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Resumo: Este trabalho avalia como os Tribunais brasileiros tratam e disponibilizam suas informações históricas 
em seus sítios. O universo da pesquisa é formado pelos Tribunais Superiores (STF, STJ, STM, TSE e TST) e 
pelos 27 Tribunais de Justiça dos estados e do Distrito Federal. Identifica os sítios dos Tribunais através dos 
mecanismos de busca disponíveis na Internet, as unidades de informação disponíveis nesses sítios e o tipo de 
informação disponibilizada (principalmente as de valor histórico). Os dados são analisados e avaliados, utilizan-
do-se uma planilha em forma de checklist, com as funções propostas por Amaral & Guimarães (2002): informa-
cional, promocional, instrucional, referencial, de pesquisa e de comunicação. Os resultados revelam que os Tri-
bunais utilizam seus sítios como um folder institucional de seus serviços, produtos e informações gerais sobre a 
instituição, sendo que eles ainda não possuem um papel fundamental na consolidação dos objetivos da justiça 
junto à sociedade, além da falta de apoio à pesquisa histórica. 
Palavras-chave: informação, memória, unidades de informação, poder judiciário, Brasil. 
 
Abstract:  This research evaluates as the Brazilian Courts come treating and become available the information of 
historical value in its sites. The universe of the research is constituted by the sites of the Superior Courts (STF, 
STJ, STM, TSE e TST) and of the 27 Courts of Justice of all the states and of the Distrito Federal. Identifies the 
sites of the Courts through the available mechanisms of search in the Internet, the available units of information 
in these sites and the type of available information (mainly the information with historical value). These informa-
tion are analyzed and evaluated, by means of a spread sheet in form of checklist, with the following functions 
proposals by Amaral & Guimarães (2002): informational, promotional, instructional, referential, of research and 
of communication. The results disclose that the Brazilian Courts use its sites basically as to institutional folder of 
its services, general products and information on the institution, being that they not yet possess a basic incum-
bency in the consolidation of the objectives of justice near to the society, beyond the lack of support to the his-
torical research. 
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Introdução 
 

A idéia inicial deste trabalho surgiu dos questionamentos e inquietações profissionais 
provocados pela falta de um programa institucional voltado para a memória dentro do Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), uma das Cortes de 2ª grau de 
jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, criada há 47 anos, no dia 21 de abril de 1960, quan-
do da transferência da Capital da República para o Planalto Central. Este tipo de programa 
tem como objetivo resgatar a história da instituição, através de serviços e produtos de infor-
mação dirigidos para a preservação da memória, além de servir como subsídio para pesquisa-
dores, tanto internos como externos. 

Embora um programa voltado à preservação da informação histórica e da memória 
institucional tenha uma inegável importância para qualquer organização, observa-se que não 
existe uma padronização das atividades e dos objetivos das unidades de informação voltadas 
para a memória. Conseqüentemente, é muito comum encontrar unidades de informação de-
nominadas Centros de Memória ou Memoriais em organizações pertencentes às mais diversas 
áreas do conhecimento, atuando como arquivos permanentes ou como centros de documenta-
ção. 

No que tange à informação histórica, percebe-se que, no Brasil, centros de referência, 
de documentação e de memória, com o intuito de preservar a memória institucional, têm sur-
gido de maneira crescente no âmbito dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) em 
todas as suas esferas (Federal, Estadual e Municipal). Também é notório o aparecimento des-
tas unidades de informação no ambiente empresarial, como parte de projetos de marketing, na 
concepção e fixação da imagem destas organizações junto ao seu público-alvo, e em Univer-
sidades e outras instituições de ensino superior (IES), subsidiando a pesquisa histórica no am-
biente acadêmico. Ressalta-se que nesses dois últimos ambientes essas ações são encontradas 
em maior número e mais desenvolvidas institucionalmente. 
 Assim, a informação histórica, quando é ostensiva e disponível a pesquisadores, estu-
dantes e ao público em geral, proporciona o acesso não só à história da instituição como tam-
bém à sua trajetória de atuação e a sua relação com a comunidade onde está inserida. 
 O surgimento e evolução das novas tecnologias de informação, com destaque para a 
rede mundial de computadores (Internet), possibilitaram a essas unidades de informação dis-
ponibilizar on-line suas informações, produtos e serviços, para um público antes inimaginá-
vel, em qualquer lugar do mundo, além de fomentarem a interação das instituições, seus pro-
dutos, serviços e objetos de pesquisa junto à sociedade. 
 A formação de um acervo com informações históricas, como um Centro de Memória, 
deve corresponder às demandas institucionais por informação, objetivo primordial de qual-
quer unidade de informação, e também deve ressaltar outros aspectos relacionados à função 
social dessa unidade. Assim, é importante prever a confecção de instrumentos de pesquisa, 
como guias, catálogos e inventários que divulguem o acervo e forneçam informações precisas 
sobre os tipos de documentos existentes nos acervos para todo tipo de público, seja ele interno 
ou externo. 
 Em conseqüência, e de acordo com a cultura institucional e as necessidades informaci-
onais de cada órgão, além do planejamento estratégico e as políticas institucionais, deve-se 
definir o papel da preservação da memória para a instituição, através da elaboração de um 
plano de ação, destacando como prioritária a informação histórica, bem como as diretrizes 
para tratamento e disponibilização informacional, integrando a missão e os objetivos institu-
cionais na concepção de um projeto para a preservação da Memória. 
 No Poder Judiciário, foco do presente trabalho, a preservação da memória e o resgate 
da documentação histórica se tornaram uma preocupação recorrente nas últimas décadas do 
século XX. Profissionais das áreas de História, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e 



 

Ciência da Informação desenvolvem diversos trabalhos de resgate da memória histórica nos 
tribunais. Esses trabalhos têm resultado em ações voltadas à recuperação, à conservação e, 
principalmente, à divulgação e ao acesso às informações relativas à memória da Justiça brasi-
leira, inclusive na Internet. 
 Assim sendo, esta pesquisa, além de mapear o comportamento dos Tribunais das di-
versas instâncias do Poder Judiciário no Brasil em relação às ações voltadas para a preserva-
ção da memória institucional e entender como os Tribunais brasileiros tratam as informações 
históricas nos ambiente físico e virtual, pretende esboçar a estrutura e o desenvolvimento de 
um Centro de Memória Digital no TJDFT, um projeto que teve início em 2005, através da 
publicação da Portaria Conjunta nº 50 de 10 de novembro de 2005, que “Dispõe sobre a cria-
ção e as atividades do Espaço Histórico Cultural do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios e o Projeto Centro de Memória Digital”. 

Este Centro tem como um de seus objetivos ser uma “central informativa dotada de re-
cursos tecnológicos que permitam o acesso virtual ao acervo do Espaço Histórico Cultural e 
às informações que o Tribunal mantém armazenadas em bancos de dados, imagens e áudio, 
caracterizadas como históricas”. Neste sentido, espera-se, com este trabalho, identificar no 
escopo de um Centro de Memória Digital, que contribuição ele dá ao processo de desenvol-
vimento institucional e à impressão da imagem do judiciário junto à opinião pública. 
 

Metodologia 
 
 A informação histórica e a preservação da memória no Poder Judiciário, objetos desta 
pesquisa, são de extrema importância para a sociedade. Qualquer trabalho relacionado a estes 
elementos deve se orientar na direção de resgatar os registros históricos relacionados ao Poder 
Judiciário, além de preservar a produção documental, cultural e intelectual do órgão, relacio-
nando esta documentação com o contexto histórico, administrativo e social aos quais está vin-
culada. 
 Para cumprir os objetivos desta pesquisa exploratória, é necessário proceder à coleta 
de dados junto a segmentos institucionais da sociedade que vêm trabalhando com a questão da 
memória. Várias instituições possuem centros de memória, memoriais, centros de documenta-
ção e de informação, além do apoio e participação de arquivos e bibliotecas, voltados à pre-
servação e disseminação da informação de valor histórico, produzidas e coletadas ao longo da 
existência da organização. São notórios os trabalhos em instituições acadêmicas, empresas, 
ONG’s, grupos comunitários, além dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nas esfe-
ras Federal, Estadual e Municipal. Devido à dificuldade de englobar todo este universo, faz-se 
necessário a seleção de grupos representativos, nos ambientes acadêmico e empresarial, além 
do Poder Judiciário, a fim de levantar variáveis pertinentes à elaboração da pesquisa. 

Nem sempre há possibilidade de pesquisar todos os indivíduos do grupo ou da comunidade 
que se deseja estudar, devido à escassez de recursos ou à premência do tempo. Nesse caso, 
utiliza-se o método da amostragem, que consiste em obter um juízo sobre o total (universo), 
mediante a compilação e exame de apenas uma parte, a amostra, selecionada por procedi-
mentos científicos (MARCONI e LAKATOS, 2005, p. 165). 

 
 Esta pesquisa pretende compreender como o Poder Judiciário vem tratando a sua me-
mória, pois o assunto é pouco explorado na literatura acadêmica. 
 Salienta-se que outras áreas vêm tratando desta questão há bastante tempo, por isso 
serão observados, no referencial teórico, trabalhos realizados no ambiente acadêmico, com 
destaque aos trabalhos de concepção de centros de memória nas universidades públicas fede-
rais e estaduais e os trabalhos realizados no ambiente empresarial que são utilizados em bene-
fício da imagem institucional da empresa e a sua marca junto ao seu público-alvo. 



 

 Analisando esses segmentos sociais, que vêm trabalhando com a questão da memória 
ao longo do tempo, pretende-se absorver a experiência acumulada por essas instituições atra-
vés dos programas e projetos desenvolvidos, ligados ao resgate e preservação da memória, 
além dos erros e acertos técnicos e metodológicos. 
 O levantamento e a análise desses trabalhos, nos campos acadêmico e empresarial, 
relacionados à memória, não pretendem ser exaustivos nem englobar todas as instituições que 
possuem centros de memória e/ou memorial, mas sim unidades de informação que melhor 
representem as concepções de preservação da memória e de informação de caráter histórico. 
 Em um segundo momento da pesquisa, será verificado como os Tribunais gerenciam 
seus sítios na rede e como disponibilizam as informações históricas aos usuários na Internet. 
Para constituir o universo de pesquisa, foram escolhidos os sítios dos Tribunais Superiores 
localizados do Distrito Federal (Supremo Tribunal Federal – STF, Superior Tribunal de Justi-
ça – STJ, Superior Tribunal Militar – STM, Tribunal Superior Eleitoral – TSE e Tribunal Su-
perior do Trabalho – TST), que foram analisados previamente como pré-teste; posteriormente 
serão analisados os sítios dos Tribunais de Justiça dos 27 Estados da federação. Para esta aná-
lise, serão seguidos os seguintes procedimentos: 
 a. Identificação dos sítios dos Tribunais, através dos mecanismos de busca disponíveis 
na Internet. Dentre os cinco Tribunais Superiores analisados em pré-teste e nos 27 sítios dos 
Tribunais de Justiça, todos possuem sítios disponíveis na Internet. Será verificado, também, 
que unidades de informação os Tribunais possuem disponíveis na Internet e que tipo de in-
formação de valor histórico está acessível; 
 b. Definição de metodologia para avaliação dos sítios dos tribunais, seguindo o padrão 
de classificação proposto por Amaral e Guimarães (2002), que foi utilizado para avaliação de 
sítios de Bibliotecas Universitárias brasileiras e que classifica os sítios por funções da seguin-
te forma: 

• Função informacional: informações sobre a instituição mantenedora do sítio; 
• Função promocional: uso de ferramentas promocionais da Internet existente no sítio; 
• Função instrucional: instruções sobre o uso dos recursos informacionais do sítio; 
• Função referencial: links para outras fontes de informação existentes no sítio; 
• Função de pesquisa: serviços e produtos oferecidos on-line no sítio; 
• Função de comunicação: mecanismos para estabelecer relacionamentos e contato 

com a instituição. 
 Como os Tribunais possuem, além de Bibliotecas, outros tipos de unidades de infor-
mação (Arquivos, Museus, Centros de Documentação, Centros de Memória, Memoriais), esta 
classificação será adaptada de acordo com as características e necessidades de cada unidade 
de informação. Neste sentido, vale ressaltar o trabalho de Ohira et al (2004), que procurou 
adaptar a metodologia sobre “as características e especificidades dos Arquivos Públicos”, 
incorporando na classificação algumas funções específicas dos arquivos. Além disso, ela será 
complementada com funções exclusivas dos museus e centros de memória, como, por exem-
plo, a citada por Henriques (2004, p. 3-5), que identifica os sítios de museus em três categori-
as: 

• Folheto eletrônico, cujo objetivo é a apresentação do museu. Este tipo de sítio fun-
ciona como uma ferramenta de comunicação e de marketing. O utilizador tem acesso à 
história do museu, aos horários de funcionamento e, às vezes, ao seu corpo técnico; 

 
• Museu no mundo virtual, ou seja, neste tipo de sítio, a instituição apresenta informa-

ções mais detalhadas sobre o seu acervo, algumas vezes através de visitas virtuais. O 
sítio acaba por projetar o museu físico na virtualidade e, muitas vezes, apresenta expo-
sições temporárias que já não se encontram mais montadas em seu espaço físico, fa-
zendo da Internet uma espécie de reserva técnica de exposições; 



 

• Museus realmente interativos: neste tipo de sítio pode até existir uma relação entre o 
museu virtual e o museu físico, mas são acrescentados elementos de interatividade que 
envolvem o visitante. Às vezes, o museu reproduz os conteúdos expositivos do museu 
físico e, em outros casos, o museu virtual é bem diferente do museu físico. O que torna 
estes museus interativos é, evidentemente, a forma como eles trabalham com o públi-
co. 

Espaços de Memória 
 
 As pessoas têm o costume de guardar e preservar registros da sua vida e de seus ante-
passados como forma de rememorar aquilo que foi vivido e mostrar para as gerações futuras, 
de alguma forma, a história da família. Da mesma maneira, empresas, instituições públicas e 
privadas e outros organismos também tentam preservar e divulgar os registros do passado, em 
arquivos, museus e outras unidades de informação de forma paralela à necessidade de gestão 
da informação de caráter imediato (corrente). 
 Esta necessidade de preservação da memória institucional, que não se restringe apenas 
aos documentos tradicionais, causou uma extrema revolução na maneira de atuação das uni-
dades de informação que tratam de alguma forma da memória. Arquivos e centros de docu-
mentação se juntaram às bibliotecas e museus e passaram a valorizar os registros e informa-
ções produzidas nos mais diversos suportes, que transcendem a área de atuação de cada uni-
dade de informação, como, por exemplo, o registro em suportes audiovisuais de depoimentos 
dos indivíduos participantes da história do órgão, em programas de história oral. 
 

A informação administrativa contida, enquanto validade jurídico-funcional, nos arquivos 
correntes e, posteriormente, como testemunho em fase intermediária ou como fonte históri-
ca custodiada nos arquivos permanentes, não se restringe a si mesma. Se a considerarmos 
com maior abrangência, analisando-a como transmissão cultural, lançada para o futuro atra-
vés de diferentes documentos grafados em diferentes suportes, ela pode significar muito 
mais, quando aliada a outros dados/informações oriundos de campos não-arquivísticos. Tra-
ta-se de algo que vai muito além do próprio conteúdo do documento. Os conjuntos informa-
cionais que se gera não podem ser definidos compartimentadamente como material de ar-
quivo, de biblioteca ou de centro de documentação, por serem atípicos, como totalidade, a 
qualquer um deles. Estes conjuntos de dados constituem a memória (BELLOTTO, 1991, 
p. 183, grifo nosso). 

 
 Centros de Memória, quando definidos como instituições-memória, podem existir em 
diversos cenários, e não apenas nos ambientes acadêmico, empresarial ou no setor público. 
Por ter como função primordial a preservação da memória, eles podem surgir em qualquer 
tipo de instituição ou grupo social que tenha uma relação intrínseca com alguns ou vários e-
lementos da sociedade. ONG’S, associações de moradores, clubes, sindicatos e outros podem 
ter Centros de Memória, e esses espaços ajudam na consolidação dos objetivos e da identida-
de da instituição junto às pessoas que participam da rotina do lugar ou que dependem de al-
guma forma da sua atuação. 
 Observa-se que, na literatura acadêmica, são raras as referências sobre Centros de 
Memória; nota-se que a maioria dos trabalhos que os enfatiza são relatos de experiência de 
criação de centros de memória e/ou memoriais ou que destacam a importância de se preservar 
a memória institucional. Nesse sentido, cita-se a definição que mais se aproxima do objeto do 
nosso estudo: 
 

Os Centros de Documentação e Memória [...] constituem-se como setores responsáveis pela 
definição e aplicação de uma política sistemática de resgate, avaliação, tratamento técnico e 
divulgação de acervos e, principalmente, pelos serviços de disseminação do conhecimento 
acumulado pela empresa e de fontes de interesse histórico [...] além de garantir a manuten-



 

ção racional e sucessiva de conhecimento produzido cotidianamente, sem acúmulo desne-
cessário, perda ou dispersão de documentos que expressam a evolução da empresa e fun-
damentam a formação de sua cultura, seus valores e seu capital intelectual (TOTINI e GA-
GETE, 2004, p. 124). 

 
 Estes centros não podem ser constituídos de forma acidental, tornando-se uma mera 
alegoria. A sua existência deve basear-se em um projeto ou programa com metodologia e a-
cervo definidos previamente, atendendo, em um primeiro momento, à organização, sua mis-
são e a sua trajetória institucional, tendo o resgate da memória como linha-mestra do trabalho, 
além de uma profunda integração e apoio dos principais dirigentes e de todos os servidores da 
instituição, ativos e aposentados. 
 

Um projeto de memória institucional, um centro de memória ou um Memorial eficaz preci-
sam ter vida e dinamismo social. Para que sua missão possa ser plenamente executada, não 
podem se converter em espaço estanque de coleção de resquícios ou fragmentos de memó-
ria, mas devem facilitar a criação de entornos criativos e interativos de participação social e 
comunitária, afirmando-se como agentes comunicadores sociais, transmissores de valores 
garantidores da continuidade democrática, como agentes educadores, dinamizadores comu-
nitários e, inclusive, dinamizadores da economia (AXT, 2002, p. 230). 

 
 No Brasil, estes centros de memória têm nos ambientes acadêmico e empresarial os 
trabalhos com mais destaque e longevidade, sendo que alguns centros de memória de univer-
sidades e empresas datam da década de 1960, resgatando e disponibilizando a memória das 
instituições, de personalidades históricas e de setores da sociedade civil. Estas atividades tive-
ram um aumento considerável com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país na 
década de 1980, pois foi aberta a possibilidade de se conhecer a história do país antes escon-
dida nos porões da ditadura militar. 
 Em relação ao Poder Judiciário, juntamente com o Poder Legislativo, as discussões e 
trabalhos acadêmicos relativos à identidade e à memória institucional só começaram a ganhar 
forma e relevância com a redemocratização do país e a promulgação da Constituição de 1988, 
pois “até há bem pouco tempo, a História Nacional vinha sendo contada, sobretudo, da pers-
pectiva do encadeamento de eventos e fatos, que tinham como protagonista o Poder Executi-
vo” (AXT, 2002, p. 229). Trabalhos relacionados com a memória da atuação do Poder Judici-
ário vão surgindo aos poucos, mas ainda de forma dispersa e isolada em alguns Tribunais, e 
sem o aprofundamento necessário no âmbito das instituições. 

O Poder Judiciário brasileiro, ao longo dos anos, vem ampliando de forma expressiva 
a divulgação e o acesso às informações concernentes ao seu âmbito de atuação no que se refe-
re à prestação dos serviços jurisdicionais para toda a sociedade, utilizando, principalmente, as 
novas tecnologias de informação que surgiram na última década do século XX. 

Tal processo agregou maior valor e divulgou documentos e informações oriundos dos 
processos judiciais que permitem à justiça brasileira externar para a sociedade, de maneira 
dinâmica, a sua função de solucionar conflitos sociais, assegurando a correta aplicação do 
Direito e garantindo a democracia. 
 Nesse aspecto, profissionais da informação, como arquivistas, bibliotecários e museó-
logos, responsáveis pelas unidades de informação dos Tribunais (arquivos, bibliotecas, mu-
seus e centros de documentação) devem trabalhar com novos suportes informacionais e incor-
porar às suas rotinas alguns dos conceitos e procedimentos oriundos da Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC) como qualidade e eficiência da disponibilização e transmissão 
da informação. O valor da informação recuperada em um sistema de informação ou sítio da 
Internet necessita da capacidade de recuperação e identificação e da desenvoltura do meca-
nismo de busca disponível. 
 



 

Resultados 
 
 Segundo Miranda, a Internet é o local apropriado para o desenvolvimento das unida-
des de informação rumo à sociedade da informação: 
 

No que se refere à democratização do acesso à informação e ao conhecimento, os arquivos, 
as bibliotecas, os museus e os centros de documentação cumprirão um papel estratégico em 
duas grandes áreas de atuação. Na primeira, como instituições sociais, com a missão e vo-
cação de intermediação que viabilizarão o acesso público, gratuito e assistido aos conteúdos 
da Internet aos indivíduos e comunidades não conectadas. Este papel será especialmente re-
quisitado nas próximas duas décadas, quando a maioria da população brasileira continuará 
desconectada (MIRANDA, 2000, p. 84-85). 

 
 O autor destaca, ainda, a importância da preservação da memória nesses sítios, como 
forma de democratizar o acesso à informação para as gerações futuras, apesar do caráter ime-
diatista que a modernidade impõe à sociedade. 
 

Na segunda área de atuação, estas instituições replicarão na Internet, inovando a partir do 
conhecimento e experiência acumulada na função de operar coleções de conteúdos organi-
zados segundo metodologias e padrões de seleção e qualidade visando ao seu acesso demo-
crático e à sua preservação para a as gerações futuras. Estas coleções devem incluir, no fu-
turo imediato, o melhor da nossa produção cultural, científica e técnica. Note-se que este 
caráter de serviço público e de preservação não é objetivo da maioria dos sítios na In-
ternet centrados na veiculação de conteúdos de interesse imediato (MIRANDA, 2000, 
p. 85, grifo nosso). 

 
 No desenvolvimento deste trabalho, observou-se que as instituições têm se preocupado 
com a preservação da memória e vêm desenvolvendo projetos de espaços de memória conso-
lidados na sua estrutura organizacional, trazendo benefícios para a instituição e para a socie-
dade. 

Como parte importante da realização da pesquisa, foram destacados os Tribunais que 
possuem Espaços de Memória na sua estrutura; a maioria destas unidades de informação 
cumpre, de forma satisfatória, a função de garantir a preservação e divulgação da história des-
ses Tribunais. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi iniciada a execução de um projeto me-
mória no TJDFT, que busca reconstituir, através dos documentos e pessoas que fizeram parte 
da trajetória da instituição, a sua história, colaborando na concepção da memória institucional, 
além de dar publicidade às suas atividades e funções para a sociedade, e fomentar a pesquisa 
histórica. 

Ao criar o Centro de Memória Digital, o TJDFT não tem a intenção de criar um espa-
ço de memória estático, que apresente apenas curiosidades, documentos e imagens de forma 
aleatória, mas sim um ambiente interativo que motive o usuário a conhecer e, talvez, partici-
par da construção da história do Tribunal. 

Será um espaço de descobertas, estudos e reflexão sobre o papel do Judiciário no Dis-
trito Federal, sua evolução histórica e suas relações com a sociedade na resolução de confli-
tos. O Centro de Memória Digital estará em constante desenvolvimento e conta com a colabo-
ração de todos que, de alguma forma, participaram da trajetória desta instituição. 

Ao relatar algumas experiências de centros de memória no Poder Judiciário e analisar 
os sítios dos Tribunais em busca de unidades de informação que disponibilizem informações 
históricas, foi possível entender a importância deste tipo de informação para a instituição. 

Dentre as funções analisadas nos sítios dos Tribunais, observa-se que a função infor-
macional se destaca com o maior número de respostas afirmativas, o que sugere que a função 
principal das unidades de informação nos sítios é informar a localização física, os links, os 



 

telefones de contato e os serviços disponíveis on-line para os usuários. Esse tipo de informa-
ção, que antigamente era disponibilizada em folhetos ou cartazes impressos, migrou para a 
Internet. Percebe-se também que as atividades relacionadas ao uso da tecnologia são pouco 
difundidas, apontando para a falta de investimento em tecnologias da informação na divulga-
ção e aprimoramento dos serviços e produtos oferecidos, além da falta de comunicação com o 
público. 
 Em relação às quatro unidades de informação analisadas (Arquivos, Bibliotecas, Mu-
seus e Centros de Documentação), percebe-se que as Bibliotecas vêm recebendo maior aten-
ção na Internet, seguida pelos Arquivos. Os Museus, que, na maioria dos casos, recebem ou-
tras denominações (Centros de Memória, Memoriais) muitas vezes são “anexos” dos Arqui-
vos, das Bibliotecas ou de outras seções dos Tribunais, não recebendo o devido destaque de 
suas atividades, refletindo assim a falta de uma maior representatividade desses nos sítios 
visitados. 
 Os dados referentes às unidades de informação, contidas nos sítios dos Tribunais ana-
lisados, podem ser classificados, segundo Henriques (2004), como folheto eletrônico, pois 
eles atuam mais como uma ferramenta de comunicação on-line ou folder institucional do que 
como um serviço de informação virtual, com atividades realizadas exclusivamente no ambien-
te de rede. 
 Ressalta-se que o cuidado em manter atualizados os dados e as informações dos sítios 
relativos às unidades de informação poderia atrair mais usuários e subsidiar trabalhos e pes-
quisas voltados para a memória da instituição, pois 
 

o desenvolvimento de conteúdos na Internet brasileira deverá cobrir, ao longo dos próximos 
anos, todas as instâncias e atividades sociais, à medida que o governo, as organizações soci-
ais de caráter público e privado, assim como comunidades e indivíduos, passem a operar na 
Internet suas demandas e ofertas de informação (MIRANDA, 2000, p. 84). 

 
Conclusões 
 

 A razão para se avaliar a importância da informação histórica no Poder Judiciário bra-
sileiro e a necessidade de se criar lugares de Memória, sejam eles em ambientes físicos ou 
virtuais, objeto deste trabalho, surgiu da necessidade prática de formatar, junto ao TJDFT, um 
projeto de resgate e valorização da memória institucional, o qual se encontra em fase de pla-
nejamento e regulamentação. 

Considerando os benefícios de implantação que um programa de memória pode trazer 
para a instituição, em médio e longo prazos, e os custos e recursos humanos e materiais ne-
cessários para sua concepção e consolidação, além da análise de experiências de outras insti-
tuições que desenvolvem trabalhos voltados à recuperação da memória institucional, chega-se 
à conclusão de que fomentar a cultura e a disseminação da informação histórica, no âmbito do 
Poder Judiciário, propicia a consolidação da imagem do Judiciário, bem como a reafirmação 
de sua missão e o fortalecimento do seu papel junto à sociedade. 

No que tange à preservação do patrimônio histórico relativo a qualquer instituição ou 
grupo social, é fundamental que as intervenções realizadas na organização dos objetos, docu-
mentos e informações no presente não prejudiquem a representação da memória que será dei-
xada para as futuras gerações, além de garantir a continuidade das atividades fundamentais no 
presente. 

As fontes documentais são pré-requisito para a preservação da memória e para a Histó-
ria, mas elas não se restringem à documentação escrita, por isso é de fundamental importância 
a preservação da cultura material e imaterial e do registro dos diferentes momentos de qual-
quer grupo social, nos mais diversos tipos e nos mais variados suportes. Quando temos acesso 
a um processo judicial do início do século XX, não é possível compreender os métodos que 



 

foram utilizados na sua feitura em toda a sua amplitude, mas se tivermos acesso às fotografi-
as, depoimentos orais, máquinas e equipamentos do período, é possível imaginar o contexto 
da sua produção, e justificar, em parte, as razões da decisão tomada. 

Nota-se que, apesar de não haver uma definição clara de qual unidade de informação 
deve ser responsável pela custódia da informação histórica, além de não existir uma padroni-
zação na forma de denominação da unidade de informação responsável pela preservação da 
memória no judiciário,  independentemente da terminologia utilizada, há um movimento para 
o resgate da memória. 

Ações como a criação de um Centro de Memória, seja ele físico ou virtual, permitem o 
aprendizado de questões que são essenciais no presente e que podem ser potencializadas a 
partir do acesso dos pesquisadores às fontes históricas e da produção acadêmica relacionada 
ou embasada no acervo. Somente com o uso efetivo e a disseminação, por diversos meios de 
comunicação, dos objetos, documentos e informações de caráter histórico é possível entender 
a trajetória da sociedade até os dias atuais. Arquivos, bibliotecas e museus, além dos centros 
de documentação, já são reconhecidos como lugares de memória e, na maioria dos casos, es-
tão instalados nos tribunais. Já os centros de memória ou memoriais, além de serem muito 
recentes – as primeiras experiências remontam à década de 1970 –, ainda não possuem méto-
dos de trabalho predefinidos e conceitos e terminologia consolidados. 
 Um dos espaços mais apropriados para a consolidação da memória institucional, mas 
que é ainda pouco explorado pelo Poder Judiciário, é a Internet. Nesse ambiente virtual as 
possibilidades de disponibilização da informação são infindáveis, mas atualmente os tribunais 
utilizam poucos recursos informáticos em seus sítios, não atualizando suas páginas, que per-
manecem com informações básicas, servindo apenas como um simples folder institucional. 
Sítios dinâmicos e interativos são raros no Poder Judiciário. 

Quando são simulados de maneira adequada na Internet, os espaços de memória de 
qualquer instituição tornam-se um instrumento fundamental na consolidação da identidade 
institucional, pois além de potencializar o acesso a documentos, objetos e informações que 
antes estavam restritos a um local, de forma estática, é possível recuperar outros fragmentos 
da memória do órgão. 
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