
Neste espaço apresentamos algumas condecorações e medalhas que 

foram doadas por familiares de magistrados integrantes do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e, hoje, fazem parte do acervo 

do Museu da Justiça.
   
As peças aqui expostas estão relacionadas à memória institucional 

dos diferentes tribunais que se instalaram neste prédio; aos titulares 

Pertenceu ao Desembargador Oscar 
Accioly Tenório, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado da 
Guanabara, no biênio de 1962-1963.

Concedida ao Desembargador Oscar 
Accioly Tenório. É conferida a 
magistrados pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros, desde 1961,  
como reconhecimento dos relevantes 
serviços prestados à Justiça.

dessas cortes e a um conjunto de magistrados que ajudaram a 

construir a história do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Tais peças expressam, no entanto,  muito mais do que um valor de 

distinção de personalidades individuais. Elas expressam um conjunto 

de memórias de magistrados que, exercendo ou não a presidência de um 

tribunal, atuaram no sentido de construir para o Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro uma história de compromisso e de excelência.

Placa Comemorativa do III 
Encontro de Tribunais de 
Alçada de 1973.

Abotoadura comemorativa 
e faixa distintiva  do V 
Congresso Internacional 
de Magistratti.

Medalha do Mérito Naval.

Medalha do Mérito 
Judiciário. 

Colar do Mérito Judiciário 
do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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PROJETO MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Os Tribunais de Alçada foram 
criados pela Constituição de 1946. 
Constituíam-se como tribunais 
recursais de segunda instância, 
formados por juízes, com a 

competência para  julgar causas de até 20 salários mínimos, ou crimes de 
menor potencialidade ofensiva. Podiam ser Tribunais de Alçada Cível ou 
Tribunais de Alçada Criminal. 

Foi instituída pelo Decreto Lei nº 
24.659 de 11 de julho de 1934. É 
uma ordem honorífica do Brasil, 
criada com a finalidade de agraciar 
militares da Marinha que tenham se 
distinguido no exercício de sua 
profissão e, excepcionalmente, 
corporações militares e instituições 

civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como 
personalidades civis e militares, brasileiras e estrangeiras, que  tenham 
prestado relevantes serviços à Marinha.

Instituído pela Resolução nº 14, de 02 
de dezembro de 1974. Por meio dessa 
Resolução, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro institui o 
"Colar do Mérito Judiciário", com o 
objetivo de homenagear as pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços à cultura jurídica e ao Judiciário 
fluminense. A medalha é acompanhada de diploma assinado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça,  sendo outorgada em solenidade, no dia 
8 de dezembro de cada ano, tendo por paraninfos desembargadores já 
agraciados com a condecoração.  A outorga depende de indicação 
justificada por parte de qualquer desembargador, análise e aprovação pela 
maioria absoluta dos membros do Órgão Especial, ouvido previamente o 
Conselho da Magistratura.

Condecoração da Ordem 
do Mérito Judiciário do 
Trabalho.
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Instituída em 11 de novembro de 
197 0 ,  d e s t i n a - s e  a  a g r a c i a r  
personalidades civis e militares, 
nacionais ou estrangeiras, que 
tenham se distinguido no exercício 
das suas profissões e se constituído em 

exemplo para a coletividade. Bem como as pessoas que, de qualquer modo, 
tenham contribuído para o engrandecimento do País, internamente, ou no 
exterior, na Justiça do Trabalho, ou de qualquer outro ramo do Poder 
Judiciário, do Ministério Público ou da advocacia. Agracia, ainda, 
instituições civis e militares. É entregue sempre no dia 11 de agosto, dia dos 
Doutos Advogados, quando se comemora a fundação dos cursos jurídicos 
no Brasil.



PROJETO MEMÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Comemorativa do I Congresso 
de Direito Penal Militar, 
realizado em 1958, por ocasião 
dos 150 anos da Justiça Militar 
da União.

Condecoração da Ordem 
do Mérito Judiciário Militar.

Condecoração Judiciária 
LEX, do Tribunal de 
Justiça do Trabalho. 

Placa do Superior 
Tribunal Militar. 

Medalha da Ordem 
do Mérito Aeronáutico.  

Condecoração da Ordem 
do Mérito Militar.
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Instituída em 11/01/1970, destina-se 
a agraciar personalidades civis e 
militares, nacionais e estrangeiras, que 
tenham se distinguido no exercício de 
suas profissões e se constituído em 
exemplo para a coletividade, bem 

como as pessoas que, de qualquer modo,  tenham contribuído para o 
engrandecimento do País, internamente ou no exterior, da Justiça do 
Trabalho ou de qualquer ramo do Poder Judiciário, do Ministério Público 
ou da advocacia. Agracia, ainda, instituições civis e militares.

Instituída através do Decreto Lei nº 
43.195 de 20/2/1958, pelo Superior 
Tribunal Militar, em comemoração 
ao sesquicentenário de sua criação. 
Concedida aos integrantes da 
J u s t i ç a  M i l i t a r  d a  Un i ã o ,  
instituições e personalidades civis e 

militares que tenham prestado bons serviços ou demonstrado apreço 
à Justiça Militar da União.

A Ordem do Mérito Aeronáutico foi a 
primeira condecoração criada pela 
Força Aérea Brasileira, ainda no ano 
de 1943, por meio do Decreto Lei nº 
5961 de 01/11/1943. Destinada a 
premiar os militares da Aeronáutica 
que tenham prestado serviços 

relevantes ou notáveis ao País, ou tenham se distinguindo no exercício da 
sua profissão. Assim como para reconhecer serviços prestados à 
Aeronáutica por personalidades civis e militares e por organizações 
militares e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, podendo ser 
concedida por decreto presidencial.

O Tribunal de Alçada Criminal do 
Rio de Janeiro era um tribunal  
recursal de segunda instância. 
Funcionou no Antigo Palácio da 
Justiça, de 1975 a 1998.

Medalha comemorativa do 
Jubileu de Prata do Tribunal 
de Alçada Criminal do 
Rio de Janeiro, 1971 - 1996.
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Instituída pelo Decreto Lei nº 
24.666, de junho de 1934, revisto 
e atualizado pelo Decreto Lei 
nº48.461, de 05 de Julho de 
1960 .  É  conced ida  para  
distinguir militares, civis e 

instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado 
serviços relevantes à nação brasileira, especialmente às forças 
armadas terrestres.


