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TJES COMEMORA O DIA DA MEMÓRIA DO PODER
JUDICIÁRIO NO PRÓXIMO DIA 10 DE MAIO

 SEXTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2021

Últimas Notícias (http://www.tjes.jus.br/category/ultimasnoticias/)  Sem categoria (http://www.tjes.jus.br/category/sem-categoria/)

No PJES, a Biblioteca Homero Mafra, o Arquivo Central e o Centro de Memória
guardam livros, documentos e objetos que carregam a história da justiça.

Na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, é comemorado o Dia da Memória do Poder Judiciário. A

data foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2020, para estimular o desenvolvimento de

ações de conservação de arquivos e documentos pelos tribunais de todo o país, e assim, contribuir
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para a preservação da memória coletiva do povo brasileiro.

O juiz Getúlio Neves, que integra a Comissão de Memória do Poder Judiciário do Espírito Santo,

explica que o dia 10 foi escolhido porque marca a instalação da Casa de Suplicação do Brasil, em

1808, por Dom Joao VI, quando a Corte de Lisboa foi transferida para o Rio de Janeiro.

“Com o Rio de Janeiro passando a ser a capital do reino, foram criados diversos órgãos de

administração, entre eles os órgãos judiciários. A casa de Suplicação, que era a última instância

recursal passou a funcionar nesse dia, junto com outros tribunais, como a Mesa do Desembargo do

Paço, da Consciência e Ordens e o Conselho Supremo Militar e de Justiça”, explica o juiz.

A Comissão de Memória do PJES é presidida pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da

Gama e tem a função de cuidar não apenas da memória institucional, mas também da memória de

toda a coletividade que é atendida pelo Judiciário do ES.

E para isso, o Poder Judiciário do ES conta com três centros produtores de Informação, que são a

Biblioteca, o Centro de Memória e o Arquivo Central. Quem explica a importância cultural e social de

cada um deles é o Coordenador de Gestão da Informação Documental, Fabio Buaiz Lima, que

também faz parte da Comissão.

“Na Biblioteca Homero Mafra, situada na sede do TJES, temos uma coleção de livros de Leis

Federais, desde 1808, de leis do Governo do Estado a partir de 1828 e leis do Império desde 1834,

além de uma coleção de 15 livros de sermões do padre Antônio Vieira, também muito interessante.

Contemplamos livros de direito em todas as áreas, seja direito ambiental, direito civil ou direito

penal. Temos todas as publicações que foram feitas no Diário do Estado, antes de existir o Diário da

Justica.

E recentemente, lançamos também uma biblioteca online que veio facilitar a pesquisa de

magistrados, servidores e estagiários. Pode-se fazer busca de jurisprudência, de revistas técnicas

jurídicas e de livros e é sempre atualizada”.

O Centro de Memória, também localizado no TJES, guarda diversas relíquias e preciosidades como

urnas de madeiras manuais usadas para sorteio de júri, máquinas de datilogra�a, móveis, espelhos,

relógios, processos e documentos antigos como a ata de instalação do Tribunal de 1891. Todo o

acervo vem das comarcas. Quando os servidores e juízes detectam peças antigas, entram em

contato com a coordenadoria de gestão da Informação Documental, que providencia o

recolhimento. O espaço é aberto à visitação de estudantes e pesquisadores, de 12 às 19h.



Já o Arquivo Central �ca na Serra e preserva todos os processos das comarcas de Vitória, Vila

Velha, Serra, Cariacica e Viana. “Temos processos desde o início do século XIX e o espaço também

está aberto para historiadores. Basta entrar em contato conosco e preencher um formulário

mostrando seu interesse na pesquisa. Teremos o maior prazer em recebê-los”.

O próximo passo do Poder Judiciário Estadual será o lançamento de um Memorial Virtual contendo

documentos de relevância histórica e trabalhos feitos por pesquisadores.

Estamos organizando esse material e pretendemos o colocar à disposição pela internet, em breve,

para que a memória da Justiça do Espírito Santo seja divulgada amplamente para a população”,

�naliza o juiz Getúlio.

Vitória, 07 de maio de 2021

 

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle | tsvalle@tjes.jus.br (mailto:tsvalle@tjes.jus.br)

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

imprensa@tjes.jus.br (mailto:imprensa@tjes.jus.br)

www.tjes.jus.br

MAIS NOTÍCIAS

 QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021
Homem que teve intoxicação após ingerir refrigerante com corpo estranho deve ser indenizado
(http://www.tjes.jus.br/homem-que-ingeriu-refrigerante-com-corpo-estranho-e-teve-intoxicacao-alimentar-
deve-ser-indenizado/)
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A sentença foi proferida pelo juiz da Vara Única de Águia Branca.

 QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021
TJES participa do XVIII Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude do Brasil
(http://www.tjes.jus.br/tjes-participa-do-xviii-encontro-do-colegio-de-coordenadores-da-infancia-e-juventude-
dos-tribunais-de-justica-do-brasil/)
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Juíza Patrícia Neves participou do evento virtual, que teve palestra de encerramento do psiquiatra Augusto Cury.

 QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021
Curso remoto sobre os Limites do Pacto Antenupcial e do Contrato de Convivência acontece em 25/6
(http://www.tjes.jus.br/curso-remoto-sobre-os-limites-do-pacto-antenupcial-e-do-contrato-de-convivencia-
acontece-em-25-6/)
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A formação é direcionada para integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo.

 QUARTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2021
Cliente que comprou 3 celulares mas recebeu apenas um aparelho deve ser indenizada
(http://www.tjes.jus.br/cliente-que-comprou-3-celulares-mas-recebeu-apenas-um-aparelho-deve-ser-
indenizada/)
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A mulher deve receber R$ 551,80, referente aos produtos não recebidos, e R$ 3 mil a título de indenização por danos morais.
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