
A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA E A PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA A 

SOCIEDADE 

 

Otacílio Guedes Marques 

Analista Judiciário - Arquivista do TJDF 

Mestrando em Ciência da Informação - UnB 

otacilio.marques@gmail.com 

 

1. Introdução 

 

O desenvolvimento da pesquisa no campo da História da sociedade, no âmbito do poder 

público, sempre foi prejudicado pela ineficiência de políticas institucionais de preservação de 

fontes documentais. Essa situação é, sobretudo, sensível, hoje, na medida em que as novas 

tecnologias de informação propiciam cada vez mais o acesso a uma pluralidade de fontes 

documentais, que até recentemente eram sem valor enquanto materiais suscetíveis de guarda e 

preservação. 

 Há algumas décadas, a preservação da memória na administração pública vem 

recebendo um tratamento antes inimaginável. Hoje, reconhece-se que o acervo documental, 

em princípio, deve ser preservado, ou seja, a preservação deve se constituir em uma rotina. A 

máquina ou instrumento hoje utilizado será a peça de museu amanhã; o papel, o documento 

hoje produzido, constituirá o acervo de um arquivo ou de uma biblioteca amanhã. Então, 

deve-se garantir a organicidade dos documentos, proporcionando, assim, que se tenha no 

acervo um reflexo das atividades e a própria memória do órgão. 

 Nesse sentido, o projeto de criação do Espaço Histórico Cultural do TJDF e o Centro 

de Memória Virtual objetiva reconstituir e preservar parte da trajetória do Tribunal de Justiça 

do DF. Devido à importância desta corte junto à sociedade, essa história merece ser recontada, 

preservada e difundida, ampliando conceitos e definições, que se apresentam cada vez mais 

vinculados à memória da sociedade. 

 A proposta consiste em instalar, na sede do TJDF, um centro de memória que 

contemple várias formas e suportes de registros do conhecimento. Esse projeto cumprirá 

relevante papel na preservação e descoberta de informações contidas nos diversos suportes 

existentes no Tribunal. É importante ressaltar que o TJDF, ainda não possui, de forma 

sistematizada, espaços abertos à visitação, dedicados à pesquisa histórica e à cultura. Com a 
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instalação do Espaço Histórico Cultural, os pesquisadores, estudantes e visitantes terão acesso 

à memória institucional, à sua história e à importância do Poder Judiciário no 

desenvolvimento do Distrito Federal. 

 Dentro dessa perspectiva, esse projeto tentará responder as demandas do TJDF, no 

sentido de preservar a diversidade cultural do Poder Judiciário do Distrito Federal e do Brasil, 

desde os primórdios do Brasil-Colônia, passando pela transferência e consolidação da Nova 

Capital, até os dias atuais. 

 É importante ressaltar que este trabalho é parte de um projeto de dissertação em 

desenvolvimento no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade 

de Brasília. Além disso, tem-se buscando a efetivação desse projeto junto ao TJDF. Nesse 

sentido, tem sido tomada iniciativas quanto à sensibilização da administração superior para o 

desenvolvimento do mesmo.  

 

2. Caracterização do TJDF 

 

 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é um órgão do 

Poder Judiciário que tem como missão “garantir o pleno exercício do direito, indistinta e 

imparcialmente, a toda a sociedade do Distrito Federal e Territórios”. Sua história está 

ligada à capital federal desde o Brasil-Colônia até a transferência da capital do Rio de Janeiro 

para Brasília.  

 Após 45 anos da instalação do Tribunal em Brasília, essa instituição está se 

consolidando na capital federal, contando hoje com dez fóruns instalados nas cidades satélites 

do Distrito Federal. 

 A informação judicial mantida sob a custódia do TJDFT abrange todos os tipos de 

documentos, sejam eles arquivísticos, bibliográficos ou museais, em papel, audiovisuais e em 

outros suportes, produzidos e/ou acumulados pelo Tribunal, mesmo antes da transferência da 

capital até os dias atuais, além de documentos relativos aos antigos territórios. 

 As informações sobre a identidade histórica do TJDF estão distribuídas por diversos 

setores do Tribunal, sendo que a identificação, organização, preservação e disponibilização 

destes documentos e informações constituem o objeto deste trabalho e representam um 

importante subsídio para a pesquisa no âmbito da memória do Poder Judiciário do DF, junto à 

sociedade e aos pesquisadores. 

 O Tribunal conta hoje com um Arquivo Central com mais de 100.000 caixas de 

processos e procedimentos administrativos (aproximadamente 14.000 metros lineares), além 
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de arquivos setoriais em todos os fóruns. Os processos do Arquivo Central foram tratados por 

empresas terceirizadas, sendo realizada a limpeza mecânica, a desmetalização, o 

cadastramento e a classificação arquivística, a substituição das caixas de papelão antigas por 

novas e o acondicionamento e armazenamento dos documentos. Está em trâmite no Tribunal a 

aprovação das tabelas de temporalidade da área meio e da área fim, instrumentos que 

permitirão definir quais documentos terão valor histórico (guarda permanente). 

 O Tribunal possui, também, uma Biblioteca que integra a rede RVBI (Rede Virtual de 

Bibliotecas)1. O acervo é especializado em Direito, sendo composto de aproximadamente 

15.000 monografias e 252 títulos de periódicos. A Biblioteca possui, também, bases de dados 

para cadastro de normas referentes ao TJDFT, monografias, periódicos e empréstimo 

automatizado. 

 Não existe um diagnóstico completo referente ao acervo museográfico de valor 

histórico do Tribunal, que se encontra distribuído por diversas áreas. 

  

3. Metodologia 

 

 A metodologia adotada para este trabalho se baseia na definição do escopo do Centro 

de Memória Virtual que compreende área de atuação, público-alvo e o nível de informação a 

ser disponibilizada. Também será realizada uma pesquisa exaustiva sobre a memória 

institucional e uma coleta sistemática de informações, por meio de diagnóstico e de 

observação participante. Após o levantamento de dados, serão definidas categorias 

informacionais, formando um sistema de classificação e organização das informações 

incluídas no Centro de Memória Virtual. 

 O projeto deve orientar-se no sentido de resgatar os registros históricos do Tribunal, 

além de preservar a produção documental do órgão, relacionando esta documentação com o 

contexto histórico, administrativo e social do DF. Assim, dever-se-á coletar depoimentos das 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente na formação e no desenvolvimento da instituição, 

que possam contribuir com informações que não estejam registradas (história oral). 

 Todos os objetos e informações localizados no Espaço Histórico Cultural deverão 

estar disponíveis em rede, no Centro de Memória Virtual, que será elaborado em ambiente 

web. 

 Para o alcance desses objetivos é necessária a elaboração de um plano de trabalho, de 

um diagnóstico do acervo, além do apoio da administração superior, por meio de publicação 

de portaria regulamentando estes serviços. 
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4. Desenvolvimento do Projeto 

 

 Para criação do Centro de Memória Virtual será necessário adquirir equipamentos 

adequados à digitalização, armazenamento e disponibilização das informações por meio da 

Internet, além de sistemas de registro, tratamento e recuperação de informações.. 

 Sugere-se, inicialmente, os seguintes itens: 

• computador com acesso à Internet; 

• scanner; 

• impressora colorida; 

• software de desenvolvimento de sites; 

• Leitora gravadora de CD; 

• Sistema de segurança de dados, documentos e informações. 

O site do Centro de Memória Virtual será elaborado em parceria com o Setor de 

Informática do Tribunal com a linguagem de programação padrão do órgão (Dremweaver). 

Será essencial, também, a disponibilização das informações necessárias nas diversas 

secretarias do Tribunal, seja por meio de livros ou de outros documentos e objetos 

representativos da memória institucional. 

Para a difusão dos trabalhos do Centro de Memória Virtual, do Espaço Histórico 

Cultural e das Exposições Temáticas serão utilizados recursos de divulgação por meio do site 

do Tribunal, cartazes, folders e catálogos, mostrando a programação e o acervo a ser exposto 

aos servidores, aos magistrados e à comunidade. 

 O acesso aos conteúdos do Centro de Memória Virtual estará aberto a todos os 

servidores do Tribunal e a comunidade através da Internet e Intranet. Ele será um espaço 

aberto para publicação, inclusão e discussão de temas de interesse do Poder Judiciário. 

 

5. Metas 

 

 Devido às condições físicas atuais do Tribunal, foram estabelecidas atividades 

regulares a serem implementadas. As metas estão especificadas em caráter modular, mas sua 

execução interage com os objetivos comuns do projeto. 

 A implantação do Espaço Histórico Cultural depende da reforma do Bloco A do TJDF, 

interditado desde fevereiro de 2005. 

 Foram definidas como prioritárias a implementação das seguintes metas: 
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1. Centro de Memória Virtual; 

2. Exposições Temáticas; 

3. Espaço Histórico Cultural. 

 

6. Centro de Memória Virtual 

 

 Devido à falta de espaço ocasionada pela interdição do Bloco A, o Centro de Memória 

Virtual será a primeira etapa do projeto, disponibilizando de forma virtual os objetos e 

documentos que farão parte do Espaço Histórico Cultural. 

 Está prevista a criação de um portal eletrônico, que disponibilizará acesso ao Centro 

de Memória Virtual, que centralizará as informações de outros locais onde existam acervos 

documentais (independentemente do suporte e da forma) sobre a história do Tribunal. Com a 

organização e informatização dos meios de recuperação dos acervos, o usuário poderá fazer 

consultas on-line. Além do acervo eletrônico, o Centro de Memória Virtual apresentará 

pesquisas, publicações, estudos, curiosidades, agenda de cursos, eventos, iconografia 

(gravuras, reproduções de obras de arte, fotografias), vídeos e web links. 

 Dentre as diversas possibilidades desse Centro de Memória Virtual, destacam-se: 

a) Execução de um Programa de História Oral com a organização de um Banco de 

Memória Oral, cujo acervo será de depoimentos de personalidades que participaram 

da história do Tribunal de Justiça; 

b) Criação de publicações destinadas a divulgar os trabalhos técnicos e acadêmicos dos 

Magistrados e dos servidores do Tribunal; 

c) Divulgação de seminários, palestras, workshops, eventos culturais, lançamentos de 

publicações e inaugurações de exposições organizadas pelo Espaço Histórico Cultural; 

d) Concepção de um Banco de dados de Magistrados que reúna informações 

biográficas e funcionais dos Magistrados que atuaram na Justiça do DF, da 

inauguração do Tribunal aos nossos dias e, de um Banco de dados sobre as 

Circunscrições, que sistematize a trajetória administrativa do Judiciário, reunindo 

toda a legislação sobre criação, modificação e/ou extinção das Circunscrições 

Judiciárias, de 1960 até os dias atuais; 

e) Divulgação do Acervo Arquivístico, Biblioteconômico e Museológico do Tribunal, 

por meio de instrumentos de pesquisa como guias, catálogos e inventários. 
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7. Exposições Temáticas 

 

 As Exposições Temáticas serão dedicadas à reconstituição, preservação e difusão de 

informações históricas e atuais, contemplando a atuação jurisdicional do TJDF e sua relação 

com a sociedade. Os trabalhos serão desenvolvidos no térreo do Palácio da Justiça, na entrada 

principal. 

 É importante ressaltar que essas exposições não classificam as exposições como um 

museu - organização que exige uma série de atividades próprias. 

 O cenário das Exposições deverá apresentar um circuito em forma de ilhas temáticas 

e/ou painéis, com elementos representativos da memória da Justiça no DF, de modo a permitir 

um amplo percurso dos períodos que compõem a trama histórica. Simultaneamente, será 

oferecida ao público a possibilidade de aprofundar-se no tema exposto por meio da pesquisa 

documental disponível para consulta no Centro de Memória Virtual. 

 Os temas destas exposições serão definidos de acordo com a importância e 

representatividade destes junto ao Poder Judiciário e sua relação com a sociedade. Poderão ser 

abordados temas como “o dia do advogado”, “aniversário de Brasília”, homenagem a 

personalidades, entre outros. 

 

8. Espaço Histórico Cultural 

 

 Otimizando o espaço disponível no Tribunal, após a reforma do Bloco A, será 

instalado o Espaço Histórico Cultural, com o objetivo de reunir, preservar e dar acesso a 

registros relevantes sobre a trajetória do TJDF no Brasil. Suas linhas de ação estarão voltadas 

para a realização de atividades técnicas, projetos e pesquisas no campo da memória, 

formação, preservação e organização de acervos e da gestão e disseminação de informações 

que retratam um período que se estende do Brasil-Colônia até os nossos dias. 

 O Espaço Histórico Cultural deverá ser dotado de acervo próprio, proveniente de um 

fundo documental vasto constituído de livros, documentos escritos, fotografias, filmes, etc., 

além de coleções e conjuntos documentais provenientes de doações e/ou permutas com outras 

instituições e arquivos privados. Parcerias com instituições executivas, acadêmicas e 

científicas ligadas à Justiça alimentarão o banco de dados. 

 Paralelamente, poderão ser realizadas campanhas de sensibilização pública para 

doações de peças e arquivos de valor histórico. 
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 Espera-se que o perfil dos usuários do Espaço Histórico Cultural seja constituído por 

Magistrados e servidores, pesquisadores, historiadores, jornalistas, genealogistas, estudantes e 

o público em geral. O acesso público a essas referências documentais deverá estimular o 

desenvolvimento de novas pesquisas e estudos no meio acadêmico. 

 

9. Considerações Finais 

 

 O maior desafio em um trabalho de planejamento e implementação de unidades de 

informação é promover a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários. Por meio do 

projeto de criação do Centro de Memória Virtual, do Espaço Histórico Cultural e das 

Exposições Temáticas, pretende-se abrir uma nova e promissora oportunidade de crescimento 

informacional do TJDF, para seus servidores, Magistrados e para a comunidade em geral. 

 Essas ações permitem o desenvolvimento da Instituição, quando são desenvolvidas 

atividades jurisdicionais junto à sociedade. Um correto planejamento estratégico dessas 

unidades de informação, no sentido de aumentar o acesso e a busca de informação por parte 

da população, proporcionará ao Tribunal o cumprimento de sua Missão que é garantir o pleno 

exercício do direito, indistinta e imparcialmente, a toda a sociedade do Distrito Federal e 

Territórios. 

 

10. Notas 

                                            
1 Para maiores informações sobre a RVBI, acessar www.senado.gov.br/sf/biblioteca/rvbi_historico.asp  
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