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Pavimento Térreo:
1 Salão da Biblioteca
2 Hall Entrada de Serviço
3 Sala do Gerador
4 Cozinha do Restaurante
5 Salão do Restaurante
6 Café
7 CFTV
8 Segurança
9 Documentação
10 Catalogação
11 Arquivo
12 Vestiários Funcionários
13 Cisterna
14 Auditório
15 Arquivo da Biblioteca
16 Pátio Central
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2º Pavimento:
1 Departamentos TJERJ
2 Tribunal do Juri
3 Cartório Modelo
4 Saguão do Tribunal
5 Copa
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3º Pavimento:
MUSEU DA JUSTIÇA
1 Espaço Multimídia
2 Histórico do TACRIM
3 C.P.D.
4 Museografia
5 Arquivo
6 Documentação
7 Secretária da Direção
8 Direção do Museu
9 Estúdio
10 Administração
11 Salão Nobre
12 Sala do Colegiado
13 Biblioteca do Museu
14 Loja
15 Plenário
16 Sala de Exposição
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4º Pavimento:
ESAJ
1 Sala de Estudos
2 Departamento
3 Sala de Aula
4 Auditório
5 Copa
6 Sala de Professores
7 Hall de Convívio
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5º Pavimento:
ESAJ
1 Departamentos
2 Auditório
3 Sala de Informática
4 Sala de Vídeo
5 Arquivo
6 Sala de Estudos
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O primeiro passo na pesquisa acerca do edifício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi 
verificar sua situação jurídica sob os órgãos competentes. Em consulta aos órgãos públicos das três 
instâncias governamentais, constatamos que o imóvel não é tombado nem se encontra em processo de 
tombamento. Acha-se, isso sim, em área de interesse de preservação, o Corredor Cultural do Rio de 
Janeiro, e, conseqüentemente, sujeito à sua legislação específica.

Livre de outras imposições legais tomamos por base a metodologia de pesquisa e procedimentos 
estabelecidos no "Guia para levantamento de restauro dos monumentos", de Giovanni Carbonara - 
guardadas as devidas proporções com relação ao monumento objeto do nosso estudo.

Não foram localizadas as plantas de arquitetura originais do prédio, mas tão somente as plantas de 
instalações hidro-sanitárias - através das quais foi possível observar a distribuição original das peças e 
sua destinação.

No decorrer da pesquisa, mesmo a autoria do projeto correntemente aceita, que indica o arquiteto 
Archimedes Memória, mostrou-se infundada. Nenhum documento a corrobora essa atribuição, e as 
poucas menções bibliográficas encontradas apontam noutra direção, como veremos adiante.

Quanto à metodologia de levantamento, a especificidade da construção (repetição modular de elementos 
decorativos) permitiu-nos tomar por base o registro das medidas a partir de determinada área da fachada 
que compreenda todos os elementos classificados e, excetuando-se as áreas singulares, é representação 
gráfica suficiente para a compreensão do monumento.

Quanto à análise das condições físicas da edificação, mapeamento de danos, determinação das áreas 
em deterioração e/ou degradação, pode-se lançar mão de equipamento móvel - no caso, a grua - para a 
avaliação detalhada do estado geral das estruturas murarias.

Desde o registro a olho nu das áreas comprometidas pela umidade, salinidade, poluição, vandalismo etc, 
até a definição do quadro fissurativo (lesões), as informações podem ser explicitadas com segurança 
através dos equipamentos acima citados, salvo quando a necessidade de procedimento especializado se 
fizer necessária.

APRESENTAÇÃO
O Edifício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situado na área de abrangência do 
Corredor Cultural, permaneceu por longo tempo à margem do processo de recuperação e revitalização do 
Centro da cidade. 

Outrora destacado ao fundo de uma esplanada e circundado de casario baixo e prédios de menor 
expressão, foi aos poucos sendo ocultado pela construção do Palácio da Justiça e do elevado da 
Perimetral. Também diminuiu o fluxo de pedestres em seu entorno, que era intenso enquanto existia em 
sua vizinhança o Mercado da Praça XV.

A recuperação e revitalização do seu espaço serão viabilizadas com a ação do Tribunal de Justiça, na 
elaboração de um projeto de intervenção restaurativa na edificação, resgatando-a do estado de 
degradação em que se encontra para devolver-lhe a antiga imponência.

A ênfase dada à questão da preservação e revitalização do imóvel inserido no conjunto urbano, além de 
constituir um imperativo de ordem cultural, tem evidentes reflexos nas perspectivas de recuperação do 
acervo urbanístico e arquitetônico do Centro do Rio de Janeiro.
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Estátua "Lex" - Hall da 
Entrada Principal, à 
esquerda

Tivéssemos nós, do Rio, algum apego às nossas tradições e não passaríamos pela Rua Dom Manoel displicentemente, como se entre ela - página 
sempre viva e destacada da nossa história - e outra qualquer há pouco aberta neste ou naquele bairro nenhuma diferença houvesse ..."

Assim começa o trecho dedicado por Brasil Gerson à Rua Dom Manoel, na página 31 do seu "História das Ruas do Rio de Janeiro".
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INTERVENÇÕES
PAVIMENTO TÉRREO

O Térreo parece ser o pavimento que mais sofreu intervenções que o distanciam do projeto original. 
Suas salas abrigam diversas atividades de suporte as atividades do Tribunal além das áreas técnicas do 
edifico - casa de máquinas, de bombas, de força, etc. Devido as peculiaridades dessas atividades, as salas 
sofreram diversas alterações com a construção de sanitários, tanques e socos, além do fechamento ou 
retirada de janelas, principalmente as voltadas para o pátio interno, que se encontra quase que totalmente 
ocupado pelo setor de reciclagem. A circulação geral do pavimento encontra-se obstruída pela construção 
de um sanitário. Seu estado geral de conservação é precário.

Leiaute: Recomenda-se a demolição das instalações espúrias, a desobstrução da circulação e do 
pátio, além da reabertura e reposição das janelas voltadas para o mesmo. A reposição deve ser feita de 
acordo com o padrão original determinado em projeto. Sugere-se que o pátio seja ajardinado, tornando-se 
área de convívio.

PRIMEIRO PAVIMENTO
O hall do primeiro pavimento encontra-se bastante integro, assim como o hall de escadas e de 

elevadores. Excetuando-se os sanitários construídos para uso privativo, o pavimento mantém o leiaute 
original das salas. A circulação nesse pavimento é interrompida na ala esquerda pela ocupação da 
Biblioteca.

Leiaute: Embora o restabelecimento da circulação seja recomendável, admite-se alterações em 
função do uso do local. 

SEGUNDO PAVIMENTO
O segundo pavimento apresenta dois ambientes com características bem peculiares que devem ser 

mantidos em sua integra: o Tribunal do Júri e o saguão contínuo a ele.
O Tribunal do Júri foi restaurado recentemente (1998) e encontra-se bastante conservado. O 

questionamento da qualidade do trabalho realizado, principalmente sobre os motivos pictóricos e o seu 
possível refazimento, deve ser fruto da avaliação de especialista e a prospecção dessas repinturas só se 
aplica se a intenção for a de resgatar as pinturas originais, caso as mesmas subsistam. 

Já o saguão, embora relativamente conservado, não revela a sua suntuosidade porque se encontra 
pintado de maneira bastante convencional. Recomendamos que o saguão receba um tratamento cromático 
mais vistoso e compatível com o ambiente encontrado no interior do Tribunal. Prospecções pictóricas 
embasarão as decisões cromáticas a adotar.

TERCEIRO PAVIMENTO
O terceiro pavimento tem como peculiaridade o fato de receber revestimento de mármore em meia 

parede em toda a circulação. É o pavimento com tratamento mais nobre e em melhor estado de 
conservação devido a presença do Museu (Salão Nobre) e do Plenário. O tratamento plástico dispensado ao 
Salão Nobre bem como o mobiliário existente nas salas anexas e no Plenário são resultado de uma reforma 
promovida entre 1937 e 1939.

O revestimento de pintura e grupos pictóricos das paredes do Plenário já mostram sinais de 
deterioração; devem ser recuperados a partir de um projeto específico de restauração dessa pintura 
conduzido por um especialista da área.

QUARTO PAVIMENTO
O quarto pavimento apresenta-se bastante alterado com construção de um mezanino que ocupa 

quase toda a área correspondente a fachada da Alfred Agache, a partir da esquina da Jacob do Bandolim. 
Essa intervenção obstrui a circulação na ala esquerda do edifício e interfere nas aberturas de vitrais interno 
que vazam para o pé direito duplo do plenário.

Esse mezanino deve ser todo removido e a circulação restabelecida.
QUINTO PAVIMENTO

Excetuando-se o revestimento de carpete que recobre as pastilhas da circulação e a colocação de 
portas de vidro temperado na saída do hall de escada, o pavimento encontra-se bastante íntegro. Nota-se 
que a maioria das salas possui teto rebaixado em gesso.

Ficha Técnica:
Museu da Justiça

Local: Praça XV, RJ
Arquitetura:

Sidney Affonso (autor); 
André Jorge 

(coordenador); 
Alexandre Vidal, Helena 

Hossmann, Márcio Lima, 
Diego Moura, Fernanda 

Rodrigues, Marcio 
Aurélio, Raquel Cruz, 
Rafael Roque e José 

Marcus.
Acústica:

Claudete Affonso.
Ar Condicionado:

Danilo Werneck.
Estrutura:

Leonardo Perazzo.
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Telecomunicações:
Walter Gonçalves Jr.

Luminotécnica:
Mônica Botelho.

Paisagismo:
Celso Nogueira.
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Comunicação Visual:

Sidney Michelette Jr.
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Denílson Ferreira.


