

Com as primeiras duas etapas da Série Registros, o Memorial já obteve 58 entrevistas. 
Com as etapas que tratam do Ministério Público do Trabalho, os Juízes Classistas e os Servidores, 
estima-se que serão coletados mais 50 depoimentos.  
O Memorial, além dessas, está em vias de estabelecer uma parceira com a Escola Judicial, 
para entrevistar também os Ex-Diretores da Escola e seus parceiros. Serão, então,  
aproximadamente mais 20 entrevistas com temática específica, as quais complementarão a 
Série Registros.

Ao todo, são mais de 120 
entrevistas disponíveis para
consulta ampla e irrestrita. 
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Coleta de dados inéditos por meio das entrevistas e de documentação por doação 

Dados históricos, personalidades importantes, fatos marcantes de épocas passadas, 
em que a preservação documental não tinha a relevância atual. 
Além disso, os entrevistados ou suas entidades representativas doaram documentos, fotos, 
objetos que complementam o acervo do Memorial sobre a classe profissional respectiva.  
Assim, este prática resgata informações por vezes perdidas na documentação oficial da 
Justiça do Trabalho, que são interpretadas de diferentes maneiras, conforme o ponto de 
observação, além do que há peculiaridades da história que não estão registradas em 
documentos oficiais, e as entrevistas permitem que essas sejam conhecidas.

Resguardo da documentação histórica da Justiça do Trabalho 

Material entra para o acervo de entrevistas do Memorial, que, antes da Série Registros, 
era composto por 57 entrevistas, as quais são cuidadosamente guardadas e preservadas, 
protegidas de danos ou perigos, ficando disponíveis para as futuras gerações.
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Envolvimento emocional

Quando se aborda o aspecto humano das relações de trabalho, muitas pessoas se identificam e 
se emocionam. Mais do que isso, elas "param" para ver do que se trata a prática, veiculada por meio 
dos vídeos em postagens no Facebook, e também compartilham o conteúdo.
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Relevância social: Experiência dos mais velhos a serviço dos mais jovens 
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Alcance social atual e futuro 

> Cada etapa do projeto alcança um amplo número de pessoas, uma vez que diversifica 
seus meios de divulgação. 
 
> As exposições, que somente nos eventos de inauguração contaram com a presença de 
mais de 100 pessoas, ficam em exibição por aproximadamente 30 dias no Prédio-Sede 
do TRT-RS, em Porto Alegre, e 30 dias no Foro Trabalhista de Porto Alegre. 
 
> Além disso, as exposições são solicitadas por entidades externas para compor seus espaços 
ou eventos, tal como ocorreu na solenidade de Posse da Nova Diretoria da Agetra, em 2015, e o 
pedido feito pela Universidade de Passo Fundo, em 2016.
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> Em todo o decorrer do projeto, são constantemente expostos trechos dos vídeos na página do 
Memorial no Facebook, o que faz as pessoas permanecerem vinculadas ao projeto ao longo 
de todo o ano. 
 
> Cada trecho de vídeo publicado tem um certo número de pessoas alcançadas, o que varia 
de acordo com o número de curtidas e compartilhamentos de cada publicação e, principalmente, 
do conteúdo do trecho publicado.  
 
> Nota-se que trechos com conteúdo mais "denso" não atraem tanto a atenção dos usuários como 
trechos com conteúdo mais "leve", que abordam justamente o aspecto humano da Instituição. 
O alcance dos vídeos tende a aumentar cada vez mais, pois o projeto agrega, a cada dia, 
um grande número de novos seguidores na página. 
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O trecho de vídeo disponibilizado 
 mais acessado alcançou, até 
o momento, 4.600 pessoas. 
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Os documentários foram publicados no Youtube e divulgados na página 
do Facebook em 5 e 7 de julho. O chamada para o documentário sobre a 
Magistratura teve um alcance de mais de 6.000 pessoas.
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Não há como dimensionar o alcance que essas entrevistas 
terão no futuro. O passar dos anos tornará cada vez mais 
escassa a documentação sobre essa época da Justiça do 
Trabalho, o que fará com que as entrevistas captadas sejam 
cada vez mais acessadas e analisadas por pesquisadores 
dos mais variados campos do conhecimento, em especial 
historiadores, sociólogos, arquivistas, economistas e 
estudiosos da evolução do Direito. 
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Imensurável alcance e 
impacto futuro
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Magistratura: https://www.youtube.com/watch?v=Voyan_Xtjmc&feature=youtu.be 
Advocacia: https://www.youtube.com/watch?v=gKalZZ0Ak0o




