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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

Desde 1997 esforços notáveis vêm sendo empreendidos para o registro, conservação e 

valorização da memória e história Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Neste sentido, 

um fato marcante é a criação, em março daquele ano, do Centro de Memória, 

denominado Projeto Memória àquela época. Ao longo dos anos atividades de promoção 

do levantamento histórico da Justiça do Trabalho em Minas Gerais, implementação de 

políticas de gestão e preservação do acervo permanente, estimulo às parcerias com 

instituições culturais e de ensino para o registro da memória trabalhista no Estado e à 

consciência social na pesquisa, conservação e restauração do patrimônio trabalhista 

mineiro foram implementadas por meio de diversas ações. Contudo, para a ampliação do 

potencial de condução das atividades descritas é necessária, dentre outras, a revisão da 

infraestrutura tecnológica de apoio ao Centro de Memória, a integração de profissionais 

de qualificação específica à equipe (historiadores, biblioteconomistas e etc) e ampliação 

do espaço físico para o desenvolvimento dos programas. 

Se Junta a esta situação a disponibilidade de equipamento de alto valor histórico para a 

Justiça do Trabalho mineira, prédio tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, cito à 

Rua Curitiba, 835 no centro da capital mineira. Tal disponibilidade representa uma 

oportunidade reunião, em mesmo locus físico, de todas as iniciativas de valorização da 

memória e história do judiciário trabalhista da 3ª Região, bem como de ampliação da 

prestação de serviços culturais ao público em geral, bem como do acesso deste aos 

registros históricos do TRT3. 

 

DESCRIÇÃO 

Estruturação de espaço multiuso que reúna os programas e projetos do Centro de 

Memória, as bibliotecas do TRT3 e que permita realização de atividades culturais de 

promoção e valorização do conhecimento. As entregas do projeto devem envolver: 

• Ampliação das atividades de registro histórico da memória. 

Ampliação para a oferta dos seguintes serviços: 
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• Estruturação de espaço para realização de exposições, seminários, congressos 

e apresentação de filmes; 

• Ampliação da estrutura de produção e disponibilização de material 

audiovisual; 

• Ampliação do laboratório de pesquisas de acervo processual histórico; 

• Estabelecimento de convênios com instituições parceiras; 

• Reunião do acervo de processos de guarda permanente e bibliográfico 

(unificação das bibliotecas); 

• Concentração das atividades educacionais de promoção e ampliação do direito 

à cidadania; 

• Mapeamento de competências necessárias e reestruturação da equipe de 

atuação nos projetos e ações em desenvolvimento; 

• Captação de recursos por meio de lei de incentivo à cultura. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

� Ampliação do intercâmbio cultural com o público interessado; 

� Conscientização do público interessado sobre as competências da justiça do 

trabalho; 

� Elevação do nível de satisfação dos usuários dos serviços a serem concentrados no 

centro de memória; 

� Fortalecimento da imagem da Justiça do Trabalho; 

� Potencialização da mídia espontânea em torno da temática da memória da Justiça 

do Trabalho 

� Ampliação da capacidade gestão da documental e de memória da JT, bem como 

de disseminação do conhecimento; 

� Criação de um mecanismo efetivo de diálogo com instituições públicas afins e 

aumento do estabelecimento de parcerias para fins de gestão da memória da JT. 

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Garantir infraestrutura adequada. 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: novembro de 2014 
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PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO: Desembargadora Emília Facchini 

INDICAÇÃO DE PATROCINADOR DO PROJETO: Desembargadora Emília Facchini  


