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Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  

Responsável pela gestão da Agenda Cultural do Poder Judiciário, o CCPJ-Rio tem oferecido 
programação rica e diversificada com objetivo de fomentar a reflexão sobre valores de justiça ética e 
cidadania, estimulando a aliança saudável entre sociedade e judiciário, enriquecendo e ampliando a 
atuação do PJERJ como polo promotor de transformação social.   

O CCPJ-Rio, a partir de junho de 2013, passou a fazer parte da estrutura administrativa do PJERJ 
e, em outubro de 2014 sua estrutura foi ampliada; também sua equipe de trabalho, formada por 
serventuários, recebeu reforço com a contratação de profissionais especializados nas áreas de 
produção, educação e teatro.  

Em sintonia com uma das diretrizes principais da Administração Superior no biênio 2013 e 2014, - 
o compromisso com a transparência da gestão pública - a Diretoria-Geral de Comunicação Social e 
Difusão do Conhecimento, através do CCPJ-Rio, juntamente com os setores competentes da 
Administração Superior, realizou, em 2014, os procedimentos necessários para que dois dos programas 
mais relevantes desenvolvidos pela sua Agenda Cultural – “Por dentro do Palácio” e “Teatro na Justiça” – 
fossem, pela primeira vez, produzidos através de contratos firmados pelo PJERJ com empresas de 
produção, advindos de licitações públicas.  

Em termos quantitativos, a Agenda Cultural promovida pelo CCPJ-Rio recebeu no biênio 2013-
2014, em torno de 7.649 pessoas, em suas 211 programações oferecidas, nos 6 programas 
desenvolvidos: “Por dentro do Palácio”– Visita Teatralizada ao Antigo Palácio da Justiça, tendo como 
cicerones personagens ícones da história da justiça e do direito, com lançamento de dois novos 
personagens – os Imperadores Justiniano e Teodora – e a manutenção das sessões com Ruy Barbosa e 
Deusa Têmis; “Teatro na Justiça” – produções inéditas de grandes clássicos do teatro que reflitam 
sobre valores de justiça – realização da segunda temporada de “Um Inimigo do Povo” e estreia do 
espetáculo “A Visita da velha Senhora”; “Caso no Júri”, apresentação da segunda temporada da 
opereta produzida em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Salão Histórico do 
Primeiro Tribunal do Júri; realização da série de concertos de “Música no Palácio”; “Palácio Convida” 
– apresentação de produções artísticas convidadas pelo CCPJ-Rio – show de jazz, com o compositor e 
instrumentista Wagner Cinelli e banda; “Tribuna Livre” – Ciclo de debates – Tema: “Violência 
Doméstica”, com a projeção de filmes e apresentações de leituras dramatizadas, nos sete anos da 
promulgação da Lei Maria da Penha. 

 

 

 

 

 


