
As propostas abaixo relacionadas resultaram das discussões realizadas 

nas oficinas de trabalho interinstitucionais, promovidas durante o 1o. Seminário 

Nacional de Museus e Centros de Memória do Poder Judiciário, que ocorreu no 

período de 27 a 31 de agosto de 2012, no Museu da Justiça do Estado do Rio 

de  Janeiro,  no  Antigo  Palácio  da  Justiça,  localizado  na  cidade  do  Rio  de 

Janeiro.  Têm  como  objetivo  apresentar  à  Alta  Administração  do  Judiciário 

elementos que permitam dinamizar as práticas já realizadas, ou por realizar, na 

área  da  memória  e  da  história  judiciárias,  demonstrando  a  proeminência 

dessas  ações  e  a  sua  importância  para  a  preservação,  comunicação  e 

produção  de  conhecimento  da  trajetória  do  Judiciário  brasileiro,  além  de 

destacar a sua relevância frente às demais ações desse Poder, constituindo-se 

em práticas fundamentais para a compreensão, pela sociedade, do significado 

desse Poder do Estado.

Foi decidida, mediante votação pela maioria dos presentes, a criação de 

um Grupo de Trabalho para o estudo do projeto de implementação da Rede de 

Espaços de Memória do Poder Judiciário. O referido Grupo ficou constituído 

pelos  representantes  das  cinco  regiões  geográficas  do  País,  os  quais 

participaram  como  relatores  dos  trabalhos  realizados  nas  oficinas 

interinstitucionais. Terá a incumbência de decidir as ações a serem tomadas, 

inclusive  para  convidar  consultores  especializados  no  tema  e  para  a 

participação de membros dos institutos governamentais da área de memória.

Foi ainda decidida, por votação da maioria, a realização de uma nova 

edição  desse  encontro  no  próximo  ano,  sendo  que  foi  aceita  a  proposta 

provisória  do  Museu do Tribunal  de Justiça do  Estado de São Paulo,  para 

sediar o próximo encontro.

Em função das deliberações tomadas, propõe-se:

1. A  criação  de  uma  rede  de  museus,  memoriais,  centros  de  memória  e 

centros culturais do Poder Judiciário, tendo como foco a memória da Justiça 

em sentido amplo, registrada em quaisquer suportes (textual, tridimensional, 

audiovisual, iconográfico, etc.), com os seguintes objetivos:



1.1.  Divulgar  as  atividades  e  as  características  dos  acervos  das 

instituições  afiliadas,  por  meio  de  quaisquer  ferramentas  de 

comunicação disponíveis;

1.2. Trocar experiências, informações gerais e técnicas, tais como novos 

instrumentos  de  gestão,  de  apoio  administrativo,  de  facilitação  de 

propostas cooperativas,  parcerias, convênios e ações de capacitação; 

Incentivar a pesquisa sobre temas de interesse do sistema judicial;

1.3. Incentivar a pesquisa sobre temas de interesse do sistema judicial;

1.4.  Buscar  a  adesão  de  outras  unidades  não  representadas  neste 

encontro.

2.       Apresentar ao CNJ, por intermédio do PRONAME:

2.1. A implementação dessa rede em nível nacional, com o intuito de 

compartilhar experiências e boas práticas na área de memória do Poder 

Judiciário;

2.2.  Os resultados das ações realizadas no âmbito  dessa rede,  para 

subsidiar a atuação do Comitê quanto às políticas de memória do Poder 

Judiciário brasileiro.

2. Propor ao CNJ, por intermédio do PRONAME:

3.1. A criação de um fórum de discussões on-line para a elaboração de 

diretrizes e normas de implantação e configuração da estrutura funcional 

dos museus, memoriais, centros de memória e cultura do Poder Judiciário, 

obedecendo à legislação pertinente;

3.2.  A  realização  de  cursos  de  capacitação  e  formação  na  área  de 

memória, história e gestão cultural;



3.3.  A  elaboração  de  instrumento  normativo  recomendando  que  os 

tribunais regulamentem os seus espaços de memória, de acordo com as 

referências mínimas de organização dessas instituições;

3.4.  A realização de diagnóstico da situação dos museus, memoriais, 

centros de memória do Poder Judiciário.

4.  Buscar  comprometer  as  altas  administrações  com  a  continuidade  das 

políticas de memória institucional, pela vinculação das mesmas aos programas 

de  gestão  estratégica  já  existentes,  dentro  das  iniciativas  e  objetivos  de 

comunicação externa e interna.

5.  Estimular  a  criação  de  espaços  para  a  preservação,  divulgação  e 

comunicação da memória nas instituições que ainda não os possuem.

6.  Solicitar  aos  órgãos  do  Poder  Judiciário  que  já  contam  com  museus, 

memoriais ou centros de memória e cultura institucionalizados que realizem a 

sua inscrição no Cadastro Nacional de Museus e a sua adesão ao Sistema 

Brasileiro de Museus.

7.  Postular  assento,  junto  ao  Fórum  Nacional  de  Museus  e  ao  Sistema 

Brasileiro de Museus, para os espaços de memória do Poder Judiciário.

8. Promover a disseminação da cultura de memória e de gestão cultural  dentro 

das  instituições do Poder Judiciário e junto à  sociedade.

9. Buscar proporcionar maior visibilidade às instituições de memória, por meio 

de  projetos  realizados  em  conjunto,  entre  si  ou  com  outras  instituições 

congêneres.

Este documento será enviado à Presidência de todos os órgãos judiciais 

brasileiros,  para  conhecimento  das  presentes  propostas,  como  forma  de 

fomentar,  em suas instituições,  diretrizes  para  a qualificação das ações no 

campo da memória institucional do Poder Judiciário brasileiro.


