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ENTRE MEIOS E FINS: CENTROS DE MEMÓRIA COMO 
POLÍTICA CULTURAL NO JUDICIÁRIO TRABALHISTA

Lucas Lopes de Moraes1

Belmiro Thiers Tsuda Fleming2

RESUMO: A proposta deste artigo é analisar o desenvolvimento de políticas de 
incentivo à criação de centros de memória nos órgãos do Judiciário brasileiro, 
especialmente na Justiça do Trabalho. Propõem-se tratar tais iniciativas como 
formas de ações/políticas culturais no contexto das instituições públicas, e por 
isso é apresentado um breve panorama do processo de consolidação do conceito de 
política cultural, assim como, das transformações na legislação de gestão documental 
e memória no Judiciário e seus impactos na formalização das diretrizes para a 
guarda e preservação do acervo permanente dessas instituições. Por fim, é descrito 
o processo de implantação e consolidação do Centro de Memória do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, propondo-se uma reflexão sobre os impactos 
de tais iniciativas na cultura institucional e suas potencialidades na ampliação das 
ações e no reconhecimento do papel dessa organização na sociedade brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: política cultural, centro de memória, judiciário

INTRODUÇÃO

MPT pede transferência de documentos do Ministério do 

Trabalho para Arquivo Nacional

Com possível extinção da pasta, preocupação é evitar perda de 

informações relevantes sobre história trabalhista desde 19303.

 No final do ano de 2018, com as propostas do presidente recém-eleito, que 
incluíam a dissolução do Ministério do Trabalho, com sua junção à outra pasta 
ministerial, iniciaram-se as movimentações do Ministério Público do Trabalho para 

1  Mestre e doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social da USP, graduado em Ciências Sociais pela Unesp, campus de Araraquara-SP, 
membro do Núcleo de Antropologia Urbana da USP e pesquisador do Centro de Memória do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, e-mail: lucas.moraes@trtsp.jus.br.
2 Graduado em Ciências Sociais pela UNESP, campus de Marília-SP, pesquisador do Centro 
de Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/São Paulo, e-mail: belmiro.fleming@
trtsp.jus.br.
3 Procuradoria-Geral do Trabalho. MPT pede transferência de documentos do Ministério 
do Trabalho para Arquivo Nacional, MPT Notícias - Portal do Ministério Público do Trabalho, 20 de 
dezembro, 2018.  Disponível em: <http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/
mpt-noticias/aed2c5bf-8b5f-4db0-ad86-f2a5052123b3>. Acesso em: 12 de fevereiro, 2019. 
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assegurar a guarda adequada do acervo permanente do órgão4. Na reportagem supracitada, o 
procurador-geral do trabalho afirma: “É fundamental que se adotem medidas concretas para 
preservação deste patrimônio cultural, cuja gestão e organização se tornarão mais difíceis tendo 
em vista a possível extinção do Ministério do Trabalho como órgão unitário”, e ainda: “Trata-se 
da preservação da memória nacional. É imperioso a qualquer nação que cuide da sua história”. 
O apelo do procurador-geral é emblemático das tendências recentes na Administração Pública 
Federal, que ao longo das últimas duas décadas têm demonstrando crescente preocupação 
em relação à gestão documental e à elaboração de políticas de guarda e preservação de seus 
acervos. Contudo, o caso do Ministério do Trabalho levanta mais questionamentos, relativos 
à necessidade de pesquisa e divulgação de tais acervos, que apenas armazenados em seus 
arquivos não são capazes de efetivar todas as suas potencialidades de gerar reflexões sobre a 
instituição custodiadora e a importância da sua atuação.

 Como aponta a antropóloga Mary Douglas, as instituições lembram-se e se esquecem, 
por meio de um processo seletivo, que determina os modelos de pensamento, costumes e 
valores de um determinado grupo (DOUGLAS, 2007). Tais estruturas, produzidas ao longo 
do tempo, conformam a base daquilo que costumamos definir como sociedade e estabelecem 
as diretrizes das nossas instituições/organizações sociais, essas menos abrangentes e mais 
concretas, que as “instituições” definidas por Douglas5. Esse processo de “esquecimento 
institucional” perpassa tal mobilização seletiva dos elementos da memória, que precisam ser 
organizados e preservados, no sentido de disponibilizar um repertório acessível, que possa 
servir de subsídio para a autorreflexão e compreensão da organização em relação ao seu papel 
social e sua importância no contexto em que está inserida. Em outras palavras, uma organização 
que não preserva sua memória estará fadada ao esquecimento, ficando vulnerável a eventuais 
transformações políticas.

 Nesses termos, a proposta deste artigo é analisar o desenvolvimento de políticas de 
incentivo à criação de centros de memória nos órgãos do Judiciário brasileiro, especialmente 
na Justiça do Trabalho, órgão que também tem sofrido ameças de extinção pelo atual governo. 
Propõe-se tratar tais iniciativas como formas de ações/políticas culturais no contexto das 
instituições públicas, e por isso é apresentado um breve panorama do processo de consolidação 
do conceito de “política cultural”, assim como, das de transformações na legislação de gestão 
documental e memória no Judiciário, seus impactos na formalização das diretrizes para a 
guarda e preservação do acervo permanente dessas instituições e no investimento em pesquisa 
e divulgação da memória. Por fim, é descrito o processo de implantação e consolidação do 
Centro de Memória do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/São Paulo, no qual atuam 

4  Por meio de Medida Provisória (890 de 1º de janeiro de 2019), o presidente Jair Bolsonaro reorganizou as 
pastas ministeriais e extinguiu o Ministério do Trabalho, que teve suas competências distribuídas entre as demais 
pastas.
5 Mary Douglas, ao falar das instituições refere-se ao conjunto de relações e valores que podem ser definidos 
como estruturas sociais, que por sua vez conformam uma noção de sociedade, ou seja, aquilo que definimos 
usualmente como instituições ou organizações públicas seriam produto de tais estruturas sociais.
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os autores do artigo, propondo-se uma reflexão sobre os impactos de tais iniciativas na cultura 
institucional e suas potencialidades na ampliação das ações e no reconhecimento do papel 
dessa organização na sociedade brasileira.

ENTRE POLÍTICAS CULTURAIS E MEMÓRIA

 A gênese das políticas culturais no ocidente é assunto largamente estudado 
academicamente, e, embora longe de um consenso entre os intelectuais, existem pontos de 
convergência em efemérides entre os anos 30 e 60 que podem ser considerados como grandes 
marcos na discussão do tema. Rubim (2009), analisando Xan M. Bouzadas Fernandez, destaca 
as iniciativas político-culturais da Segunda República Espanhola (nos anos 30); a instituição 
do Arts Council na Inglaterra (na década de 40) e a criação do Ministério dos Assuntos 
Culturais da França (em 1959). Dessas três iniciativas, o Ministério dos Assuntos Culturais 
da França seria a experiência de melhor exemplo de políticas culturais estatais, pelo nível 
de sua institucionalização e abrangência. No Brasil, como destaca Rubim (2007), traçar uma 
genealogia das políticas culturais é tarefa complexa, uma vez que a bibliografia sobre o assunto 
revela-se “(...) dispersa, fragmentada, desigual e impregnada de atenções e silêncios. (ibid., 
p. 12)”. Mesmo com essa ressalva, o autor indica como marcos na instituição das políticas 
culturais brasileiras as experiências da passagem de Mário de Andrade no Departamento 
de Cultura da Prefeitura de São Paulo, e a implantação do Ministério da Educação e Saúde 
(1930), em especial o período em que Gustavo Capanema chefiou o ministério, de 1934 a 1945. 
Essas experiências serviram para ampliar o conceito de cultura, incluir outras regiões do país 
na discussão cultural (com a expedição para pesquisas folclóricas ao Norte e Nordeste), e o 
acolhimento de diversos intelectuais em órgãos do governo varguista. Nesse último aspecto, 
Rubim destaca que esse movimento inaugurador da gestão de Capanema foi “(...) esteticamente 
modernista, e politicamente conservador (...) (ibid., p. 16)”, revelando os paradoxos que 
permeavam as políticas culturais no Brasil, e que irão se estender até as políticas mais recentes. 

 Mesmo que as políticas culturais comandadas pelo Estado possam incorrer 
na centralização e elitização da cultura, orientando o acesso consumo de bens culturais 
determinados, valorizando o trabalho de uma elite mais consolidada e de viés político consoante 
ao status quo, não se pode ignorar a necessidade de um plano de políticas culturais estatais. Há 
de se considerar também que, atualmente, a discussão de políticas culturais tende a considerar 
a cultura em sua cotidianidade, descentralizando as intervenções culturais, expandido o 
conceito de cultura para além dos seus centros tradicionais. Nesse sentido, fortalece-se a ideia 
de identidade cultural, de pertencimento de grupos locais/regionais, emergindo demandas 
político-sociais a partir degrupos outrora ignorados.
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 Na definição de Teixeira Coelho (1997), políticas culturais podem ser encaradas:

(...) como programa de intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades 
privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais 
da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Sob 
este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se assim como o conjunto de 
iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e 
o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento 
do aparelho burocrático por elas responsável. (ibid., p. 292)

 Assim, qualquer que seja a diretriz da política cultural, ela sempre encerra em si uma 
finalidade (um objetivo, alinhado ao planejamento da entidade que a promove), mesmo que 
vise à democratização da cultura, à difusão do patrimônio cultural e ao favorecimento do 
desenvolvimento cultural. Nesse sentido, cabe ressaltar que, se em um momento as primeiras 
ações de políticas culturais estavam associadas ao desenvolvimento de um conceito de nação, 
na articulação constante entre o binômio cultura e estado nacional, atualmente, as políticas 
culturais tendem a visar a ações mais localizadas e pulverizadas, dando voz a pequenos 
grupos, outrora marginalizados. Importante lembrar que políticas inseridas no contexto de 
uma sociedade de consumo, globalizada, ao mesmo tempo que demanda que diferentes 
grupos culturais sejam ouvidos, incentiva o consumo cultural enquanto mercadoria, exigindo 
indicadores de “lucro” e “sucesso” de políticas culturais. Como afirma Ventura (2005, p. 84): 
“A globalização inevitavelmente amplia e fragmenta as demandas por políticas e lhes impõe 
outras estratégias de justificação, sejam elas ao nível discursivo ou na produção de indicadores 
econômicos e de consumo”.

 Essa mudança do aspecto macro de políticas culturais, de uma diretriz nacional, para 
o desenvolvimento de políticas culturais em esferas mais fragmentadas, a nível mais local 
e de consumo cultural, desenham o complexo cenário das políticas culturais na atualidade. 
Por certo, discutir políticas culturais é transitar entre campos diversos das ciências sociais 
aplicadas, tangenciando aspectos de relações de poder e dominação. Nesse sentido, o Estado 
e seus órgãos não podem se furtar da tarefa de definir e implantar políticas culturais de 
caráter educacional e emancipatório, lutando contra os aspectos puramente mercadológicos 
do consumo cultural.

Não é aceitável, portanto, que o Estado abdique de suas responsabilidades como 
instituição republicana e democrática na coordenação dos processos educacionais e 
culturais. Traduzindo: se, no governo democrático e popular, o Estado não coordena 
suas políticas educacionais, culturais, ambientais e de comunicação apontadas para a 
formação de sua juventude e afirmação do novo projeto nacional estará se condenando 
à inépcia e ao conservadorismo. O mercado não fará por ele. (TIERRA, 2005, p. 142)

As “três tristes tradições” das políticas culturais no Brasil, como aponta Rubim (2015)6, 
desembocam em um momento atual de instabilidades, caracterizado pela ausência de políticas 

6  O autor apresenta “três tristes tradições”: ausências, autoritarismos e instabilidades. As “ausências” se 
referem ao período do Brasil colônia até 1930, quando não existiam políticas culturais institucionalizadas; os 
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permanentes, descontinuidades administrativas e o desmantelamento do papel das instituições 
públicas na promoção e financiamento de ações culturais. Por isso, normas e recomendações, 
oriundas da atuação de órgãos fiscalizadores e de setores do Executivo e do Judiciário, fazem-
se importantes, pois trazem a estabilidade e os nortes para a implantação de políticas culturais 
no setor público, além de permitir a perenidade de ações, que deixam de ser tão vulneráveis 
às mudanças nos corpos diretivos das instituições.

 No ramo do Judiciário especificamente, a atuação dos diversos órgãos das esferas 
federal e estadual é caracterizada pela prestação jurisdicional, constituída principalmente pelo 
processamento de ações de sua competência. Ainda, políticas de gestão documental e arquivo, 
são frequentemente pensadas como formas de realizar a manutenção do papel comprobatório 
dos acervos correntes e permanentes, e estabelecer diretrizes para a guarda e descarte, diante 
da imensidão dos documentos produzidos pelas diferentes instâncias e ramos do Judiciário. 
Com a Constituição de 1988, ao inserir em seu artigo 216 os documentos como parte do 
patrimônio cultural brasileiro, indicando sua salvaguarda e difusão, começa-se a desenhar um 
movimento legislativo em prol da gestão arquivística e de memória. A década de 1990 inicia-
se com a edição de legislação específica e detalhada para a gestão documental e arquivística, 
voltada prioritariamente às funções primárias e comprobatórias dos documentos pertencentes 
aos acervos dos órgãos públicos e privados. A lei nº 8.159, de 1991, dispõe sobre a Política 
Nacional de Arquivos Públicos e Privados, propondo definições e algumas obrigações desses 
órgãos de forma panorâmica, lacuna que só será preenchida com a sua regulamentação, em 
2002, por meio do Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro7. Políticas de pesquisa e divulgação desses 
acervos permanecem tímidas e esporádicas e não se estendem de forma consistente a ações 
de promoção da imagem, história e memória das instituições detentoras desses arquivos.

 Como apontam Dias (2013) e Marques (2005, 2007), na década de 1990, a preocupação 
com a preservação dos acervos e da história dos diferentes ramos do Judiciário brasileiro adveio 
principalmente de trabalhos realizados por iniciativa de centros de pesquisa e pesquisadores 
externos. Somente nos últimos 20 anos as instituições do Judiciário voltaram-se para a 
consolidação de uma política de preservação, organização e divulgação dos seus acervos, e 
mais que isso, para a produção de conhecimento sobre essa massa documental acumulada, 
que tem se desdobrado em trabalhos voltados ao resgate e reconstituição da memória. Em 
relação à gestão documental, no início dos anos 2000, o Tribunal Superior do Trabalho publica 
resoluções administrativas que instituíram um Programa de Gestão de Documentos e comissões 
permanentes para debater o assunto, uniformizando, em 2002, os procedimentos no âmbito 
da Justiça do Trabalho relacionados às questões técnicas de guarda, avaliação e eliminação 
de autos. 

“autoritarismos”, dizem respeito aos períodos de governos autoritários e suas parcas políticas culturais impositivas; 
e as “instabilidades” são a fragilidade e falta de continuidade nas políticas culturais atuais.
7  Tal decreto se ateve em estabelecer a competências do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) e 
do Sistema Nacional de Arquivos (Sinar), definir o conceito de documentos e arquivos públicos, assim como 
estabelecer de maneira superficial os critérios de avaliação e guarda documental.
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 Nesse contexto, apesar de ainda não existirem bases legais bem definidas, surgem 
iniciativas pioneiras no interior do Judiciário brasileiro, como o Projeto Memória do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul em 1998, que, em 2002, ganhou instalações próprias, sendo 
transformado no Memorial do Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, passando a figurar 
como um dos primeiros espaços voltados ao resgate da memória do Judiciário. Na Justiça do 
Trabalho, o primeiro registro de um Centro de Memória é no TRT-19 (Alagoas), instituído em 
1994, e inaugurado em 1996, a partir da doação do acervo particular do magistrado Pontes de 
Miranda, unidade que mais tarde receberia atribuições voltadas à gestão documental e memória 
da instituição. Já no início dos anos 2000, nota-se uma tendência na fundação de centros de 
memória e memoriais na grande maioria dos regionais trabalhistas, seguindo uma tendência 
nacional dos demais ramos da Justiça, destacando-se o: Centro de Memória do TRT-3 (Minas 
Gerais), em 1999; Memorial da Justiça do Trabalho do TRT-7 (Ceará), em 2000; Memorial do 
TRT-4 (Rio Grande do Sul), em 2003, Centro de Memória do TRT-15 (Campinas), em 2004; 
Centro Cultural do TRT-1 (Rio de Janeiro), em 20068.

 No ano de 2006, surge a primeira iniciativa coletiva no interior do Judiciário Trabalhista 
na área, com a realização do I Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho, em 
Porto Alegre/RS. Do evento, sai uma carta, aprovada na plenária, na qual são propostas 
medidas como: a suspensão da eliminação de autos findos até que sejam revistas as tabelas de 
temporalidade e o incentivo dos Regionais à formalização de parcerias entre seus centros de 
memória e entidades públicas para a pesquisa e preservação da memória institucional. No bojo 
desses encontros, no mesmo ano é fundado o Memojutra – Fórum Nacional Permanente em 
Defesa da Memória da Justiça do Trabalho. O enfoque inicial dos eventos era principalmente 
questões ligadas à guarda e preservação e às diretrizes para a migração do processamento das 
ações para o meio digital. Gradualmente, os temas da pesquisa e da divulgação dos acervos, 
assim como da memória da Justiça do Trabalho, ganha corpo, e, nos dias de hoje, é um dos 
temas recorrentes nos encontros semestrais realizados.

 Contudo, somente em 2011, em ato conjunto do CSJT e TST de nº 11, é instituído o 
Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho (Proname), que traz, em 
suas determinações, noções ligadas à consolidação da memória institucional, preservação 
aliada à divulgação dos acervos, e o fomento da pesquisa sobre temas relacionados à história e 
à evolução do direito e da Justiça do Trabalho. Tal ato consiste em um mecanismo jurídico que 
implanta, de fato e de forma consistente, uma política institucional nos termos de uma política 
cultural, que passa a indicar explicitamente atividades condizentes com aquelas desenvolvidas 
pelos centros de memória. Até então, a maior parte das iniciativas de normatização técnica 
e conceitual tinham se voltado aos arquivos e à guarda e gestão documental, colocando os 
centros de memória (e memoriais) na periferia das ações institucionais.
8  É importante salientar, que é somente em 2008, por meio da Resolução nº 28, que o Conarq vai estabelecer 
as diretrizes básicas da gestão documental nos órgãos do Poder Judiciário, que aponta como tais iniciativas de 
regionais da justiça dos estados e da trabalhista partiram de demandas institucionais localizadas e sem respaldo dos 
órgãos superiores, tanto aqueles ligados à arquivística como ao próprio Poder Judiciário.
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 Outra inovação da legislação da área foi o ato conjunto nº 37/2011 TST e CSJT, que 
instituiu o Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho 
(CGMNac-JT), prevendo que tal comitê passaria a auxiliar na elaboração de políticas e planos 
estratégicos voltados ao resgate da memória da Justiça do Trabalho. Tais determinações 
formais abriram a possibilidade das iniciativas ligadas aos centros de memória integrarem 
os planos estratégicos dos Tribunais e assim deixarem de ser atividades isoladas das demais, 
transformando-se em política transversal dessas instituições9. Por sua vez, museus, arquivos 
e bibliotecas são amplamente reconhecidos como setores importantes no interior dos órgãos 
públicos e possuem um léxico estabelecido, que, da perspectiva da administração pública 
consegue estabelecer relações com os demais setores das instituições que integram, além 
de terem atividades facilmente inteligíveis para o público interno e externo. Como defende 
Marques (2007), as bibliotecas e os arquivos teriam como principal função “comprovar e 
informar” por meio do amplo acesso aos seus acervos, o que aponta a importância da criação 
de centros de memória no Poder Judiciário, tendo em vista que suas funções são, “além de 
informar e instruir” também “(…) provar, resgatar a memória e, principalmente, interagir 
com a sociedade” (ibid., p. 34). E ainda mais, o centro de memória possui o caráter de ponto 
de difusão tanto da história da instituição, quanto do seu papel na sociedade, ampliando seu 
reconhecimento e incrementando suas atividades: “A informação em um centro de memória 
transcende a sua natureza administrativa e institucional, agregando-se a ela um valor cultural 
e histórico que não se restringe só ao órgão a que o centro está vinculado e suas atividades 
primárias” (MARQUES, 2007, p. 36).

 Nesse sentido, como aponta Gabriela Silva (2016), deve-se considerar que toda política/
ação de caráter cultural diz respeito a uma gramática que nomeia e consolida, antes de tudo, formas 
de ação política no interior das instituições. Centros de Memória são recentes, considerando 
que as primeiras experiências no Judiciário nacional remontam à segunda metade da década 
de 1990, e suas atividades são pouco previstas nos planos estratégicos das instituições, que, 
no setor público, encontram grande dificuldade em legitimar, até internamente, a realização 
de ações que não estejam explicitamente ligadas à sua atividade-fim. Por isso, a importância 
na proliferação de seus campos de ação, e das bases legais de seu funcionamento, no sentido 
de produzir um léxico que possa consolidar suas atividades e expandir cada vez mais sua 
interlocução com a sociedade e com a própria instituição da qual faz parte.

 O processo judicial produz documentos que, na acepção de Ana Maria Camargo (2003), 
possuem no seu cerne o papel probatório como representação e corporificação da ação que os 
geraram. Nesse sentido, seu valor secundário é pouco reconhecido na perspectiva da prestação 
jurisdicional. Por isso, a diversificação das opções estratégicas da instituição, ao investir 
em pesquisa e divulgação do acervo permanente, como aponta Biancamano (2005), permite 

9 Há de se destacar que em 2012 entra em vigor a Lei de Acesso à informação (Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011), que criou mecanismos que permitiram a pessoas físicas e jurídicas terem acesso à informações 
de órgãos públicos sem a necessidade de apresentar motivação.
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que os documentos arquivísticos tenham seu valor secundário evidenciado. A atenção dada 
aos arquivos intermediários em comparação aos arquivos permanentes, também passa a ser 
relativizada, frente a crescente atuação dos centros de memória.

 Existem práticas culturais que necessitam de um tempo mais longo para alcançarem 
resultados. As preocupações com a gestão documental e arquivística no Judiciário Trabalhista, 
frequentemente, são voltadas à organização dos acervos intermediários, à logística de documentos 
e efetivamente ao armazenamento e guarda, limitando as potencialidades dos arquivos públicos. 
A institucionalização de uma política voltada à produção de conhecimento sobre essa massa 
documental e a vinculação dessa produção com a constituição de uma política institucional 
focada na dimensão cultural desses acervos é uma iniciativa que cria espaços de referência 
de pesquisa e “lugares de memória” da instituição. Na definição de Pierre Nora (1993), 
tais “lugares de memória” são resultados da sistematização de diferentes suportes para a 
memória coletiva, que transcendem a vivência e a experiência particular das pessoas, e que 
podem ser vistos, no caso dos centros de memória, como ponto central de todo movimento 
de transformação da instituição. Daí a importância de tais ações, pois, como enfatiza Calabre 
(2007), das disposições legais e das obrigações e responsabilidades da instituição, passa-se 
a um fundamento político-cultural de tais práticas, ampliando assim o escopo de atuação da 
instituição e reformulando a sua própria noção de atividade-fim. Multiplicam-se os “ativos 
culturais” (ibid., p. 13) da instituição, pois ao mesmo tempo em que centros de memórias e 
memoriais se consolidam, arquivos e bibliotecas também passam a ganhar maior visibilidade 
para o público interno e externo.

 Ao comparar as políticas museológicas e arquivísticas com o papel dos centros de 
memória nas instituições públicas, Aldabalde e Grigoleto (2016) apontam como, da perspectiva 
da administração e da definição das atribuições, elas se confundem e, em muitos casos, são 
desenvolvidas pelos mesmos setores, indiscriminadamente. Isso se justificaria pela confusão 
entre os termos “arquivo” e “memória”, entendidos como sinônimos, sendo privilegiada a guarda 
e organização dos acervos em detrimento de outras atividades. Para os autores, a junção entre 
memória e arquivo, muito comum no discurso corrente sobre a gestão documental em acervos, 
é precipitada e precisa ser pensada a partir de suas práticas e finalidades. O arquivo também 
pode ser considerado um lugar de memória, contudo, sua finalidade de guarda e preservação 
não é, por si só, um “ativador” das memórias contidas nos documentos. O arquivo é uma das 
bases que compõe a “memória praticada” de uma instituição (ALDABALDE; GRIGOLETO, 
2016).

 De um papel apenas comprobatório, acervos do Judiciário ganham importância como 
fonte de pesquisa, produção de conhecimento e elemento fundamental da produção de políticas 
culturais internas e externas10. Permite-se também a ampliação do conceito de atividade-fim 
10  Interessante salientar que o acervo histórico de vários órgãos da Justiça do Trabalho já foram nominados 
no Programa Memória do Mundo da Unesco. O acervo do TRT-4 (Rio Grande do Sul), nominado em 2013; do 
TRT-6 (Pernambuco), nominado em 2012; do TRT-3 (Minas Gerais), nominado em 2015 e do TST, nominado em 
2016. 
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da instituição. Da mesma forma, ao reconstituir a história da instituição e reunir memórias 
relativas às trajetórias de pessoas e coisas, evidencia sua importância como ramo do Judiciário 
e seu papel histórico na sociedade brasileira. Faz-se da instituição ponto de inflexão sobre 
a produção de conhecimento sobre o direito, as instituições brasileiras e a produção de uma 
cultura organizacional voltada à valorização da atuação e trajetória de servidores, magistrados 
e jurisdicionados.

Portanto, a documentação administrativa, os processos judiciais, as histórias das 
pessoas que compõem o Poder Judiciário, alinhada a das que buscam a prestação de 
seu serviço, formam a Memória da Instituição, a sua identidade, constituindo, por 
corolário lógico, informação valiosa que deve ser adequadamente preservada; não 
sendo por outra razão que possuem proteção especial conferida pela Carta Magna, 
traduzindo-se em patrimônio histórico e cultural brasileiro. (DIAS, 2013, não paginado)

AS ATIVIDADES DO CENTRO DE MEMÓRIA DO TRT-2

 Conforme apontado (em seção anterior do artigo), é possível notar crescente atenção 
para a área de gestão arquivística e memória na Justiça do Trabalho no começo dos anos 
2000. Tal movimento reverbera por diferentes Tribunais Regionais. Os primeiros sinais no 
TRT-2 revelam-se no ano de 2002, quando há a inauguração do Memorial do TRT-2, “com o 
objetivo de resgatar a história da Justiça do Trabalho, especialmente do TRT da 2ª Região” 
(TRIBUNAL..., 2002, p. 19). O memorial, em fato, era uma exposição de objetos, fotos e 
documentos, que utilizava o prédio da sede do Tribunal e suas seções como parte de seu 
roteiro de visitas. Era uma forma de demonstrar a história do Regional e a evolução do seu 
funcionamento até a atualidade.

 O movimento da exposição aproveita-se da inauguração do Espaço Cultural do Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, ocorrido em 2001, “(...) destinado a exposições artísticas 
e eventos literários e culturais de qualquer natureza, valorizando e divulgando a produção 
intelectual de juízes, servidores e da comunidade em geral” (TRIBUNAL..., 2001, p. 20), 
que eclodiu em uma série de pequenos eventos culturais dentro do Regional, como o I e o II 
Festival de Talentos do Judiciário Trabalhista (2001 e 2005, respectivamente); a formalização 
do Coral da instituição (oficializado pelo ato GP nº 07/2003); e diversas exposições de arte 
abertas ao público no espaço recém-inaugurado. O maior tribunal trabalhista do Brasil, que 
fora fundado em 1941, começava a incluir em sua agenda a cultura e a memória, não apenas 
para seus funcionários, mas também para os jurisdicionados e advogados. No entanto, enquanto 
a gestão documental consolida-se como elemento estratégico da atividade-fim do Tribunal, 
com a formalização da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (publicado no 
ato GP nº 28/2006)- com a participação ativa dessa comissão em grupos de trabalho e estudo 
de gestão documental de órgãos superiores -, a memória é considerada como parte dessa 
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gestão documental, de viés mais pragmático, direcionada para soluções de logística, guarda 
e eliminação de documentos. Assim, paulatinamente, as ações culturais promovidas pelo 
Regional vão se enfraquecendo e mitigando. 

 As discussões sobre memória institucional sob um viés mais cultural voltam à tona 
com a edição do ato GP nº 20/2017, de 26 de junho de 2017. Como parte das ações de 
uma reestruturação administrativa, a Seção de Arquivo Histórico, Memória e Instrumentos 
Arquivísticos, subordinada até então à Secretaria de Gestão da Informação, Projetos e Normas, 
é colocada junto à estrutura da Biblioteca do Regional, vinculada à Escola Judicial. Tal 
estrutura permanece até a edição do ato GP nº 37/2017, de 16 de outubro de 2017, vinculando 
a seção ao Gabinete da Presidência. O próximo passo seria definir melhor as suas atribuições 
dentro de um escopo de promoção da cultura institucional, de preservação e divulgação de 
sua memória, sendo efetivamente realizado no ato GP nº 40/2018, de 19 de setembro de 2018. 
Tal ato define melhor as atribuições do setor, que passa a se chamar Centro de Memória do 
TRT-2. Enquanto o movimento de consolidação do Centro de Memória desenhava-se dentro 
da estrutura do Tribunal, é reunida uma equipe pequena de servidores das áreas de história, 
comunicação social, antropologia e sociologia. 

 As primeiras ações do setor debruçam-se sobre o acervo histórico do Tribunal, 
promovendo o acesso aos processos de guarda permanente por meio de plataforma digital, 
além de realizar sua catalogação para facilitar a indexação, fomentando pesquisas acadêmicas 
na área. Ações locais são realizadas para conscientizar servidores e magistrados da importância 
da guarda permanentemente de processos de cunho histórico, por meio da campanha do 
“Selo Acervo Histórico”. Exposições e textos, frutos de pesquisa no acervo de processos e 
objetos, narram a importância de categorias laborais na luta por mais direitos e da ação do 
próprio Tribunal nessa história. Ações com aposentados, por meio do projeto de história oral 
também são iniciadas, fortalecendo e resgatando a ideia de que a própria instituição é um 
continuum das existências das pessoas que passaram por ela, de servidores a jurisdicionados. 
Como se pode ver, os projetos e produtos realizados pelo Centro de Memória têm alcance e 
impacto cultural/educativo para além de seu público interno, alcançando usuários da Justiça 
do Trabalho, pesquisadores e servidores aposentados. Todas essas ações convocam diferentes 
agentes sociais para auxiliar a ordenar a memória social em torno de uma instituição. Na 
conceituação de Gilberto Velho (1994, p. 103), a memória “(...) é fragmentada. O sentido de 
identidade depende, em grande parte, da organização desses pedaços, fragmentados de fatos 
e episódios separados. O passado, assim, é descontínuo”. Assim, essa descontinuidade da 
memória ganha sentido na interação entre a memória da instituição e das pessoas.

 Por certo que o centro de memória é pautado pela ação interdisciplinar, cruzando 
fronteiras entre a memória institucional, educação, cultura e bem-estar de seu público, balizado 
por uma política cultural que visa a modernidade da disseminação conhecimentos culturais e 
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históricos por meio de seu acervo e ações, auxiliando na disseminação da importância sobre a 
Justiça do Trabalho. Nesse aspecto, aplica sobre a sociedade os preceitos da Carta Magna para 
além das suas atribuições primais, de julgar as lides trabalhistas, favorecendo o conhecimento 
jurídico e histórico para que a sociedade em seu entorno pratique e exija cidadania. Encarar 
o centro de memória como um vetor institucionalizado de consolidação de uma política 
cultural voltada para a manutenção da memória local é reconhecer a importância política da 
memória, tratar a memória como um instrumento social. Assim, o fortalecimento da memória 
institucional do Tribunal é uma forma de resistir à dissolução dos vínculos de importância e 
necessidade da instituição na sociedade contemporânea, diante dos ataques constantes contra 
os trabalhadores e a Justiça Trabalhista. 

 Em seu breve período de existência, o Centro de Memória do TRT-2 conseguiu expandir 
seu raio de ação e, aos poucos, vem estabelecendo vínculos internos e tornando inteligíveis suas 
ações para a própria instituição da qual faz parte. As parcerias com a Secretaria de Comunicação 
do TRT-2, por exemplo, têm permitido a frequente publicação de textos, artigos e postagens em 
redes sociais sobre temas ligados ao acervo histórico e às trajetórias de servidores e magistrados 
do Regional, atraindo assim, a atenção do público interno e angariando contribuições para as 
ações do Centro; sua relação próxima com o setor de Arquivo tem contribuído para a intensiva 
atuação junto ao acervo histórico, e as atividades desenvolvidas sobre o resgate da memória 
têm mobilizado servidores e magistrados, que contribuem com itens de seus acervos pessoais 
e com indicação de colegas que possam contribuir com as atividades do Centro de Memória 
do TRT-2.

 Existe um trabalho ligado à gestão documental que se atém à descrição do acervo 
de processos, documentos administrativos e itens iconográficos, a partir da aplicação da 
Nobrade11, e à disponibilização dessas informações em uma plataforma digital, por meio da 
qual o acervo permanente da instituição têm sido disponibilizado ao público externo12. Essa 
ferramenta informatizada também funciona como um portal, no qual é possível ter acesso a 
todo o conteúdo produzido pelo Centro de Memória. Integra esse projeto a página “Memórias 
Trabalhistas”13, na plataforma Wordpress, na qual são publicados artigos sobre a história da 
Justiça e do Direito do trabalho, curiosidades, histórias de personagens (juízes, servidores, 
advogados), fruto das pesquisas documentais e bibliográficas da equipe, além de atualizações 
do setor. 

 Todas essas atividades são realizadas aliadas a atividades de organização, catalogação 
e descrição do acervo permanente, de acordo com as normas arquivísticas vigentes, para 
assim tornar acessíveis as informações dessa massa documental a pesquisadores externos. 
11  A Nobrade foi aprovada pela Resolução nº 28 do CONARQ, estabelecendo diretivas para a descrição 
no Brasil, de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor, visando facilitar o 
acesso e o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional.
12 Centro de Memória Virtual do TRT-2: https://memorial.trtsp.jus.br/memorial/
13 Memórias Trabalhistas do TRT-2: https://memoriatrt2.wordpress.com/
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Gradualmente o Centro de Memória tem despertado o interesse de pesquisadores vinculados 
a universidades, e sua equipe tem se aprofundado na pesquisa sobre a história do Regional, 
mobilizando temas caros ao direito trabalhista e ao processo de formação das instituições 
públicas brasileiras.

 Contudo, a atuação da unidade lida diariamente com incompreensões e confusões, 
intrínsecas às características de suas ações no interior de um órgão do Judiciário. Esbarra-se 
com uma política institucional consolidada, focada na busca pela excelência na prestação 
jurisdicional e celeridade no processamento das ações. Falar sobre história e memória é mobilizar 
categorias pouco correntes na prática cotidiana de setores necessariamente burocratizados e 
técnicos. Da mesma forma, a imagem da instituição construída pelo jurisdicionado liga-se 
a uma visão utilitarista do processo, do direito e da lei. Esses fatores contribuem para que 
o Centro de Memória seja colocado como setor acessório em relação à função social da 
instituição, resultado direto da ausência de políticas culturais no interior das instituições 
públicas brasileiras, ainda mais daquelas que atuam em áreas supostamente técnicas.

 Um dos pontos que interferem diretamente nessa interlocução interna e externa é a 
ausência de pontos do Planejamento Estratégico do Regional que se aproximem às atividades 
realizadas pelo Centro de Memória14. O Planejamento Estratégico é um instrumento de 
gestão, que, nas últimas décadas, tornou-se elemento fundamental da administração pública, 
por aglutinar a missão, objetivos e projeções futuras de uma instituição (CHIAVENATO; 
SAPIRO, 2009). Nele estão previstas todas as atividades da instituição e a sua conceituação, 
no sentido de estabelecer os parâmetros das ações de cada setor e as formas de avaliação dos 
resultados alcançados. No caso do TRT-2, entre os objetivos estratégicos desse planejamento, 
ainda não consta um que se enquadre às atividades de um centro de memória, o que cria 
obstáculos burocráticos e limitações para as atividades desenvolvidas. Essa questão, porém, 
é recorrente em outros Regionais, o que levou o Memojutra, em 2007, a expedir um ofício a 
todos os órgãos da Justiça do Trabalho, sugerindo que as áreas de gestão documental, memória 
e arquivos fossem contempladas nos planos estratégicos dos Regionais, alinhando-se assim, 
às recomendações conjuntas do TST e do CSJT.

 Esses impasses são ilustrativos de um processo de reflexão interna institucional, do 
qual um Centro de Memória é parte importante. No caso do TRT-2, a existência recente de 
um Centro de Memória vem suscitando experiências e levantando questões sobre o papel 
da instituição, que gradualmente tem chamado a atenção de outros setores e despertado o 
interesse e o incentivo do corpo diretivo. Como defende Gabriela Toledo Silva (2016), uma 
política cultural é caracterizada pela consolidação de um léxico de ação, que, no interior de 
uma instituição, precisa estabelecer interlocuções e se fazer inteligível no contexto de uma 
cultura institucional já enraizada, pois, da perspectiva mais prática da atuação para a boa 

14 No Planejamento Estratégico do TRT-2, o termo “gestão documental” aparece apenas em um objetivo, 
enquanto a “memória” não é citada: “Considera o estabelecimento das melhores práticas de comunicação da 
estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos” (PEI 2015-2020).
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prestação jurisdicional, o TRT-2 tem, ao longo do tempo, demonstrado excelência, batendo 
recordes de produtividade e celeridade no processamento de ações15. Ainda, no decorrer 
de sua trajetória como instituição pública foi fundamental para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito e a garantia de relações de trabalho mais justas no Brasil.

 Berger e Luckhman (2014), ao analisarem os processos que conformam os valores sociais 
e a própria noção de sociedade, apontam para a centralidade do processo de “institucionalização”, 
por meio do qual, normas, hábitos e conceitos tornam-se uma realidade reconhecida. Tal 
mecanismo demanda etapas que passam pela externalização e objetificação dessas mudanças, 
o que, na esfera de uma instituição como o TRT-2, podem ser vistos como o estabelecimento 
de parâmetros administrativo-burocráticos formais, que vão legitimar as práticas de um setor 
como o Centro de Memória. Por isso, os desafios enfrentados pelo Centro de Memória do 
TRT-2, no exercício de suas atividades, e os resultados alcançados pelas suas ações, têm 
levantado questões importantes para reflexões relacionadas à implantação de políticas culturais 
no âmbito dos órgãos públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A proposta desse artigo não é esgotar a discussão sobre políticas culturais nas instituições 
públicas e muito menos dar conta de resgatar todas as ações do Judiciário brasileiro em prol 
da gestão documental, memória e preservação dos documentos históricos. Mais modesta, 
a intenção é levantar o debate sobre a importância de políticas culturais que fomentem a 
pesquisa histórica e dos Centros de Memória para a ampliação da atuação dos órgãos públicos 
na sociedade brasileira, e assim, consolidar o seu papel e valor histórico. Casos como a 
extinção do Ministério do Trabalho levantam questionamentos sobre uma perspectiva apenas 
pragmática da função dos arquivos e da massa documental armazenada pelos órgãos públicos: 
sem pesquisa e visibilidade, tal patrimônio torna-se inócuo e sem sentido. O próprio órgão, que 
historicamente foi fundamental para a consolidação dos direitos trabalhistas e da democracia 
brasileira, perde em força quando a sua memória, como instituição, não é sistematicamente 
resgatada e organizada.

 A Justiça do Trabalho tem sofrido dos mesmos questionamentos que o Ministério do 
Trabalho, sendo colocada em xeque a sua importância e permanência. Ainda que, conjunturas 
políticas possam reformular instituições sociais sem considerar seu legado histórico, o resgate 
da memória da instituição e o fortalecimento de sua imagem, por si só, já são argumentos 
suficientes para o incentivo aos Centros de Memória. Mais que isso, tomado como uma política 
cultural, o Centro de Memória é um vetor que permite ampliar a noção de atividade-fim, tão 

15  No ano de 2017 o TRT-2 obteve índice de 100% de eficiência e recebeu o valor máximo na avaliação 
realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (Relatório Justiça em Números 2017).
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cara aos órgãos do Judiciário nacional, tornando-o ponto irradiador de conhecimento sobre a 
sua área de atuação.

 A história do TRT-2 é quase centenária e, apesar das constantes ameaças de extinção, 
frequentemente demonstra a importância do seu papel por meio da atuação de seus magistrados 
e servidores. E é da relevância da sua atuação que emana a necessidade da ampliação do seu 
conceito de atividade-fim. Uma Justiça dessa magnitude não é fundamental ao seu contexto 
apenas pelo processamento de ações, pois a sua história e a memória contida nos documentos 
arquivísticos e na trajetória de seus servidores e magistrados integram parte importante da 
sua prestação jurisdicional. Preservar esse patrimônio e torná-lo acessível é fundamental para 
a própria autorreflexão da instituição, e faz parte da sua atuação como instituição pública, 
sendo questão fundamental para a garantia de sua permanência. Por isso, faz-se importante a 
consolidação dos centros de memória como política cultural perene nos diferentes ramos do 
Judiciário, não somente para divulgar a imagem e a história da instituição, mas principalmente, 
para ampliar o seu raio de atuação e importância na sociedade brasileira.
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