
Poder Judiciário flumi-
nense, funcionando co-
mo um referencial no 
resgate da memória.  “O 
acervo bibliográfico é 
formado por obras histó-
ricas e jurídicas de gran-
de importância, que ser-
vem para pesquisas so-
bre a justiça no Brasil”, 
explicou Nilza.  

A biblioteca do Mu-
seu da Justiça é fonte de 
pesquisa em diversas 
áreas como  legislação, 
biografias, políticos e 
personalidades ligadas à 
história do Judiciário 
fluminense; dicionários 
históricos; e obras de 
magistrados e juristas  e 
outros gêneros literários. 

O  Serviço de Gestão 
de Acervos Biblio-

gráficos (SEGAB), do Mu-
seu da Justiça, concluiu 
no fim de setembro a 
primeira etapa da higie-
nização, restauração e 
encadernação de obras 
de grandes operadores 
do Direito. Segundo a 
chefe de serviço do SE-
GAB, a bibliotecária Ma-

ria Nilza Borba, a biblio-
teca do Museu é forma-
da pelo acervo da biblio-
teca do extinto Tribunal 
de Alçada Criminal e por 
obras de coleções parti-
culares doadas por ma-
gistrados, juristas e advo-
gados. Nilza acrescentou 
que a principal finalidade 
da biblioteca é valorizar a 
memória histórica do 

Acervo começa a ser restaurado 

Estátuas são recuperadas    

O Museu da Justiça 

restaurou quatro está-

tuas que simbolizam a 

Lei, a Justiça, a Equidade 

e o Testemunho. Três 

delas ficam na esquina 

das Ruas Erasmo Braga e 

D. Manuel. A quarta está-

tua, do Testemunho, está 

no ‘Beco da Música’. 

Para que a reforma fosse 

feita, o TJRJ abriu licita-

ção. Todas passaram por 

uma limpeza que teve a 

supervisão de um especi-

alista e um museólogo da 

Divisão de Gestão de 

Acervos (DIGAC). 
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Leia mais aqui 

As miniaturas da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e da Bíblia de Gutemberg  fazem parte do acervo 

Foto: Vera Csényi  
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Um grupo de 20 alunos de 
Direito da Universidade Está-
cio de Sá, Campus Madureira, 
de diversos períodos, conhe-
ceu o antigo Palácio da Justi-
ça. A visita guiada foi feita pela 
museóloga Blanca Dian Soares, 
do Museu da Justiça.  

Para Mariana Silva dos 
Santos, professora e orienta-
dora de estágio da instituição, 
o conhecimento passado foi de 
extrema importância para os 
estudantes. 

Leia mais aqui 

Alunos da Estácio visitam 

antigo Palácio da Justiça 

Foto: Blanca Dian 

Em funcionamento de segunda à sexta, das 11h às 
17h, a exposição fica no Salão dos Espelhos, no 3º 
andar do antigo Palácio da Justiça. Textos, ima-
gens e documentos abordam a história do Direito 
Ambiental, além de vídeos e documentários de 
temática ambiental.  

Exposição sobre Direito Ambiental 
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Foto: Carla Antonnetti 
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